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Προέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

2. Σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) -
Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου)
(συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

– των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010), και

– της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη Διάσκεψη Κορυφής της G20
(26-27 Ιουνίου 2010).

Diego Lopez Garrido, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο που θα συνέλθει στις 17 Ιουνίου θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά στην πρόσφατη ιστορία
της ΕΕ.

Πρόκειται για μια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αποτελέσει το αποκορύφωμα μιας σειράς δράσεων
και μέτρων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες για την καταπολέμηση της οικονομικής
κρίσης. Δεν ήταν μόνο μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης με άμεσο τρόπο, μέσω των αποκαλούμενων αμυντικών
μέτρων κατά των πλέον αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια και ιδιωτική οικονομία και στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ήταν επίσης μέτρα με περισσότερο μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική με
σκοπό να μας βγάλουν από την κρίση, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να εδραιώσει την οικονομική της θέση και
τη θέση της στον κόσμο και το ευρωπαϊκό σχέδιο στο σύνολό του να μπορέσει να ενισχυθεί, δεδομένου ότι
επηρεάστηκε βαθιά από αυτήν την κρίση. Μιλάμε, συνεπώς, για ένα ζήτημα που επηρεάζει το ευρωπαϊκό σχέδιο και
όχι απλώς μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση.

Έτσι, κατά τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί μέτρα. Καταρχάς, προκειμένου να καταπολεμηθεί
η οικονομική ύφεση και η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προετοιμάζει μια οικονομική στρατηγική
για το μέλλον που θα μας βγάλει από την κρίση. Ταυτόχρονα, υπέδειξε στα κράτη μέλη ότι μελλοντικά απαιτείται
βιώσιμη φορολογία και δημοσιονομική εξυγίανση. Πιστεύω ότι όλη αυτή η σειρά μέτρων και δράσεων της ΕΕ κατά
τους τελευταίους μήνες θα λάβει δομημένη μορφή σε αυτήν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17
Ιουνίου. Πρόκειται για σύνοδο μίας ημέρας με πολύ πυκνό περιεχόμενο και το βασικό στοιχείο θα είναι αναμφίβολα
η προοπτική της εξόδου από την κρίση και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το παρόν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτές οι δύο πτυχές –αφενός τα άμεσα μέτρα για την προστασία κατ’ ουσίαν
της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ, καθώς και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα η βοήθεια προς
την Ελλάδα, και αφετέρου οι σκέψεις όσον αφορά το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και την ευρωπαϊκή οικονομική
στρατηγική για το μέλλον– οι οποίες, κατά καιρούς, λειτουργούσαν χωριστά, συνενώθηκαν και έλαβαν οριστικά
ενιαία μορφή. Αυτό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια οικονομική στρατηγική για την επόμενη
δεκαετία στην Ευρώπη η οποία συνδυάζει την απολύτως αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση με μια στρατηγική
για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για να εξέλθουμε από την κρίση, η οποία έχει ως εκ τούτου μια πιο
βραχυπρόθεσμη διάσταση, έχει όμως και μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διάσταση.
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Η στρατηγική προσέγγιση του Συμβουλίου για την έξοδο από την κρίση έχει κατ’ ουσίαν τέσσερις πτυχές. Όλες
τους είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιό της να βγουν δυναμικά από την
κρίση και να εδραιωθούν και να ενισχυθούν με την καταπολέμηση αυτής της καταστροφικής κρίσης, ανάλογη της
οποίας, φυσικά, κανείς από εμάς δεν έχει ξαναδεί ποτέ, και θα μπορούσαμε σχεδόν να πούμε ότι δεν έχει παρατηρηθεί
ούτε κατά τον προηγούμενο αιώνα.

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς προτείνει τη φορολογική ενοποίηση η οποία, με τη σειρά της, θα περιλαμβάνει
τη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεπώς έχει τεθεί σε εφαρμογή ολόκληρη σειρά από σχέδια λιτότητας, τα οποία
έχουν εγκριθεί από ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ευρωπαϊκών χωρών. Τα σχέδια αυτά υποβοηθούνται επίσης από
τα μέτρα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία αποτελούν
μέρος του πρώτου ουσιαστικού στοιχείου αυτής της οικονομικής στρατηγικής για την έξοδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την κρίση.

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς η Επιτροπή έχει εξετάσει τα διάφορα σενάρια.
Συζητάει με καθένα από τα κράτη μέλη –για παράδειγμα, το έκανε πρόσφατα: μόλις χθες– σχετικά με την
παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των σχεδίων προσαρμογής των διαφόρων κρατών μελών και των
διαδικασιών που εφαρμόζει η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης: τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος.

Έχουμε, συνεπώς, καθορίσει σαφώς στα συμπεράσματα του Συμβουλίου την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης
στα κράτη μέλη της ΕΕ και, κατά συνέπεια, της ύπαρξης μιας στρατηγικής δημοσιονομικής βιωσιμότητας που, στο
σύνολό της, φθάνει σε γενικές γραμμές έως το 2013. Τότε θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται
στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Την ίδια στιγμή, η δεύτερη σημαντική πτυχή της στρατηγικής είναι αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
ως μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Γνωρίζουμε ότι η κρίση αυτή πυροδοτήθηκε
από μια χρηματοπιστωτική κρίση που αρχικά εμφανίσθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέδειξε ότι υπήρχε
ανεπαρκής ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς, μέλημα της Ένωσης ήταν από την αρχή να κινηθούμε προς την ουσιαστική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών
αγορών και την εποπτεία της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό εκφράζεται
σε διάφορους κανονισμούς που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή, και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας που
προηγήθηκε της ισπανικής Προεδρίας, οι οποίοι τώρα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Σώμα μεταξύ του Συμβουλίου
και του Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία –όπως το έχω πράξει επανειλημμένως– για να ζητήσω από το
Κοινοβούλιο, εξ ονόματος του Συμβουλίου, να υιοθετήσει μια εποικοδομητική προσέγγιση και στάση, πράγμα το
οποίο ήδη κάνει. Αυτό θα σημαίνει ότι θα καταστεί δυνατό να επιτευχθεί νωρίτερα και όχι αργότερα μια τελική
συμφωνία ως προς αυτήν τη δέσμη μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη και
θα αποτελούσε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την κοινή γνώμη και τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την παρούσα
στιγμή.

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, πρόκειται να διεξαχθεί μια πολύ σημαντική συζήτηση στο Συμβούλιο και στη
σύνοδο της G20 στο Τορόντο: η συζήτηση για τους φόρους επί του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Υπάρχει η
εισφορά των τραπεζών, η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο της συζήτησης, υπάρχει και ένα σχέδιο για τη σύνοδο
της G20 στο Τορόντο το οποίο θα αναφερθεί αργότερα, ακόμη και μια συζήτηση για την επιβολή ενός φόρου επί
των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτού που εγώ αποκαλώ προληπτικά
μέτρα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: το σύστημα χρηματοπιστωτικής ρύθμισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχει μια τρίτη διάσταση στην όλη αυτή στρατηγική, η οποία είναι σημαντική: η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία
απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Πρόκειται γι’ αυτό που αποκαλέσαμε στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία
βασίζεται σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση της Επιτροπής που έχει ήδη εξεταστεί από το Συμβούλιο σε αρκετές
περιπτώσεις, με αποκορύφωμα την έγκρισή της αυτήν την εβδομάδα. Στη στρατηγική, το Συμβούλιο προτείνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για τους σκοπούς αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης.
Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν και την εσωτερική αγορά με βάση τη σημαντική έκθεση που συνέταξε ο κ. Monti
για τον Πρόεδρο Barroso, κατόπιν αιτήσεώς του. Με λίγα λόγια, το ζητούμενο είναι να επιτύχουμε κάτι το οποίο,
σε κάποιον βαθμό, έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ: την ανταγωνιστικότητα. Η στρατηγική 2020 αποσκοπεί
στην επίλυση του προβλήματος της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και θέτει μερικούς στόχους για τον σκοπό αυτόν.
Ελπίζω ότι οι πέντε πρωταρχικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της καταπολέμησης της
φτώχειας, θα ποσοτικοποιηθούν οριστικά σε αυτήν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τώρα, η στρατηγική πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από καθένα από τα κράτη μέλη.
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Τέλος, το τέταρτο βασικό στοιχείο αυτής της οικονομικής στρατηγικής, την οποία πρόκειται να καθιερώσει με
σθένος το Συμβούλιο ως μείζονα πολιτική και οικονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό που είναι
γνωστό ως οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Πρόκειται για θεμελιώδες στοιχείο. Η διακυβέρνηση αποτελεί
το ειδικό σημείο εστίασης του έργου της ομάδας εργασίας υπό την προεδρία του κ. Van Rompuy. Η οικονομική
διακυβέρνηση αποτελεί επίσης το σημείο εστίασης συγκεκριμένων προτάσεων επί του θέματος εκ μέρους της
Επιτροπής, τις οποίες παρουσίασε στις 12 Μαΐου ο Επίτροπος Rehn, που βρίσκεται σήμερα εδώ. Οι προτάσεις
αυτές έχουν έναν βασικό στόχο, που είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Όλες αυτές οι θεμελιώδεις πτυχές, με αποκορύφωμα την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, αντιπροσωπεύουν
ένα ιστορικό και, κατά την άποψή μας, ζωτικής σημασίας μέτρο που το Συμβούλιο πρέπει να επικυρώσει και να
εδραιώσει. Πρόκειται, φυσικά, για ένα μέτρο που αποσκοπεί σαφώς στην οικονομική ένωση: όχι μόνο τη νομισματική
ένωση, αλλά την πραγματική οικονομική ένωση. Πριν από χρόνια θεσπίσαμε μόνο τη νομισματική ένωση, ποτέ όμως
δεν υπήρξε πραγματικά οικονομική ένωση, και αυτό συζητούμε τώρα να καθιερώσουμε: μια πραγματική ευρωπαϊκή
οικονομική ένωση.

Εκτός από αυτόν τον ζωτικής σημασίας στόχο, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει
και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, πρόκειται να συζητήσει την ενιαία προσέγγιση της ΕΕ και τη θέση της Ευρώπης
σε σχέση με την G20 στο Τορόντο, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αργότερα σήμερα το πρωί εδώ
στο Κοινοβούλιο. Θα συζητηθούν επίσης άλλα ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συζητήσεων που σίγουρα θα είναι πολύ συντομότερες, αλλά εξίσου σημαντικές, όπως είναι
οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας.

Για πρώτη φορά θα συζητηθούν ζητήματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν στην ιστορία της ΕΕ. Το Συμβούλιο θα συζητήσει το ζήτημα της καταπολέμησης
της αλλαγής του κλίματος σε σχέση με τη διάσκεψη του Κανκούν, κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιάμεσης μεταβατικής
περιόδου πριν από τη διάσκεψη· θα συζητήσει, επίσης, το θέμα του Ιράν, με βάση ένα σχέδιο δήλωσης που
καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο·
θα επισημάνει, επίσης, την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι σε αυτήν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητηθεί η έναρξη των
διαπραγματεύσεων σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ. Θα συζητηθεί επίσης η προοπτική της Εσθονίας
για ένταξη στη ζώνη του ευρώ, ενώ θα εκδοθεί απόφαση για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που θα
εγκρίνει το σχέδιο τροποποίησης του πρωτοκόλλου 36 της Συνθήκης σχετικά με την αύξηση του αριθμού των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την υπόλοιπη τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

(Χειροκροτήματα)

Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εκφράζω τις ευχαριστίες μου
προς την ισπανική Προεδρία. Η ισπανική Προεδρία επιτέλεσε πολύ δύσκολο έργο σε μια εξαιρετική στιγμή για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να αναγνωρίσουμε την προσήλωσή τους και την ευρωπαϊκή τους
πεποίθηση σε περιόδους κρίσης. Μέσω του υπουργού Lopez Garrido θέλω να διαβιβάσω στην ισπανική κυβέρνηση
τις θερμές μου ευχαριστίες για όλες τις σχετικές εισηγήσεις που έχει κάνει, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτού του
εξαμήνου, όσον αφορά το κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα.

Ενόψει του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα ήθελα να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα από τους τελευταίους
μήνες και να καθορίσουμε την κατεύθυνση την οποία πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τους τελευταίους μήνες, έχουμε λάβει αποφάσεις που θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς μόλις πριν από
λίγους μήνες. Κατορθώσαμε να επινοήσουμε εκ νέου την οικονομική μας αντίδραση προκειμένου να ανταποκριθούμε
σε επείγουσες ανάγκες κατά τρόπο που να σέβεται τις αρχές που εκτιμούμε περισσότερο: την αλληλεγγύη και την
υπευθυνότητα. Καταφέραμε συνεπώς να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για τους ευρωπαίους αδελφούς μας στην
Ελλάδα στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει τους αναγκαίους κανόνες και υποχρεώσεις. Χρειάστηκε
κάποιος χρόνος, αλλά το σύστημα είναι πλέον σε ισχύ. Τόσο το ίδιο το σύστημα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Επιπλέον, σημειώνουμε επίσης πρόοδο στον σχεδιασμό μιας αντίδρασης στην
κρίση του ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια που ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
και δεν έχει προηγούμενο πουθενά στον κόσμο. Με αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό και αυτό το ευρωπαϊκό μέσο,
που από κοινού ανέρχονται σε 500 δισ. ευρώ, τα οποία συμπληρώνουν 250 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ, διασφαλίσαμε
ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω δυσκολία, εφόσον προκύψει.
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Επρόκειτο για άγνωστο έδαφος, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ό,τι είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των
κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και παρόλο που εκείνοι που αρέσκονται να μιλούν δυνατά για τα
προβλήματα της Ευρώπης είναι απρόθυμοι να το παραδεχθούν, αυτή είναι η πραγματικότητα: όταν απαιτείται
δράση, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πολιτική βούληση εκ
μέρους των κρατών μελών.

Επιπλέον, δεν περιοριστήκαμε στη βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση. Έχουμε επιδοθεί στην εκτεταμένη εφαρμογή
της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού της δημοσιονομικής και οικονομικής μας εποπτείας.
Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στηρίξει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας και της μακροοικονομικής εποπτείας οι οποίες στο μεταξύ έχουν συζητηθεί εποικοδομητικά στην ομάδα
εργασίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο Van Rompuy.

Έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε τη στρατηγική μας «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Με άλλα
λόγια, προσθέτουμε δυναμισμό στην οικονομία, για παράδειγμα μέσω του ψηφιακού θεματολογίου, επιπλέον των
προσπαθειών σταθεροποίησης και εξυγίανσης. Προσπαθούμε να αποφύγουμε μια δεκαετία χρέους και να
οικοδομήσουμε μια γενιά ανάπτυξης.

Στην πραγματικότητα, το δυναμικό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πληγεί σοβαρά από την τελευταία
χρηματοπιστωτική κρίση και έτσι η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι τώρα η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αποτελεί
την απάντηση, όχι όμως οποιοδήποτε είδος ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό το τελευταίο σημείο –ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς– διότι πιστεύω ότι
δεν θα ήταν δίκαιο οι πλέον ευάλωτοι στις κοινωνίες μας, εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν η αιτία αυτής της κρίσης, να
είναι εκείνοι που πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Για να επέλθει η
ανάπτυξη αυτή, χρειαζόμαστε δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Είναι προφανές ότι χωρίς σοβαρές προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς, η εμπιστοσύνη δεν θα επανέλθει, και χωρίς
εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Έτσι, στην πραγματικότητα έχουμε τώρα την ευκαιρία να
προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στις προσπάθειες της οικονομικής μας πολιτικής. Πρέπει να σημειώσουμε
πρόοδο σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα που πρέπει να εξαχθεί από αυτήν
την κρίση. Στην πραγματικότητα, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα της νομισματικής ένωσης, το
αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι να υποχωρήσουμε στη νομισματική μας ένωση, αλλά να προχωρήσουμε στην
οικονομική ένωση. Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειαζόμαστε μια πραγματική προσπάθεια για οικονομική ένωση στην
Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει διάφορα μέσα:
δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, φυσικά, αλλά και τομεακές μεταρρυθμίσεις για την
ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η στρατηγική «Ευρώπη 2020» τοποθετεί στο επίκεντρό της τα στοιχεία
της ανάπτυξης – έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αυτό όμως δεν εξαντλεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη, αλλά και ως προς τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση και τη νέα οικονομική διακυβέρνηση για την Ευρώπη. Εχθές,
κατά τη διάρκεια της Ώρας των Ερωτήσεων, είχα την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα της οικονομικής
διακυβέρνησης. Δεν θα υπεισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, θέλω όμως να δηλώσω ότι δεσμευόμαστε να
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει στους πολίτες το μήνυμα ότι διαθέτουμε μια νέα προοπτική
ανάπτυξης με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Πιστεύω όμως ότι το να συμφωνήσουμε για τη στρατηγική,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων –και είμαι ευτυχής που φαίνεται πλέον ότι έχει οικοδομηθεί συναίνεση γύρω
από τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού κοινωνικής ένταξης–
είναι, συγκριτικά, το ευκολότερο μέρος. Το σημείο όπου πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε και να εργαστούμε
από κοινού είναι η εκτέλεση, χρόνο με τον χρόνο. Η Επιτροπή θα εκπληρώσει απόλυτα τον ρόλο της, κάνοντας
χρήση όλων των δυνατοτήτων που της προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ανυπομονώ να το συζητήσουμε
αυτό πιο αναλυτικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, είναι αναγκαίο να δουν οι πολίτες ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποκαθίστανται πραγματικά και ότι οι
υποσχέσεις τηρούνται. Χρειαζόμαστε συμφωνία για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία πριν από το καλοκαίρι ώστε να
στηρίξουμε τις προθέσεις μας με πράξεις, χρειαζόμαστε δε και ένα σαφές μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ότι οι προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα εγκριθούν έως
το τέλος του 2011. Είναι σημαντικό να μην χαθεί η διάθεση για οικονομική μεταρρύθμιση.

Πρέπει επίσης να δείξουμε ότι η κρίση δεν έχει αποδυναμώσει τη δέσμευσή μας ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους
της Χιλιετίας ή την αποφασιστικότητά μας να ηγηθούμε ως προς την αλλαγή του κλίματος. Αυτό το Κοινοβούλιο
έχει παράσχει στην Επιτροπή την πλήρη στήριξή του για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η Ευρώπη διαδραμάτισε
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βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αντίδρασης στην κρίση. Η ΕΕ προώθησε το ώστε να καταστεί η G20
το παγκόσμιο φόρουμ για την οικονομική ανάκαμψη.

Τώρα πρέπει η σύνοδος κορυφής του Τορόντο να ενισχύσει το μήνυμα ότι η G20 διατηρεί τη δέσμευσή της. Αυτό
δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε όλοι μας τις ίδιες προκλήσεις ή ότι πρέπει να αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο,
όμως αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά στην πατρίδα μας χωρίς συλλογική αντίδραση σε διεθνές επίπεδο.

Έχω εξηγήσει στην επιστολή μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιοι θα πρέπει να είναι οι τρεις βασικοί τομείς
στο Τορόντο.

Καταρχάς, να συμφωνήσουμε σε κοινές αρχές για τις στρατηγικές εξόδου από την άποψη της δημοσιονομικής
εξυγίανσης. Το έχουμε ήδη κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μια παγκόσμια προσέγγιση θα βοηθούσε τις διάφορες
οικονομίες ανά τον κόσμο που αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση.

Δεύτερον, ο κόσμος πρέπει να εργαστεί για τη δημιουργία νέων πηγών ανάπτυξης, όπως υποστηρίζουμε εμείς
εσωτερικά. Όλες οι μεγάλες οικονομίες πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για την επίτευξη των συμφωνημένων
στόχων της ισχυρής, ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμης
σημασίας για τη βελτιστοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε την πλευρά τόσο της προσφοράς όσο
και της ζήτησης, σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να προωθηθεί η παραγωγικότητα και να απελευθερωθεί το
αναπτυξιακό δυναμικό. Ένα ισχυρό μήνυμα θα αποτελούσε εδώ μεγάλη ώθηση στην εμπιστοσύνη παγκοσμίως, και
συγκεκριμένα πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το εμπόριο μπορεί –και πρέπει– να είναι ένα από τα
στοιχεία για την προώθηση νέων πηγών ανάπτυξης.

Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την παγκόσμια ατζέντα για τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση.
Το 2010 είναι το κρίσιμο έτος για την εφαρμογή όσων έχει ήδη συμφωνήσει η G20, καθώς και για τη διατήρηση
της ώθησης για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας
των τραπεζικών κεφαλαίων και αποθάρρυνση της υπερβολικής μόχλευσης, βελτίωση των διαδικασιών εποπτείας
και διαχείρισης κρίσεων, εξασφάλιση συγκλινόντων διεθνών λογιστικών προτύπων και αύξηση της διαφάνειας των
αγορών παραγώγων.

Δεν μπορεί να φαίνεται ότι οπισθοδρομούμε ως προς τις μεταρρυθμίσεις ή τη διασφάλιση ότι ο χρηματοπιστωτικός
τομέας και εκείνοι που εργάζονται σε αυτόν διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους σε αυτές τις προσπάθειες. Για
τον λόγο αυτόν, θα συνεχίσω να ζητώ ένα κοινό πλαίσιο για την επιβολή τραπεζικής εισφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι απολύτως δίκαιο να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης ο χρηματοπιστωτικός τομέας, όπου η ανεύθυνη
συμπεριφορά προκάλεσε την κρίση αυτήν. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι θα πρέπει επίσης
να εργαστούμε για έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών
δραστηριοτήτων.

Η κατάσταση είναι σοβαρή και, στην πραγματικότητα, εξαιρετικά απαιτητική. Οι μισθοί περικόπτονται. Η ανεργία
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η πίεση που ασκείται στους πολίτες, ειδικά τους πιο ευάλωτους, είναι έντονη.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη σύνοδο κορυφής της G20 πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη αποτελεί μέρος της
λύσης.

Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη στιγμή –στην πραγματικότητα, μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην πρόσφατη
ιστορία– αλλά με την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών θέτουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Για μία
ακόμη φορά, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μια κρίση μπορεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, όταν
αποκρυσταλλώνει την πολιτική βούληση. Λύσεις που φαίνονταν μακρινές πριν από λίγα χρόνια, ή ακόμα και μήνες,
είναι τώρα δυνατές.

Όπως μας θυμίζει η ιστορία της οικοδόμησης της Ευρώπης, συνήθως σε περιόδους κρίσης όπως αυτή συμβαίνει
να μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κράτη μέλη είναι
πλέον έτοιμα να αποδεχθούν ορισμένες προτάσεις που πριν από μερικά χρόνια, ή ακόμη και πριν από μερικούς
μήνες, απλώς δεν ήταν αποδεκτές, και μπορώ να σας παραθέσω πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Έτσι, εάν
τηρήσουμε τη δέσμευσή μας να γνωστοποιούμε τα πραγματικά περιστατικά στους πολίτες μας, να συνεργαζόμαστε
με τα κράτη μέλη μας και να εξηγούμε ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ, πιστεύω ότι η κρίση
αυτή μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και για μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Φυσικά, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή, και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη σταθερή υποστήριξή του ως προς την ενίσχυση της
κοινοτικής μεθόδου σε αυτό το χρονικό σημείο. Θα ήθελα ιδίως να ευχαριστήσω τις πιο σημαντικές πολιτικές
δυνάμεις του Κοινοβουλίου που όρθωσαν το ανάστημά τους και δήλωσαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ
μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και την ενίσχυση της κοινοτικής μεθόδου. Μερικές φορές αντιδρούμε ενστικτωδώς
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αναζητώντας νέα θεσμικά όργανα και δομές όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, όμως στην πραγματικότητα η κοινοτική
μέθοδος έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου γιατί είναι περισσότερο ευπροσάρμοστη από ό,τι μπορεί να νομίζουν
ορισμένοι.

Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να επικεντρωθούμε στην ουσία. Δεν θέλουν άλλες διχαστικές συζητήσεις σχετικά
με τα θεσμικά όργανα ή τις διαδικασίες. Θέλουν αποτελέσματα. Αυτό αναμένει και ο υπόλοιπος κόσμος από εμάς.
Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή κατά την οποία οι Ευρωπαίοι, οι αγορές και η
παγκόσμια κοινότητα ζητούν από την Ευρώπη καλύτερο συντονισμό και καλύτερη οργάνωση για την επίτευξη
υψηλότερων επιπέδων σύγκλισης και συνοχής. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε μέσω των θεσμικών
οργάνων που διαθέτουμε και να προβούμε σε πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους. Το Σώμα έχει επανειλημμένα
υπογραμμίσει τον κεντρικό ρόλο της Επιτροπής. Ναι, η Επιτροπή είναι πράγματι η οικονομική κυβέρνηση της
Ευρώπης στους τομείς στους οποίους οι συνθήκες τής παρέχουν την αρμοδιότητα. Η Επιτροπή, η οποία είναι πλήρως
υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασκεί τον ρόλο αυτόν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το
Συμβούλιο των Υπουργών, όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους.

Δεν πρόκειται μόνο για αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε επίσης καλύτερο συντονισμό σε
θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Με τέτοιο πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να χαράξουν
πορεία προς τα εμπρός. Επιτρέψτε μου να γίνω σαφής: δεν πρόκειται για υφαρπαγή εξουσιών εκ μέρους των
Βρυξελλών. Δεν πρόκειται για νέο γύρο συζητήσεων σχετικά με τον καταμερισμό των εξουσιών. Καθήκον μας σήμερα
είναι να προσθέσουμε αξία –ευρωπαϊκή αξία– με τη δυναμική, υπεύθυνη και συμπληρωματική άσκηση των αντίστοιχων
ρόλων μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κάνει με πλήρη σεβασμό της κοινοτικής μεθόδου και με την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής απάντησης. Μπορείτε να βασίζεστε στο ότι η Επιτροπή θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της. Επιτελούμε
το έργο μας. Βασιζόμαστε στην αποφασιστική συμβολή και στήριξη του Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Lopez Garrido, κύριε Barroso, κυρίες
και κύριοι, οι άνθρωποι συχνά μιλάνε για μια παγκόσμια κρίση, όμως οι αναδυόμενες αγορές, με μέσο όρο ανάπτυξης
περίπου 10% επί σειρά ετών, δεν είναι σε κρίση – και ευτυχώς για αυτές. Στην πραγματικότητα, βιώνουν ταχεία
ανάπτυξη.

Με ρυθμό ανάπτυξης 3% εφέτος, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες –ας μην το ξεχνάμε– προκάλεσαν
την κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές με έναυσμα την πτώχευση της Lehman Brothers, η οποία ήταν αποτέλεσμα
της υπερβολικής απορρύθμισης, επανήλθαν στην οδό της ανάπτυξης.

Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μιλάμε για ευρωπαϊκή και όχι για
παγκόσμια κρίση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτού του Σαββατοκύριακου πρέπει να παράσχει και βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες απαντήσεις στο ερώτημα πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η κρίση. Οι βραχυπρόθεσμες απαντήσεις
συνεπάγονται μείωση των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού –το θέμα αυτό βρίσκεται σε καλό δρόμο και συγχαίρω
τις χώρες που το έχουν ήδη πράξει– και, επίσης, μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά
δημοσιονομικά, φορολογικά και κοινωνικά θέματα.

Οι μακροπρόθεσμες απαντήσεις συνεπάγονται μαζικές επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, δηλαδή στην
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία, και στη στρατηγική 2020, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία
από το Σώμα και, ελπίζω, θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο. Ελπίζω ότι αυτήν τη φορά θα υπάρξει οικονομικός
συντονισμός εδώ, επειδή μια κρίση –όσο αρνητική και να είναι, ιδιαίτερα για εκείνους τους Ευρωπαίους που
φοβούνται για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους ή για τις θέσεις εργασίας τους, και τους οποίους θα πρέπει
να καθησυχάσουμε με κάθε κόστος– μπορεί και πρέπει να παρέχει μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε τις συνήθειες,
τη συμπεριφορά και τα αυτόματα αντανακλαστικά που έχουμε κληρονομήσει από την εποχή που πιστεύαμε ότι όλα
είναι δυνατά ανεξαρτήτως τιμής.

Ο κώδωνας του κινδύνου ηχεί για την Ευρώπη, και όλοι γνωρίζουμε ότι ο ήχος του δεν είναι πάντοτε ευχάριστος.
Εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που ασχολούνται περισσότερο με το να διατηρήσουν τα ποσοστά
δημοτικότητάς τους παρά με το να εξυπηρετήσουν το γενικό συμφέρον, αρκούνται στο να παρουσιάζουν
αποσπασματικά μέτρα ή να προβαίνουν σε ανακοινώσεις μόνο για λόγους εντυπωσιασμού, αυτό θα έχει το ίδιο
αποτέλεσμα με το να απενεργοποιήσεις τον συναγερμό στο πρώτο κτύπημα χωρίς να σηκωθείς. Εάν, από την άλλη
πλευρά, οι ηγέτες μας αντιληφθούν πραγματικά την έκταση του προβλήματος και ακούσουν την έκκληση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενεργήσουν με
πνεύμα συνεργασίας και σε μεγάλη κλίμακα, θα προσφέρουμε στα 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες νέα
εμπιστοσύνη στο μέλλον τους.
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Ελπίζω ότι θα εργαστούν με αυτό το πνεύμα σήμερα το απόγευμα ή αύριο, διότι αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ
είναι μια κρίση εμπιστοσύνης, η υπονόμευση της εμπιστοσύνης εκ μέρους των αγορών – πράγμα εν μέρει σωστό,
αφού ζήσαμε πέρα από τα οικονομικά μας μέσα για πάρα πολύ καιρό, αλλά και εν μέρει λανθασμένο, που γίνεται
με ανεύθυνα πυρετώδη τρόπο.

Η Ομάδα μου ζητεί από τα κράτη μέλη και από τα στελέχη και τα κοινοβούλιά τους να κατανοήσουν ότι η υπαγωγή
των προϋπολογισμών τους σε συζήτηση πριν από την έγκρισή τους αποτελεί ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και
όχι έγκλημα κατά της εθνικής κυριαρχίας. Παρομοίως, εάν διεξάγουμε συζήτηση μεταξύ των 27 προτού
αποφασίσουμε ατομικά για τα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουμε –τις ώρες εργασίας, την ηλικία συνταξιοδότησης–
ή τα μέσα φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζουμε, αυτό δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία των κρατών μελών.
Δεν μπορούμε να ζητάμε αλληλεγγύη όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά –κάτι που δεν είμαστε πλέον σε θέση
να κάνουμε ούτως ή άλλως– ενώ αρνούμαστε ακόμη και να διεξαχθεί διάλογος μεταξύ μας για τα αντίστοιχα δημόσια
οικονομικά μας.

Εάν η κρίση αυτή πρόκειται να μας διδάξει κάτι, πρέπει να είναι αυτό. Εν περιλήψει, λοιπόν: χρειαζόμαστε λιγότερη
διακυβερνητική προσέγγιση και περισσότερη κοινοτική προσέγγιση. Το επαναλαμβάνουμε αυτό εδώ, κύριε ασκών
την Προεδρία του Συμβουλίου, επειδή πιστεύουμε ότι μιλάμε σε ανθρώπους κωφούς. Πρέπει να έχουμε περισσότερη
κοινοτική προσέγγιση, και έτσι θα εξέλθουμε από την κρίση μαζί. Πρέπει επίσης να έχουμε λιγότερη εθνική και
περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση, και τότε θα έχουμε περισσότερο συλλογικό όραμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το
Στρασβούργο ή οι Βρυξέλλες θα αποφασίζουν για τα πάντα. Σημαίνει πολύ απλά ότι τα κράτη μέλη μας θα μπορούν
επιτέλους να κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών πολιτικών και των μέτρων αντίδρασης που είναι αναγκαία ώστε να γίνει
το ευρώ ένα ισχυρότερο, υγιέστερο και σταθερότερο νόμισμα.

Κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό σχέδιο φθάνει στη στιγμή της αλήθειας, η οποία απαιτεί σαφείς απαντήσεις σε δύο
απλά ερωτήματα. Τι θέλουμε τελικά να κάνουμε από κοινού; Πρέπει να λάβουμε μια σοβαρή απόφαση για αυτό,
και να τη λάβουμε από κοινού. Ποιους χρηματοδοτικούς πόρους θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό το σχέδιο, και
θέλουμε να σπαταλήσουμε τους πόρους αυτούς με το να τους δαπανά ο καθένας στη δική του περιοχή, ή θέλουμε
να τους κατανείμουμε ώστε να διασφαλιστεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος για τον φορολογούμενο;

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) αναμένει να δει εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
έχει το θάρρος να απαντήσει σε αυτά τα δύο ερωτήματα με ειλικρίνεια.

(Χειροκροτήματα)

Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι άνδρες και οι γυναίκες
που συναντώνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες φέρουν τεράστια ευθύνη, διότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε
σταυροδρόμι. Οι κερδοσκόποι στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, που έχουν ποντάρει τα χρήματά τους στην
αποτυχία του ευρώ, θέλουν να κερδίσουν τα στοιχήματά τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώς ανήθικοι και δεν
υπόκεινται σήμερα σε κανένα κανονισμό. Γι’ αυτό και είναι πλέον καιρός να καταρτίσουμε κανονισμούς και να τους
θέσουμε σε εφαρμογή. Ωστόσο, θα εξακολουθεί να ισχύει ότι οι κερδοσκόποι δεν έχουν ηθικά πρότυπα.

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η πολιτική ελέγχεται από ανθρώπους με παντελή έλλειψη ηθικής και με μοναδικό
στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών, ανεξαρτήτως κόστους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα
χάσουν τη μάχη. Μία προσέγγιση η οποία θα συνδράμει στο να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα χάσουν και εμείς θα
κερδίσουμε είναι να πατάξουμε την τρέχουσα τάση για επανεθνικοποίηση στην Ευρώπη. Στηρίζω την κοινοτική
μέθοδο διότι γνωρίζω ότι, εφόσον έχουμε ενιαίο νόμισμα, δεν έχουμε την πολυτέλεια 17 διαφορετικών εθνικών
οικονομικών πολιτικών, 17 διαφορετικών στρατηγικών σχεδιασμού και 17 διαφορετικών επενδυτικών αποφάσεων.
Σε μια ενιαία νομισματική ζώνη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια όλο και πιο συντονισμένη, σε βάθος, κοινή
οικονομική πολιτική. Δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μέσω του εθνικού κράτους. Αντ’ αυτού, χρειαζόμαστε
κανονισμούς της ΕΕ στην Ευρώπη. Διαθέτουμε το θεσμικό όργανο που μπορεί να το κάνει, και αυτό είναι η Επιτροπή.
Κύριε Barroso, το ψήφισμα που εγκρίνουμε σήμερα και η υποστήριξη που λάβατε από τους τέσσερις προέδρους
Ομάδων εχθές αντιπροσωπεύουν σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς εσάς. Αναμένω, ωστόσο, από εσάς, να
λειτουργήσετε ως ισχυρός και αγωνιστικός Πρόεδρος της Επιτροπής και να καλέσετε τους ανθρώπους αυτούς να
θέσουν τέρμα στην επανεθνικοποίηση.

Έχουμε και δεύτερο καθήκον εμπρός μας. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα αξιών ως απάντηση στα
άτομα που δεν έχουν ήθος. Δεν πρόκειται για την υπερεκτιμημένη αξία του χρήματος, αλλά για τις αξίες της
αλληλεγγύης, της κοινότητας και της προστασίας εκείνων που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.
Τι είδους άνθρωποι διοικούν αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας; Θα ήθελα να
λάβω ως παράδειγμα την Ισπανία, η οποία κατέχει σήμερα την Προεδρία. Οι ίδιοι οργανισμοί αξιολόγησης που
εξανάγκασαν την Ισπανία να υιοθετήσει μια δέσμη μέτρων λιτότητας και δήλωσαν στη χώρα ότι έπρεπε να
εξοικονομήσει, να εξοικονομήσει, να εξοικονομήσει και στη συνέχεια να εξοικονομήσει ακόμη περισσότερα, ώστε
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να διασφαλιστεί η άνοδος της πιστοληπτικής της ικανότητας, δηλώνουν τώρα, ακριβώς τη στιγμή που η Ισπανία
θέτει σε εφαρμογή τον οδυνηρό προϋπολογισμό λιτότητας, ότι τα επίπεδα ανάπτυξης δεν είναι επαρκή επειδή δεν
επενδύονται αρκετά χρήματα. Επειδή η Ισπανία δεν διαθέτει καμία στρατηγική ανάπτυξης, οι οργανισμοί μειώνουν
την αξιολόγησή της. Πρόκειται για παιχνίδι! Είναι ακριβώς οι ίδιοι ανήθικοι άνθρωποι που έχουν βάλει τα στοιχήματά
τους και οι οποίοι κερδοσκοπούν με τη μοίρα ολόκληρων χωρών.

(Χειροκροτήματα)

Πρέπει να θέσουμε τέρμα στο παιχνίδι τους. Εκπλήσσομαι, ως εκ τούτου, κύριε Barroso, που διστάζετε, για
παράδειγμα, σχετικά με την απαγόρευση των «γυμνών» ακάλυπτων πωλήσεων. Είναι καιρός να λάβετε κάποια μέτρα.
Να θέσετε μια πρόταση στο τραπέζι, και θα λάβετε την υποστήριξη της πλειοψηφίας.

Θέλω να σας εξηγήσω γιατί πιστεύω επίσης, από κοινού με συναδέλφους βουλευτές των οποίων τις απόψεις δεν
συμμερίζομαι πάντοτε, ότι είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε την κοινοτική μέθοδο. Η κοινοτική μέθοδος δεν
είναι τεχνική. Είναι πολιτικό όραμα. Η κοινοτική μέθοδος είναι μήνυμα. Είναι το μήνυμα ότι κάθε φορά που το
εθνικό κράτος δεν μπορεί πλέον να ενεργήσει μόνο του, η κοινότητα κρατών και λαών πρέπει να καλύψει το κενό
προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ατόμων που ζουν σε αυτά τα κράτη και απαρτίζουν αυτούς τους
λαούς κατά τρόπο αποτελεσματικότερο από ό,τι είναι σε θέση να πράξει το εθνικό κράτος. Αυτή η κοινοτική μέθοδος,
η οποία έχει σήμερα ηλικία άνω των 50 ετών, μάς χάρισε την περίοδο της μεγαλύτερης ευημερίας και ασφάλειας
και τη μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην ιστορία της Ευρώπης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι στην
Ευρώπη οι οποίοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν όχι την τάξη πραγμάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
αλλά την τάξη πραγμάτων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι οι άνθρωποι που
υποστηρίζουν παρόμοιες συγκρούσεις, που για μία ακόμη φορά εγείρουν εδαφικές διεκδικήσεις –και υπάρχουν
άνθρωποι σαν αυτούς στην Ευρώπη, μερικοί από τους οποίους είναι ακόμη και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων–
δεν θα ήταν έτοιμοι να κάνουν χρήση βίας χωρίς την ενοποιητική δύναμη της Ευρώπης; Θα έστρεφαν τους λαούς
της Ευρώπης πάλι τον έναν εναντίον του άλλου, εάν μπορούσαν.

Η κοινοτική μέθοδος δεν είναι απλώς ένα κοινωνικοπολιτικό σχέδιο. Είναι μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης στην
ήπειρο αυτή. Γι’ αυτό τη χρειαζόμαστε και γι’ αυτό την υπερασπίζομαι. Η κοινωνική ασφάλεια και η ειρήνη
συμβαδίζουν. Δεν θα υπήρχε ειρήνη χωρίς κοινωνική ασφάλεια και η ειρήνη είναι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης
της κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ των λαών της Ευρώπης σε μακροπρόθεσμη βάση.

(Χειροκροτήματα)

Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι η σημερινή
συζήτηση είναι η πολλοστή σχετικά με την προετοιμασία του Συμβουλίου και την οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει
να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Υπάρχει ομοφωνία εδώ, όπως φάνηκε εχθές με την υποβολή δύο ψηφισμάτων:
ένα σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να υλοποιηθεί η οικονομική διακυβέρνηση και ένα σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίον πρέπει να εφαρμοστεί η στρατηγική 2020 και με τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα
με την κοινοτική μέθοδο.

Υπάρχει συναίνεση εδώ, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή δεν είναι επί του παρόντος η άποψη του Συμβουλίου
και των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα είναι και πάλι απογοητευτικά όταν τα συγκρίνουμε
με αυτό που πραγματικά χρειάζεται και με τα ψηφίσματα τα οποία έχουν τεθεί σε ψηφοφορία.

Εκεί έγκειται το πρόβλημα σήμερα. Εδώ, σε αυτό το Σώμα, και νομίζω και στον ευρωπαϊκό λαό, υπάρχει η επιθυμία
να δημιουργηθεί μια κοινή πολιτική για την έξοδο από αυτήν την κρίση και για την εφαρμογή της οικονομικής
διακυβέρνησης, δεν συναντούμε όμως ανάλογο είδος πολιτικής βούλησης και στο Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.
Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ του τι λέμε και του τι σκέφτονται οι άνθρωποι στους κόλπους
του Συμβουλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Ο κ. Daul μίλησε περί κωφών –δεν είναι δικά μου λόγια
αυτά– των κωφών του Συμβουλίου. Πώς θα γίνει τελικά να κατανοήσουν ότι, προκειμένου να εξέλθουμε από την
κρίση αυτήν, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εργασίας μας;

Κοιτάξτε τις σημερινές προτάσεις για την Ευρώπη 2020, για παράδειγμα. Για τι πράγμα πρόκειται; Για τη συνέχιση
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Δεν λειτούργησε επί 10 χρόνια, και απλά θα συνεχίσουμε με το ίδιο πράγμα:
την οικονομική διακυβέρνηση. Και δεν μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση από την Επιτροπή ή την κοινοτική
μέθοδο· αντίθετα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα είναι εκείνοι που θα συνεδριάζουν τέσσερις φορές τον
χρόνο για να κυβερνήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι αδύνατο. Η διακυβέρνηση πρέπει να γίνεται από
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πρέπει να γίνεται από τους Επιτρόπους. Δεν μπορεί να γίνεται από τους αρχηγούς
κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι συνεδριάζουν τέσσερις φορές τον χρόνο, και δηλώνουν ότι τώρα θα διοικήσουν
την Ευρώπη οικονομικά, σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
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Οφείλουμε συνεπώς να ρωτήσουμε, κύριε Πρόεδρε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, υπάρχουν μερικά πράγματα
που μπορείτε να κάνετε εσείς. Θα είστε παρών κατά την έναρξη του Συμβουλίου και ελπίζω ότι θα επαναλάβετε τα
δύο ψηφίσματα που το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει, ελπίζω, σχεδόν ομόφωνα.

Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση το Συμβούλιο. Μεγάλος
αριθμός θεμάτων εκκρεμεί αυτήν τη στιγμή. Σχετικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, υπάρχει μια τεράστια
αντίφαση μεταξύ της προσέγγισης του Κοινοβουλίου και της προσέγγισης του Συμβουλίου, το οποίο είναι απρόθυμο
να ακούσει αυτά που δηλώνει το Κοινοβούλιο. Σχετικά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ένα θέμα στο οποίο
δεν θα αναφερθώ εδώ, η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια. Σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των
οικονομικών πολιτικών, τους ΓΠΟΠ, η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια.

Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, μεγάλος αριθμός θεμάτων εκκρεμεί προς το παρόν εξαιτίας του
προβλήματος μεταξύ του Κοινοβουλίου, το οποίο θέλει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η κοινοτική μέθοδος, και του
Συμβουλίου, το οποίο δεν θέλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτήν τη στιγμή, καθήκον σας είναι η έναρξη
των συζητήσεων εδώ. Αναμένω αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα από
τα συμβατικά –των τεσσάρων ή πέντε σελίδων– που έχουν καταρτισθεί.

Για πρώτη φορά θέλω να ακούσω ότι το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να χορηγήσει στην Επιτροπή την εξουσία να
προχωρήσει σε πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Δεν θέλω να διεξαχθεί συζήτηση για το αν θα πρέπει να γίνει
με 16 ή με 27. Θα πρέπει, φυσικά, να είναι με 27, αλλά και με 16. Επιπλέον, με 16 θα είναι διαφορετική από ό,τι
με 27, επειδή έχουμε νομισματική ένωση, και αυτή η νομισματική ένωση απαιτεί επίσης οικονομική ένωση, την
οποία δεν έχουμε δημιουργήσει και δεν θα δημιουργήσουμε εάν υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να
μονοπωλούν τη διακυβέρνηση αυτή. Αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής.

Έχει φθάσει πλέον η στιγμή, ενώ η παρούσα κρίση πλήττει την Ελλάδα και το ευρώ, να το κατανοήσουμε και να
λάβουμε κάποια απόφαση σχετικά με αυτό. Πρέπει να μεταβιβάσουμε μέρος της κυριαρχίας των κρατών μελών
στην Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτήν την απόφαση αναμένουμε από εσάς, το Συμβούλιο, κατά τις
προσεχείς ημέρες.

(Χειροκροτήματα)

Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι τέσσερις
Ομάδες έπραξαν πραγματικά το σωστό με την υποστήριξη της κοινοτικής μεθόδου. Έπρεπε να γίνει αυτό, διότι η
μικροπολιτική και οι ελιγμοί μεταξύ των διαφόρων κρατών κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες είχαν ως
αποτέλεσμα την επανειλημμένη εξουδετέρωση των μέτρων διάσωσης. Η απόφασή μας δεν έχει επιτύχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται συνεχώς υπερβολικά σε ατομικά συμφέροντα και όχι στο
κοινό καλό.

Δεν συμμερίζομαι, ωστόσο, την άποψη του κ. Verhofstadt, ότι είναι πλέον απλώς θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να εκφράσει σθεναρά την πολιτική του βούληση προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί
η οικονομική διακυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο κ. Juncker υιοθέτησε μια πολύ ειλικρινή προσέγγιση με τους προέδρους
των Ομάδων την περασμένη εβδομάδα, όταν τους εξήγησε πού πιστεύει ότι βρίσκονται τα όρια των υφιστάμενων
συνθηκών. Όποιος δεν μιλά τώρα δυνατά και ξεκάθαρα υπέρ της τροποποίησης των Συνθηκών, δεν μπορεί να
δηλώνει ότι η Επιτροπή αποτελεί και θα αποτελεί την οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης.

Επομένως, κύριε Verhofstadt, ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Γνωρίζουμε τι θέλουμε. Πώς μπορούμε
να το επιτύχουμε; Η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin). Όπως ανέφερε ο κ. Juncker, πρέπει να
κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των Συνθηκών και των ευκαιριών που προσφέρουν για την προώθηση της
κοινοτικής μεθόδου. Κατά τη γνώμη μου, το Ecofin πρέπει να εργάζεται με βάση τα πρότυπα που έχει καθιερώσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει αποτελεσματικά, διότι η Ευρώπη πρέπει τώρα να
δώσει έμφαση στη διαδικασία.

Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τη δημοκρατική νομιμότητα; Κύριε Barroso, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ σας
επαινούμε τώρα εκ των προτέρων και από το πόση εμπιστοσύνη δείχνουμε σήμερα προς εσάς, πρέπει να εργαστούμε
από κοινού για αυτό το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας, για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Η μικροπρεπής διαμάχη σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο, η οποία
με εξόργιζε εδώ εβδομάδα την εβδομάδα, καθιστά σαφές για μένα ότι δεν είστε καθόλου ανοιχτός σε αυτό. Ωστόσο,
εάν θέλουμε να αποδεχθούμε την ευθύνη για τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για τις δέσμες μέτρων διάσωσης
και μόνο, χρειαζόμαστε τη δημοκρατική νομιμότητα των ενεργειών μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(Χειροκροτήματα)
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Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χαράσσετε πολιτική σε σκοτεινά δωμάτια, είστε καταδικασμένοι σε αποτυχία.

Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι από τα πιο σημαντικά στον τομέα αυτόν. Αν η
ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση αρχίσει να συνεδριάζει ανεξάρτητα και να συντάσσει τη δική της ημερήσια διάταξη
–διότι, μέχρι στιγμής, η ημερήσια διάταξη και ο ρυθμός των γεγονότων καθορίζονται από τα νέα από τις
χρηματιστηριακές αγορές ή από τους οίκους αξιολόγησης– ένα από τα κύρια θέματα θα είναι εάν η οδός της
άκαμπτης λιτότητας, που ακολουθείται σχεδόν παντού στην Ευρώπη, είναι η μόνη μέθοδος για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των ελλειμμάτων στην Ευρώπη. Είμαι της γνώμης ότι εάν όλοι μας –κράτη, πολίτες και επιχειρήσεις–
επικεντρώνουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην εξοικονόμηση, λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η
κρίση, σχεδόν σίγουρα βαδίζουμε στον δρόμο προς την ύφεση, και δεν θα μου άρεσε να θεωρηθώ υπεύθυνη για
αυτό. Χώρες όπως η Γερμανία, οι οποίες βρίσκονται τώρα σε καλύτερη θέση λόγω του ευρώ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει επίσης να εξηγήσουν πώς θα λειτουργήσει το σχετικό με την ανάπτυξη τμήμα του Συμφώνου και
ποια προγράμματα επιδότησης χρειαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε όσα έχουμε περιγράψει στη στρατηγική «Ευρώπη
2020».

Κυρίες και κύριοι, έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Οι συνθήκες δεν μας παρέχουν όλα όσα θέλουμε. Αν
συνεχίσουμε, ωστόσο, να επιτρέπουμε στους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι και στους φτωχούς φτωχότεροι,
ακόμη και εν μέσω κρίσης, όπως επισήμανε ότι συμβαίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
την περασμένη εβδομάδα, τότε πιστεύω ότι δεν θα αποφύγουμε τα τρομακτικά σενάρια που περιέγραψε στην ομιλία
του ο κ. Schulz.

(Χειροκροτήματα)

Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο που λέει:
κάποιος χάθηκε προσπαθώντας να βρει τον σιδηροδρομικό σταθμό. Πλησιάζει κάποιον στον δρόμο και λέει: «Πού
είναι ο σταθμός»; Εκείνος απαντά: «Ο δρόμος είναι δύσκολος, η διαδρομή είναι μεγάλη, εγώ δεν θα ξεκινούσα από
εδώ αν ήμουν στη θέση σας».

Σε όλες αυτές τις μακρές συζητήσεις για το πώς μπορεί να αποφευχθεί μια μελλοντική κρίση του ευρώ, σπαταλούμε
ζωτική ενέργεια χωρίς να ασχολούμαστε με το απτό καθήκον σχετικά με το πώς θα εξέλθουμε από τη σημερινή
κρίση. Όλη αυτή η συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, τους νέους κανόνες και
κανονισμούς και τις περαιτέρω κυρώσεις δεν εξετάζει το μάλλον απλό και βασικό σημείο: τι κάνουμε τώρα; Πρέπει
να ξεκινήσουμε από εκεί πού βρισκόμαστε, τώρα. Θέλουμε το ευρώ να συνεχίσει να αποτελεί επιτυχία, ειδικά για
εκείνους που επέλεξαν να είναι μέλη, όμως αυτό απαιτεί δράση σήμερα και όχι μεγάλα σχέδια για το μέλλον.

Είναι προφανώς αληθές, όπως αναγνωρίζεται σήμερα από όλες τις πλευρές αυτού του Σώματος, ότι υπήρξαν σοβαρές
αδυναμίες στον σχεδιασμό του νομίσματος, όμως οι αδυναμίες στον σχεδιασμό του συνδυάστηκαν με ακόμη πιο
σοβαρές αδυναμίες στην εφαρμογή, οι οποίες ενδέχεται να μην επιλυθούν με την απλή εκπόνηση νέων κανόνων. Σε
τελική ανάλυση, υπήρξε ανεπαρκής βούληση για την τήρηση των κανόνων που είχαν αρχικά θεσπιστεί. Υπήρξε
αδυναμία εκ μέρους κάποιων κρατών μελών να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Τίποτα ωστόσο
δεν μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να πιστεύουμε ότι οι λύσεις στα προβλήματά
μας προϋποθέτουν περισσότερη ρύθμιση, περαιτέρω κεντρικό έλεγχο και μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Πρέπει να
επανέλθουμε στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών μας, και πάνω απ’ όλα στον τρόπο με τον οποίο θα
αποκαταστήσουμε την εύθραυστη οικονομία της Ευρώπης.

Η οικονομική μας θέση υπέστη τρία βαριά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, ακόμη και πριν από τη σημερινή
κρίση, αναπτυσσόμασταν ουσιαστικά με βραδύτερο ρυθμό από τους σημαντικότερους εμπορικούς μας εταίρους.
Γινόμασταν σταθερά λιγότερο ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές, θέσεις εργασίας εξάγονταν και οι αγορές
υποσκάπτονταν. Μπορεί να είχαμε την αίσθηση ότι ευημερούμε, αλλά επρόκειτο για τραγική αυταπάτη που βασιζόταν
σε μεγάλο βαθμό σε χρήματα που δανείζονταν τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και τα νοικοκυριά. Δεύτερον, όταν
ήλθε η κρίση, ταρακούνησε τον δυτικό κόσμο και προκάλεσε αστάθεια, εξαναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να
δανείζονται ακόμη περισσότερο και, τρίτον, αυτός ο υπερβολικός δανεισμός σε μια σειρά από βασικά μέλη της
ζώνης του ευρώ, την έφερε στο χείλος της καταστροφής. Τα κράτη μέλη και οι πολίτες μας είναι πνιγμένοι στα χρέη,
από τα οποία θα χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψουν, και τα περισσότερα από τα δύσκολα μέτρα που απαιτούνται
μπορούν να ληφθούν μόνο από τα ίδια τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει· γι’ αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» να
επισκιαστεί από άλλες μεγάλες συζητήσεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Κύριε Barroso, επικροτούμε
το έργο σας για αυτήν τη στρατηγική. Η κεντρική πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά χρειάζεται
να έχει την πλήρη στήριξή μας ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη της στρατηγικής της Λισαβόνας. Να αποφύγουμε
τον πειρασμό να διασπασθεί η προσοχή μας σε θεωρητικές συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική
διακυβέρνηση. Πρέπει αντ’ αυτού να επικεντρωθούμε στο τεράστιο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης
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που απαιτείται για την απελευθέρωση της δημιουργικής ενέργειας και των ταλέντων του λαού μας, ώστε να
αναπτύξουν τα σχέδια και τις επιχειρήσεις τους, τα μόνα που μπορούν να προσφέρουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική
ευημερία που επιδιώκουμε σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόσμο.

(Χειροκροτήματα)

Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι επικρίσεις από
την Ομάδα μας δεν στρέφονται στο κατά πόσο χρειαζόμαστε τη νεοσύστατη δέσμη μέτρων για τη διάσωση του
ευρώ, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί. Όπως το 2009, για μία ακόμη φορά έχει να κάνει αποκλειστικά
με τη διάσωση των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για άλλη μία φορά, ωστόσο, δεν θα βοηθήσουν
στο να καλυφθεί το κόστος της αποτροπής επικείμενων κρίσεων. Οι χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
εντέλλονται για μία ακόμη φορά να κάνουν περικοπές στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, στις δημόσιες επενδύσεις,
στις δημόσιες υπηρεσίες και στους μισθούς και τις συντάξεις, και να αυξήσουν τα όρια συνταξιοδότησης. Το σχέδιο
να γίνει αυστηρότερο το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι καθαρός σαδο-μονεταρισμός. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι
και οι άνεργοι καλούνται να πληρώσουν για την κρίση που προκλήθηκε από την αποτυχία της ευρωπαϊκής οικονομικής
πολιτικής και την κερδοσκοπία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ωστόσο, αυτό το όργιο περικοπών θα καταποντίσει τη ζήτηση στην εσωτερική αγορά και τα φορολογικά έσοδα
στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, η ύφεση θα επιστρέψει. Από τη σκοπιά μας, η πολιτική αυτή είναι εντελώς λανθασμένη
και δεν θα οδηγήσει σε υγιή δημόσια οικονομικά. Για μία ακόμη φορά ακούμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
θα πρέπει να επιφέρουν αύξηση της ανάπτυξης. Αναμένεται να καθιερωθεί μεγαλύτερη απορρύθμιση στις αγορές
εργασίας και στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούν μέσω συμπράξεων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα, οι εργασιακές σχέσεις θα καταλήξουν σε μια ακόμη πιο αβέβαιη
και επισφαλή θέση. Αυτό θα προκαλέσει αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ακριβώς τη χρονιά
που υποτίθεται ότι καταπολεμούμε τα δύο αυτά φαινόμενα.

Αυτό υποτίθεται ότι καταπολεμά η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Από πού θα προέλθουν οι επενδύσεις στην
εκπαίδευση, την έρευνα, τις πράσινες θέσεις εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, εάν όλα τα κράτη μέλη
υιοθετούν προγράμματα λιτότητας; Για να το θέσω ωμά, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αξίζει ούτε το χαρτί
επάνω στο οποίο είναι γραμμένοι οι καθόλου φιλόδοξοι στόχοι της.

Η Ομάδα μας υποστηρίζει τις εκστρατείες διαμαρτυρίας των συνδικάτων και των κοινωνικών κινημάτων κατά της
καταστροφικής πορείας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ότι ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ, τα ευρωομόλογα,
οι πράσινοι φόροι και η βαριά φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων, των περιουσιακών στοιχείων και των
κληρονομιών, θα επιτρέψουν επενδύσεις στην περιβαλλοντική και κοινωνική ανασυγκρότηση των βιομηχανικών
κοινωνιών μας.

Καταρχάς, η Ευρώπη χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα επενδύσεων στο μέλλον
για να ξεπεράσει την κρίση. Δεύτερον, χρειάζεται αποφασιστικά μέτρα για να συντρίψει τη δύναμη των
χρηματοοικονομικών αγορών και, τρίτον, χρειάζεται ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και περισσότερη
οικονομική δημοκρατία προς όφελος των εργαζομένων. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη, αλλιώς σύντομα
δεν θα έχει απομείνει πλέον κοινή Ευρώπη.

Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, η
υγεία μου άλλοτε ανέκαμπτε λίγο και άλλοτε επιδεινωνόταν μάλλον δραματικά, ίσως κάπως σαν το ευρώ! Η διαφορά
βέβαια έγκειται στο ότι εγώ πρόκειται να αναρρώσω και βρίσκομαι σε αυτό το Κοινοβούλιο κοιτάζοντας τα πρόσωπά
σας σήμερα και ακούγοντας τον τόνο της φωνής σας, υποψιάζομαι όμως ότι τα προβλήματα του ευρώ τώρα μπορεί
να είναι μοιραία!

Η τρέλα των πολιτικών σας έχει καταστρέψει ήδη τις ζωές δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και
απειλεί τώρα να καταστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Το όλο αυτό σχέδιο βασίστηκε, βέβαια, σε ένα
ψέμα, όπως παραδέχθηκε ο κ. Van Rompuy. Είναι απόλυτα σαφές ότι, από οικονομική άποψη, δεν λειτουργεί
–αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε πολιτικά.

Κανείς ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του για το σχέδιο αυτό. Σαφώς δεν υπάρχει η επονομαζόμενη «ευρωπαϊκή
ταυτότητα», και γιατί θα πρέπει να εργάζονται σκληρά οι Γερμανοί για να πληρώνουν για τους Έλληνες; Απλώς δεν
πρόκειται να πετύχει. Κύριε Barroso, το όλο θέμα βαδίζει προς λάθος κατεύθυνση. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η
Πορτογαλία, δεν ταιριάζουν σε αυτήν την οικονομική και νομισματική ένωση, και αυτό που πραγματικά χρειάζονται
είναι να τις βοηθήσουμε: να τις βοηθήσουμε να απελευθερωθούν από αυτήν την οικονομική φυλακή των εθνών
προτού δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά καταστροφικό.
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Όμως, αυτό που θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο, θα είναι η πρόταση για ακόμη μεγαλύτερη
κεντρική εξουσία! Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για το χάος στο οποίο έχει περιέλθει η Ευρώπη, θέλουν
περισσότερη εξουσία για τον εαυτό τους. Θέλουν να συνθέσουν αυτά τα λάθη. Εάν συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο,
απειλείτε όχι μόνο τις οικονομίες της νότιας Ευρώπης, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία και την ειρήνη.

Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Οι πολίτες χρειάζονται τον εθνικό έλεγχο των νομισμάτων
τους και των οικονομιών τους. Αυτό δεν λειτουργεί!

(Χειροκροτήματα)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης αποκαλύπτεται, δυστυχώς, όλο
και πιο συχνά η λιγότερο ευχάριστη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμπού σπάνε και οι Συνθήκες της ΕΕ
παραβιάζονται, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τα χρεοκοπημένα κράτη. Την
ίδια στιγμή, οι πολίτες συνεχίζουν να ενθουσιάζονται με την κοινωνική ισότητα και τον εξευρωπαϊσμό, παρά το
γεγονός ότι η κρίση κατέδειξε πως οι διαφορές στη δύναμη των ευρωπαϊκών εθνικών οικονομιών και στην εθνική
οικονομική νοοτροπία δυστυχώς δεν μπορούν απλώς να ξεπεραστούν ως διά μαγείας με την υιοθέτηση μιας
συγκεντρωτικής προσέγγισης.

Επί δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπαίει από τη μία καταστροφή στην άλλη. Πρώτα υπήρξε η χρηματοπιστωτική
κρίση, έπειτα η ύφεση και τώρα η έκρηξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Αντί να ελεγχθούν οι κερδοσκόποι, οι
οποίοι συνέβαλαν στην πρόκληση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και οι οποίοι στέρησαν από τους απλούς ανθρώπους
τις συνταξιοδοτικές εισφορές και τις θέσεις εργασίας τους, και αντί να εγκαταλειφθεί επιτέλους το λανθασμένο
όραμα του νεοφιλελευθερισμού, υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις για περισσότερο συγκεντρωτισμό. Κατά τη γνώμη
μου, δεν χρειαζόμαστε περισσότερο τη δικτατορία του Συμβουλίου της ΕΕ από όσο χρειαζόμαστε ένα νέο θεσμικό
όργανο με τη μορφή μιας ευρωπαϊκής οικονομικής κυβέρνησης, που θα μας κοστίσει δισεκατομμύρια.

Πιστεύω ότι συνιστά μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη το να καθορίζει τη φορολογική πολιτική, τα κατώτατα
ημερομίσθια και την ηλικία συνταξιοδότησης η ΕΕ, η οποία δεν έχει ούτε καν έλεγχο επί του προϋπολογισμού της.
Η εισφορά των τραπεζών, ο φόρος επί των συναλλαγών, οι κανονισμοί για τους οίκους αξιολόγησης και η αυξημένη
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών – όλα αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά, αλλά καθιερώνονται πάρα πολύ
αργά. Αυτό καθιστά ακόμη πιο ουσιώδες για την ΕΕ να ενεργήσει τώρα και, εφόσον είναι αναγκαίο, ανεξάρτητα. Το
ευρώ φαίνεται όλο και περισσότερο σαν να βρίσκεται σε αποστολή αυτοκτονίας από την άποψη της νομισματικής
πολιτικής. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του, πρέπει να εξετάσουμε την επιλογή μιας
θεμελιώδους ευρωπαϊκής σκληρής νομισματικής ένωσης.

Werner Langen (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος κορυφής στο τέλος αυτής της εβδομάδας είναι
πραγματικά σημαντική και μου κάνει εντύπωση που διαρκεί μία μόνο ημέρα. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, δεν θα καταστεί δυνατό να επιλυθεί κανένα από τα προβλήματα. Θα ήθελα να
προσφέρω την ολόψυχη υποστήριξή μου προς τον κ. Barroso όταν δηλώνει ότι χρειάζονται αλληλεγγύη και
υπευθυνότητα. Ωστόσο, κύριε Lopez Garrido, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα σημαίνει επίσης ότι η Ευρώπη δεν
πρέπει να αφεθεί να επανέλθει στη διακυβερνητική συνεργασία, η οποία αποκλείει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ορισμένοι από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν στην κοινοτική μέθοδο. Καλούμε το Συμβούλιο με τον πλέον
έντονο τρόπο να μην αναστρέψει τη δημοκρατική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν
χρειαζόμαστε αναδιοργάνωση της ζώνης του ευρώ ή χωριστές γραμματείες, όπως ζητούν ορισμένα από τα μέλη
του Συμβουλίου. Έχουμε την Επιτροπή και η Επιτροπή αντιμετωπίζει μια πρόκληση. Εάν η Επιτροπή επιτελεί το
έργο της, θα έχει την υποστήριξή μας για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τον καθορισμό των
μακροπρόθεσμων στόχων και την εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου. Ο κ. Schulz διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη
ηθικής στις αγορές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν πρέπει να πυροβολούμε τον αγγελιοφόρο που φέρνει
τις κακές ειδήσεις. Είναι ευθύνη των κρατών μελών τα οποία ανέστειλαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
πριν από πέντε χρόνια. Είναι ευθύνη των κρατών μελών που δεν ακολούθησαν τους κανόνες. Ως εκ τούτου, θα ήθελα
να ζητήσω την αυστηρή ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό, ωστόσο, δεν πρέπει να μας εκτρέψει από
το να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των δικών μας πράξεων.

Stephen Hughes (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτήν την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να
δώσει απαντήσεις στις πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
επί του παρόντος, τόσο σήμερα όσο και για τα επόμενα 10 χρόνια. Ανησυχούμε, ωστόσο, ότι δεν θα το πράξει. Ως
προς τις άμεσες προκλήσεις, το Συμβούλιο φαίνεται πιθανό ότι θα υποστηρίξει την ιδέα της επίσπευσης της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της υπερβολικής αυστηρότητας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
όπως ζήτησαν η κ. Merkel και ο κ. Sarkozy. Αυτό δεν θα καθησυχάσει τις αγορές σε μια εποχή όπου η αμερικανική
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κυβέρνηση μελετά ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης για να διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

Η Ευρώπη όντως χρειάζεται να εξυγιανθούν τα οικονομικά της, όχι όμως με βάναυσο και αντιδημοκρατικό τρόπο,
με τρόπο που θα υπονόμευε τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, θα κατέστρεφε την εύθραυστη ανάπτυξη και θα
έθετε χωρίς λόγο αρκετά εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους εκτός εργασίας. Δεν θέλει αυτό ο λαός της Ευρώπης,
και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην χρησιμοποιήσει την παρούσα κρίση για να αποδομήσει τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας ή να υπονομεύσει τη μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα με την περικοπή των δημόσιων
δαπανών σε ζωτικούς τομείς όπως η έρευνα και η εκπαίδευση. Υπάρχει ένας κοινωνικά δικαιότερος και οικονομικά
ευφυέστερος τρόπος για να τεθούν τα οικονομικά υπό έλεγχο, ο οποίος απαιτεί πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ
των εθνών μας στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης οικονομικής διακυβέρνησης και μεγαλύτερης αλληλεγγύης. Είναι
όμως ο μοναδικός τρόπος αν δεν θέλουμε να κάνουμε τους απλούς ανθρώπους, και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους
στην κοινωνία, να πληρώσουν για μια κρίση που δεν προκάλεσαν.

Ως προς τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να επανεξετάσει τη σχεδιαζόμενη
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Αυτήν τη στιγμή είναι ατελής, δεν είναι φιλόδοξη και στερείται σοβαρής οικονομικής
στήριξης. Γενικά, δεν υπάρχει κοινωνική ούτε περιβαλλοντική διάσταση, με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία για την
αλλαγή του κλίματος, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Ορισμένες προτεραιότητες όπως η έρευνα δεν θα επιτευχθούν
λόγω της ταχείας δημοσιονομικής εξυγίανσης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ιστορικά επίπεδα ανεργίας, αλλά η
στρατηγική δεν καθιστά ρητά την πλήρη απασχόληση υψηλής ποιότητας θεμελιώδη στόχο· επιβάλλεται να το
πράξει.

Ελπίζουμε ότι οι εκκλήσεις αυτές θα εισακουστούν, κύριε Πρόεδρε, και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της
εβδομάδας δεν θα είναι απλώς μία ακόμη χαμένη ευκαιρία.

Lena Ek (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα θα ψηφίσουμε για δύο ιστορικές αποφάσεις σε αυτήν την αίθουσα,
μία σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και μια δεύτερη που είναι απαραίτητη για να
καταστεί το ψήφισμα για την ΕΕ 2020 περισσότερο φιλόδοξο: τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
απασχόληση.

Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχηματίζει έναν ευρύ συνασπισμό για την υποστήριξη φιλόδοξων
προτάσεων όπως παρουσιάζονται στα ψηφίσματα. Η μεγάλη πλειοψηφία αποτελεί σαφή απόδειξη του επείγοντος
της κατάστασης και του ηγετικού ρόλου που μπορεί να αναλάβει αυτό το Κοινοβούλιο.

Πρώτον, η κρίση έχει καταδείξει ότι οι αυστηρότεροι κανόνες είναι πιο απαραίτητοι από ποτέ για την κοινή οικονομική
διακυβέρνηση της Ένωσης. Το προσχέδιο για την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να καταρτιστεί από την Επιτροπή
και η διακυβέρνηση πρέπει να καθοδηγηθεί και να διενεργηθεί από το ίδιο θεσμικό όργανο, τα δε ψηφίσματα
παρέχουν πλήρη στήριξη στις προτάσεις του κ. Olli Rehn. Πρέπει να σας ζητήσω, όμως, κύριε Barroso, να εξετάσετε
περαιτέρω τις δημοσιονομικές προτάσεις, διότι τις χρειαζόμαστε για να στηρίξουν τα ψηφίσματα για την ΕΕ 2020
και τη στρατηγική ανάπτυξης και σταθερότητας, και στην παρούσα μορφή τους δεν το πράττουν.

Δεύτερον, πιστεύουμε ότι η σημερινή κρίση στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης απέδειξε ότι το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν λειτουργεί σωστά και χρειάζεται ενίσχυση, αλλά αυτό πρέπει να συνδυαστεί με
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εξετάζοντας τη στρατηγική ΕΕ 2020, διαπιστώνουμε ότι χρειαζόμαστε προτάσεις
για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Μόνο η Neelie Kroes παρέσχε, στο ψηφιακό θεματολόγιο, το πλαίσιο που
χρειαζόμαστε.

Τέλος, ως προς το Συμβούλιο, πρέπει να συνεργαστείτε και να υποβάλετε προτάσεις και να θέσετε τους πολίτες
στο επίκεντρο, και δεν είναι άσχημο ή προσβλητικό να ενδιαφερθείτε για την οικονομία του γείτονά σας όταν η
οικονομία πλήττει 500 εκατομμύρια πολίτες και φορολογούμενους.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, η διευθέτηση των δημόσιων
οικονομικών μας θα απαιτήσει νέα έσοδα, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Θα ήθελα να κάνω τρεις
παρατηρήσεις σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τον φόρο επί των τραπεζών. Δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση: είναι και οι δύο αναγκαίοι, επειδή έχουν διαφορετικούς στόχους.

Σκοπός του φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι να συνεισφέρει στο δημόσιο ταμείο και να
χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας. Από την άλλη πλευρά, ο φόρος επί
των τραπεζών θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε κεφάλαια διάσωσης.

Θα ήθελα να πω στο Συμβούλιο: όχι άλλη αναποφασιστικότητα. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να
πάει στο Τορόντο όχι δηλώνοντας «ας το μελετήσουμε μαζί», αλλά δηλώνοντας «θα το κάνουμε μαζί αν είναι δυνατόν,
θα το κάνουμε όμως μόνο αν παραστεί ανάγκη».
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Ως προς τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, χρειαζόμαστε ένα αυστηρό πρόγραμμα για τη θέσπιση του ορισμού
της ενοποιημένης βάσης, έτσι ώστε να είμαστε κατόπιν σε θέση να εφαρμόσουμε την εναρμόνιση των συντελεστών.
Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η απάτη και η φοροδιαφυγή μάς κοστίζουν μεταξύ 200 και 300
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Είναι επιτακτική ανάγκη να ανακτήσουμε τουλάχιστον το ήμισυ του ποσού αυτού,
και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δηλώσω προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι δεν είναι ώρα για μελέτες και
δικαιολογίες, αλλά για δράση.

Η δεύτερή μου παρατήρηση αφορά τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μέλη του Συμβουλίου, έχετε
καταχραστεί την υπομονή μας. Θα πρέπει να απολογηθείτε στο κοινό και να εξηγήσετε με ποιον τρόπο η στάση
σας, η οποία συμπεριλαμβάνει την υπεράσπιση στενών εθνικών συμφερόντων, συνάδει πραγματικά με την προάσπιση
του κοινού συμφέροντος. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί, και κατά συνέπεια είναι καιρός να σταματήσετε
να αντιτίθεστε στη θέση που υιοθετεί το παρόν Κοινοβούλιο.

Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά τη στρατηγική ΕΕ 2020. Κύριε Barroso, σας άκουσα να αναφέρετε τη λέξη
«ανάπτυξη» 47 φορές στην ομιλία σας. Είστε λογικός και σώφρων άνθρωπος. Περιμένω να μου αποδείξετε τη σχέση
μεταξύ ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, μεταξύ ανάπτυξης και αύξησης της κοινωνικής συνοχής και
μείωσης της φτώχειας, μεταξύ ανάπτυξης και ορθολογικής χρήσης των πόρων του πλανήτη. Αυτό που μας κατέδειξαν
τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι, αν υπάρχει κάποια σχέση, αυτή είναι αρνητική. Κάνετε επομένως λάθος θέτοντας
την ανάπτυξη στο επίκεντρο των μελημάτων της στρατηγικής ΕΕ 2020.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδιώξουμε τους ακόλουθους στόχους: τη μετατροπή των υποδομών μας, ώστε να
καταστούν συμβατές με τα όρια του πλανήτη μας, και την αντιμετώπιση της κοινωνικής συνοχής ως αυτοσκοπού.
Η έξοδος 80 εκατομμυρίων Ευρωπαίων από τη φτώχεια θα δημιουργήσει μόνιμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
Αντιπροέδρου

Kay Swinburne (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, στην αίθουσα αυτή πάντοτε συζητάμε για το ότι πρέπει να είμαστε
φιλόδοξοι και για πολλά πράγματα που θα θέλαμε να επιτύχει η Ευρώπη. Θα ήθελα να σκέπτομαι ευρύτερα, θα
ήθελα και οι ηγέτες μας να σκεφθούν ευρύτερα όταν θα παραστούν στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στις
συνεδριάσεις της G20.

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής μιλά για αποτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ανάγκη
εφαρμογής ευρωπαϊκών λύσεων, λησμονώντας ότι ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ, οι ΗΠΑ, έχουν περάσει χειρότερη
κρίση από ό,τι εμείς. Στρέφονται σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές και καινοτόμες λύσεις, με ορισμένες από τις οποίες
στην ουσία λίγο-πολύ ευθυγραμμιζόμαστε. Με μερικές προσαρμογές, θα μπορούσαμε να συνεργασθούμε με τις
ΗΠΑ και να εφαρμόσουμε από κοινού μηχανισμούς επίλυσης για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μεγαλύτερων
τραπεζών του κόσμου.

Η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου
(FSA) συζητούν επί του παρόντος σχετικά με πρωτόκολλα τροποποίησης της διασυνοριακής διαχείρισης κρίσεων
και μηχανισμούς επίλυσης για τους παρόχους διατλαντικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτά πρέπει να
ενσωματωθούν στις νομοθετικές εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις για διαφάνεια όσον αφορά τα παράγωγα
προϊόντα είναι συμβατές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όπως και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου,
ακόμη και διμερείς συμφωνίες θα ήταν ωφέλιμες εάν δεν καταφέρουμε να πείσουμε όλους τους συμμετέχοντες στην
G20 να ακολουθήσουν. Φαίνεται ότι ορισμένα μέλη της G20 ήδη επιδίδονται με ζέση στον προσεταιρισμό
παραγόντων της αγοράς με την ελπίδα να εκμεταλλευθούν την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού
καθεστώτος.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς της αγοράς να κινηθούν μαζί με εμάς αντί να
ανταγωνιζόμαστε ως προς τα χαμηλότερα ρυθμιστικά καθεστώτα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. H G20 μπορεί
και πρέπει να πετύχει, προτρέπω όμως τους εκπροσώπους μας στις συνεδριάσεις αυτές να είναι θαρραλέοι.

Willy Meyer (GUE/NGL). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική μου Ομάδα στηρίζει την αντίδραση των
εργαζομένων στην Ευρώπη, τις γενικές απεργίες στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και την επικείμενη απεργία που
εξαγγέλθηκε στην Ισπανία για τις 29 Σεπτεμβρίου, η οποία συμπίπτει με την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον οι εργαζόμενοι απαντούν σε
αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνον η αγορά –η αγορά που δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο– και το Συμβούλιο
που φέρουν την ευθύνη. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συμβαίνει. Οι κύριες κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι επίσης
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υπεύθυνες, διότι υπέγραψαν μια συναίνεση: τη συναίνεση των Βρυξελλών, η οποία ήταν ακριβές αντίγραφο της
συναίνεσης της Ουάσινγκτον, και μας έκανε να πιστέψουμε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να οικοδομηθεί χωρίς να
αναλάβουμε τον έλεγχο της οικονομίας, πράγμα που εξακολουθεί να υποστηρίζεται.

Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, την ευρωπαϊκή δημοκρατία
και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αν σκεφτούμε ότι η Ευρώπη διαθέτει υψηλό επίπεδο κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Οι κύριες πολιτικές Ομάδες είναι το βασικό πρόβλημα,
και μιλάω για την κοινωνική δημοκρατία, η οποία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να λειτουργεί βάσει της μη
παρέμβασης στην οικονομία.

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ενώ εμείς συζητούμε για τα διάφορα αυτά
ζητήματα, στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγεται έντονη συζήτηση σχετικά με κάτι που εγώ θεωρώ ότι αποτελεί κρίσιμο
ζήτημα, δηλαδή την επιστροφή στις αρχές του νόμου Glass-Steagall και στον διαχωρισμό των κανονικών τραπεζών
από τις τράπεζες που κερδοσκοπούν και προκάλεσαν τα εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα για τα οποία οι οικονομίες
και οι λαοί μας πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Ενώ εδώ μας προτείνονται λύσεις, πριν από 10 ημέρες, κεκλεισμένων των θυρών και με τη μυστικότητα των
συνεδριάσεων της λέσχης Bilderberg, συναντήθηκε μεγάλος αριθμός από ανώτερους γραφειοκράτες και ευρωπαίους
πολιτικούς ηγέτες, πιθανόν για να χαράξουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οδηγίες που στη συνέχεια θα
υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να τις εξετάσει.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί άκουσα την έκκληση του κ. Barroso για την παροχή βοήθειας προς τους έλληνες φίλους
μας. Δεν θα ήθελα η ενίσχυση να κατευθυνθεί κατά κύριο λόγο προς τον φίλο του, τον εφοπλιστή Σπύρο Λάτση.
Εδώ υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων για τον κ. Barroso, ο οποίος θα πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς η οδυνηρή μου ασθένεια δεν μου επέτρεψε μέχρι
τώρα να μιλήσω τόσο καθαρά προς το διεθνές μας ακροατήριο, όσο έχω κάνει στο παρελθόν για άλλα ευρωπαϊκά
θέματα.

Έχω ένα λεπτό, κύριε Barroso. Πρόκειται για μια ιστορική περίοδο για εσάς. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές
αγορές, θα κριθείτε με βάση το κατά πόσο θα καταφέρετε να επιλύσετε ένα από τα πλέον επείγοντα θέματα, με άλλα
λόγια τη θέσπιση κανονισμών που ουσιαστικά θα κλείσουν τα παραθυράκια. Όπως έχουν τα πράγματα επί του
παρόντος, όλα όσα ακούμε από την Επιτροπή και ό,τι έχει μέχρι στιγμής ειπωθεί στο Κοινοβούλιο, δεν αποκλείουν
κάτι τέτοιο. Εάν δεν γίνει καμία από τις απαραίτητες βελτιώσεις, θα μείνετε στην ιστορία ως κάποιος ο οποίος
παρακολουθούσε το σπίτι του να καίγεται και δεν έκανε καμία προσπάθεια να βρει κάτι για να σβήσει τη φωτιά, ή
έστω να βρει νέα οικοδομικά υλικά.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το κεφάλαιο. Αν δεν καταφέρετε να καταργήσετε αυτό το καταστροφικό,
ισοπεδωτικό σύστημα των σκιωδών τραπεζών, και όχι απλώς να το κρατάτε υπό έλεγχο, θα στερήσετε από την
πραγματική οικονομία και από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο τη δική τους οικονομική
βάση για την ανάληψη δράσης, αλλά και την εμπιστοσύνη τους σε οτιδήποτε ονομάζουμε δημοκρατία. Αυτό θα
σημαίνει ότι η Κίνα και τα απολυταρχικά κράτη, τα οποία διασφαλίζουν ότι οι τράπεζές τους βρίσκονται υπό έλεγχο,
θα βρεθούν ξαφνικά σε καλύτερη θέση από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι, φυσικά, χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να ελαχιστοποιεί τους συστημικούς
κινδύνους. Το ζήτημα του «πολύ ισχυρός για να αποτύχει» μπορεί να επιλυθεί με προοδευτικές φορολογικές
ρυθμίσεις που θα απαιτούν απλά να κλείνει μια τράπεζα όταν γίνει πάρα πολύ μεγάλη.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα είναι σίγουρο: κανένα μέρος αυτής της
κρίσης και καμία από τις κρίσεις των τελευταίων 60 ετών δεν οφείλονται στην ύπαρξη πάρα πολλής Ευρώπης. Καμία
κρίση δεν οφείλεται στην πάρα πολλή Ευρώπη. Ακόμη και αν υπάρχει πρόβλημα εδώ –και όλοι συμφωνούμε ότι
υπάρχει– αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, ότι έχουμε πολύ λίγη Ευρώπη. Η πλέον προφανής
αντίφαση είναι ότι αφενός τα κράτη ζητούν τη στήριξη των θεσμικών μας οργάνων, ενώ αφετέρου θέλουν να
ανακτήσουν την εθνική τους κυριαρχία.

Αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη αντίφαση. Ο κ. Verhofstadt επέκρινε έντονα το Συμβούλιο σε σχέση με αυτό και είπε
ότι η εθνική κυριαρχία πρέπει να μεταβιβασθεί. Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε μια μικρή λεπτομέρεια κατά νου: την
κυριαρχία δεν τη μεταβιβάζουν τα κράτη, αλλά οι λαοί. Σήμερα, αν ρωτούσαμε αυτούς τους λαούς κατά πόσον θα
ήταν διατεθειμένοι να μεταβιβάσουν το σύνολο της κυριαρχίας τους σε οικονομικά θέματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα, δεν είμαι σίγουρος πόσοι από αυτούς θα απαντούσαν καταφατικά, δεδομένου ότι πρόκειται επίσης για
τους ίδιους λαούς, το ποσοστό συμμετοχής των οποίων στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι 30%, και οι οποίοι είναι
πολύ δύσπιστοι ως προς το πολιτικό μας σχέδιο.
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Ως εκ τούτου, ρεαλιστικά, τι μπορούμε να κάνουμε; Ρεαλιστικά, πώς μπορούμε να συμβάλουμε; Πιστεύω ότι η
Επιτροπή βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τις κυβερνήσεις να προβούν σε μια κοινή,
αλλά και επιλεκτική δέσμευση, να διαθέσουν δηλαδή ένα μέρος των δικών τους προϋπολογισμών και των
προϋπολογισμών της Ένωσης, και έτσι να συμβάλουν με συγκεκριμένο τρόπο στη διασφάλιση της εξόδου μας από
την κρίση.

Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Κυρία Πρόεδρε, ο κ. Schulz ανέφερε ότι αυτό που περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη κατά τις επικείμενες συνεδριάσεις μας είναι ουσιαστικά η ηθική και η αλληλεγγύη. Συμφωνώ απολύτως.
Το ερώτημα είναι: μπορούμε να βασιζόμαστε σε όσους συγκεντρώνονται γύρω από αυτά τα τραπέζια συνεδριάσεων
για την ουσιαστική προώθηση της ηθικής και της αλληλεγγύης; Έχω σοβαρές αμφιβολίες ως προς αυτό. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε πώς πυροδοτήθηκε η εν λόγω κρίση. Οι φονταμενταλιστές της αγοράς στα κόμματα της δεξιάς, που
είναι στην εξουσία σε πολλά από τα κράτη μέλη μας και που είναι ισχυρά σε αυτό το Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή
και στο Συμβούλιο, υποστήριξαν την αγορά που δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο. Τη λάτρεψαν και την
υπερασπίστηκαν.

Είναι, επίσης, εκείνοι που είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις στην τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
της ΕΕ. Έχουν μεγάλα ελλείμματα και αμέλησαν να διατηρήσουν την οικονομία τους σε τάξη. Όλα σχεδόν τα κράτη
μέλη της ΕΕ το έχουν κάνει αυτό. Τα μεγαλύτερα ήταν και τα χειρότερα, και έχουν επίσης συντηρητικές κυβερνήσεις.

Ποιος πληρώνει το τίμημα τώρα; Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι που δεν μπορούν να βρουν μια θέση
εργασίας. Φοβάμαι μήπως το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών, παρ’ όλα τα ωραία λόγια, μας οδηγήσει σε μια
προσέγγιση για την εξοικονόμηση η οποία θα μας θέσει άμεσα σε μια κατάσταση όπου η ανάκαμψη θα καταστραφεί,
αντί να σημαίνει ότι είμαστε σώφρονες και σκεφτόμαστε λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
και την αλληλεγγύη και ότι επενδύουμε επίσης σε κάτι που θα επιφέρει βιώσιμη ανάπτυξη. Θα παρακολουθώ
προσεκτικά για να διαπιστώσω εάν αυτά τα ωραία λόγια θα υλοποιηθούν πραγματικά.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, το προσεχές Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο
κρίσης η οποία ανησυχεί και αποσταθεροποιεί τους συμπολίτες μας. Τα σχέδια λιτότητας πολλαπλασιάζονται με
τρόπο που προκαλεί σύγχυση στα κράτη μέλη, ενώ εκείνοι που είναι υπεύθυνοι αναλώνονται σε μάταιους
σημασιολογικούς καβγάδες.

Όμως, πρέπει πραγματικά να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Δεν θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη χωρίς
δημοσιονομικό και οικονομικό συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι προφανές, και είναι επείγον.
Ως εκ τούτου, εναπόκειται στην Επιτροπή να ασκήσει πλήρως το δικαίωμα πρωτοβουλίας της. Από την πλευρά μου,
θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες προτάσεις.

Η πρώτη είναι η σύσταση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου και μιας ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων.
Η δεύτερη είναι ο συντονισμός, όπως είπατε, των προϋπολογισμών των κρατών μελών, με δύο στόχους κατά νου:
την εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και τη δημιουργία συνέργειας μεταξύ των επενδύσεων που
απαιτούνται για το μέλλον. Επιπλέον, χρειαζόμαστε τη δημιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός φόρου επί των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πλέον να χρηματοδοτεί τις τράπεζες ο φορολογούμενος,
τη μεσοπρόθεσμη εναρμόνιση της φορολογικής μας νομοθεσίας –ειδικότερα της νομοθεσίας που αποτελεί επιβάρυνση
για τις επιχειρήσεις– και, τέλος, έναν πιο σημαντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με ίδιους πόρους.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις κυρώσεις. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να συζητάμε για τη συμπλήρωσή τους,
πρέπει μάλλον να συζητάμε για την εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να προτείνω έναν πολύ απλό κανόνα
στην Επιτροπή: από τώρα και στο εξής, πρέπει να δημοσιοποιεί όλες τις γραπτές δεσμεύσεις που λαμβάνει από
όσους βρίσκονται στην εξουσία. Είμαι βέβαιη ότι αυτό θα αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την προώθηση της συζήτησης,
τουλάχιστον σε ορισμένα από τα κράτη μέλη.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
βρέθηκε χώρος, για μία ακόμη φορά, για τη συζήτηση της στρατηγικής της Επιτροπής «Ευρώπη 2020». Το Συμβούλιο
θα εξετάσει επίσης ένα ανταγωνιστικό σχέδιο που ονομάζεται «Ευρώπη 2030: - Προκλήσεις και ευκαιρίες» και
εκπονήθηκε από την ομάδα προβληματισμού ή «ομάδα των σοφών».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γνωστοποιήσει πολλές φορές τις επιφυλάξεις του σχετικά με τους στόχους και τα
μέσα για την υλοποίηση της στρατηγικής 2020. Εγώ, προσωπικά, έχω επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής στο
γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των οικονομικών πόρων που έχουν καθοριστεί για τα
νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Το έγγραφο των «σοφών» για την Ευρώπη 2030 δεν έχει
ακόμη υποβληθεί στο Κοινοβούλιό μας. Πιστεύω ότι η φωνή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει
να έχει μεγαλύτερο βάρος από την άποψη μιας άτυπης ομάδας, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η ομάδα αυτή
παραμένει εκτός κάθε ελέγχου και δεν διαθέτει καμία δημοκρατική εντολή.
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Με βάση τη μεγάλη αφθονία σχεδίων για την Ευρώπη, όπως του 2020 και του 2030, προτείνω το Κοινοβούλιό
μας να μην μείνει εκτός και να αναπτύξει τη δική του στρατηγική – Ευρώπη 2050.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω και χθες και σήμερα
να φλυαρείτε για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριε Lopez, σας άκουσα να μιλάτε για ιστορικό βήμα. Έχω την
εντύπωση πως έχετε χάσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πραγματικότητας ή συνειδητά αδιαφορείτε για
αυτήν.

Στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ανταγωνιστικότητας τα προγράμματα λιτότητας έχουν προσλάβει
τη μορφή επιδημίας, από την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία ως τη Γερμανία·
προγράμματα που, σε ιερή συμμαχία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι αντιοικονομικά, αντικοινωνικά,
αντιαναπτυξιακά.

Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι η βασική σύνταξη θα πάει στα 360 ευρώ, απελευθερώνονται οι απολύσεις και
μειώνονται κατά 30% οι μισθοί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Για όλους αυτούς, κύριε Barroso, κύριε
Lopez, τους εργαζόμενους που χάνουν δικαιώματα, τους συνταξιούχους που υφίστανται την κρίση, τους ανέργους
στην Ευρώπη που έχουν φτάσει το 10%, τους φτωχούς που τους έχετε ξεχάσει –γιορτάζουμε μάλιστα το Έτος για
την καταπολέμηση της φτώχειας– ενδεχομένως να γίνουν ιστορικά βήματα, αλλά θα είναι ιστορικά βήματα προς
τα πίσω.

Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κυρία Πρόεδρε, πολύ φοβάμαι ότι θα γίνω κουραστική, αλλά με όλο τον σεβασμό απέναντί
σας επανέρχομαι στην πρόταση που έκανα χθες για μια νέα πρωτοβουλία οικονομικής ανάπτυξης, τα European
Mega-Projects, ξεχωριστά από τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα, ξεχωριστά από τα έργα ΣΔΙΤ. Μπορείτε να σκεφτείτε
το θέμα της έκδοσης ευρωομολόγων για να καλύπτουν αποκλειστικά μεγάλα ευρωπαϊκά projects;

Είμαστε σίγουροι ότι η παγκόσμια αγορά θα ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά σε αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι ένα
θέμα αναπτυξιακό και θα σας παρακαλούσα να το σκεφτείτε. Χθες σας το είπα και αντιδράσατε αρνητικά. Αλλά
πιστεύω ότι μια δεύτερη σκέψη επί του θέματος θα ήταν εποικοδομητική.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ημερήσια διάταξη μιλά για μια νέα στρατηγική
για την απασχόληση και την ανάπτυξη –με την οποία εννοούν απώλεια θέσεων εργασίας και αρνητική ανάπτυξη!
Το ΑΕγχΠ υποχώρησε κατά 4% το 2009, και το 10% του εργατικού δυναμικού –23 εκατομμύρια άνθρωποι– είναι
άνεργοι. Ποια θα είναι η λύση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Η αύξηση της μετανάστευσης! Κοιτάξτε το ευρωπαϊκό
σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Εάν πιστεύετε ότι
τα προβλήματά μας θα περάσουν μαζί με την τρέχουσα κρίση, ξανασκεφτείτε το. Όπως παραδέχονται, ο ανταγωνισμός
από τις αναδυόμενες οικονομίες εντείνεται.

Ποια θα είναι η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να το αντιμετωπίσει αυτό; Η αύξηση της
παγκοσμιοποίησης, οι ανοικτές θύρες σε περισσότερα αγαθά από τις αναδυόμενες οικονομίες του Τρίτου Κόσμου,
η εξαγωγή θέσεων εργασίας με την υπεράκτια απασχόληση. Οι χώρες της Ευρώπης μπορούν να ανταγωνιστούν τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Τρίτου Κόσμου και των αναδυόμενων οικονομιών μόνον αν οι
μισθοί μας πέσουν στο δικό τους επίπεδο –και μην νομίζετε ότι οι καινοτομίες σε κεφάλαιο και τεχνικές θα μας
σώσουν. Οι σημερινές μας καινοτομίες θα ανήκουν σε όλο τον κόσμο μεθαύριο. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει φτώχεια
για τα έθνη της Ευρώπης.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για τις προτάσεις
που υπέβαλε –τις προτάσεις των Επιτρόπων Rehn και Barnier– και για την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, εφόσον
οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να θέτουν την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δοκιμασία.
Προς το Συμβούλιο θα έλεγα ότι το Κοινοβούλιο θα το προκαλέσει να λάβει πραγματικά τις αποφάσεις που
απαιτούνται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί.

Κοιτάξτε τη θέση του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία. Θα πρέπει να επιδείξει πολύ
μεγαλύτερη προθυμία να προσεγγίσει το Κοινοβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε συμβιβασμούς. Καλώ
το Συμβούλιο να μεταβεί στη σύνοδο κορυφής και να ζητήσει τη δέσμευση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.
Σε τελική ανάλυση, αν δεν κάνει κάποια κίνηση, θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο και μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστούμε
ώστε να επιτύχουμε την ουσιαστική λειτουργία των εποπτικών αρχών από την 1η Ιανουαρίου.

Κατά τη σημερινή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο θα επιδείξει ευρεία υποστήριξη για δύο σημαντικά ψηφίσματα.
Θέλουμε βασικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερη κοινοτική μέθοδο και ενίσχυση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο ευτυχώς και η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει πλέον να στηρίξει, κάτι που έχει μεγάλη σημασία σε αυτήν
τη δύσκολη περίοδο. Θα ήθελα να δηλώσω τόσο προς το Συμβούλιο όσο και προς την Επιτροπή ότι σας καλούμε
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να λάβετε επίσης τον θεσμικό ρόλο του Σώματος, τον δημοκρατικό μας ρόλο, πιο σοβαρά, και να το συμπεριλάβετε
επίσης στη διαδικασία αυτή.

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Lopez Garrido, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ζητήσω
να στείλετε ένα μήνυμα προς τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Ο χρόνος για την πολιτική των δικαιολογιών έχει
τελειώσει. Είναι σημαντικό να μην αποφασίσετε αύριο ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη δέσμη μέτρων για
την εποπτεία και τη δέσμη μέτρων για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου ταχύτερα, στο πλαίσιο της ρύθμισης
των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ το Συμβούλιο –και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, κύριε Lopez Garrido, αλλά
θέλω να σας ενθαρρύνω να μας βοηθήσετε– ταυτόχρονα πατάει φρένο και δεν μας επιτρέπει να βρούμε λύσεις.

Ταυτόχρονα διεξάγεται εδώ στο Σώμα ο τριμερής διάλογος του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου,
για να συζητήσουν το θέμα της ρύθμισης των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Έχουμε προτείνει κατάλληλες
ρυθμίσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα να καταβροχθίζει βιομηχανικές επιχειρήσεις
χρησιμοποιώντας κερδοσκοπικά κεφάλαια και να γονατίζει την πραγματική οικονομία. Ωστόσο, το Συμβούλιο
θέτει εμπόδια σε αυτές τις ρυθμίσεις. Σας παρακαλώ, ενημερώστε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι ο
χρόνος για την πολιτική των δικαιολογιών έχει τελειώσει προ πολλού. Δεν είναι πλέον αποδεκτό να κάνουν
βαρύγδουπες δηλώσεις στην πατρίδα τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που μπορεί να καθιερώσει η Ευρώπη και στη
συνέχεια να δειλιάζουν όταν οι υπάλληλοί τους αρχίσουν να εργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο χρόνος για αυτό
έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο εν μέσω
οικονομικής κρίσης.

Θα ήθελα να σας θέσω το ίδιο ερώτημα, κύριε Barroso. Δεν έχει σημασία εάν αναφέρετε τη λέξη «ανάπτυξη» εδώ
για 49η, 52η ή 64η φορά. Είναι πολύ πιο σημαντικό να εξηγήσετε γιατί ενώ, όπως δήλωσε προχθές το Συμβούλιο
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin), τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν
τεράστιες περικοπές που ανέρχονται στο 3,5% του ακαθάριστου εθνικού τους προϊόντος, εσείς δεν μας λέτε πώς
θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα προκειμένου να αποφευχθεί μια τρομακτική καταστροφή στην αγορά εργασίας.
Σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να μάθουμε να αναπτυσσόμαστε μαζί. Πρέπει, ωστόσο, να εξηγήσετε πώς θα συμβεί
αυτό. Διαφορετικά, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν θα αξίζει ούτε το χαρτί επάνω στο οποίο είναι γραμμένη.
Χρειαζόμαστε πραγματικές απαντήσεις και όχι εικονικές απαντήσεις και δικαιολογίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
θεσμικά όργανα που εκπροσωπείτε αποτελούν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν τη φάση μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η
διακυβερνητική μέθοδος έχει φθάσει στα όριά της. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και θαρραλέοι και να θεσπίσουμε
μια πραγματική κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Ο οικονομικός συντονισμός –προκειμένου να επιτευχθεί ένας
οικονομικός πυλώνας παράλληλα με τον νομισματικό– και, τελικά, η πραγματική οικονομική ένωση, είναι σημαντικά
θέματα. Εντούτοις, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει τη δημιουργία περιττών επιβαρύνσεων και ρυθμίσεων, πρέπει όμως
να συνεπάγεται μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τους οργανισμούς και καινοτομία.

Πρέπει να υπερισχύσει η αλληλεγγύη και να μην παραμείνει μια λέξη δίχως νόημα για τα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εκείνοι που εφάρμοζαν προγράμματα λιτότητας για χρόνια
και τα πάνε καλά να πρέπει πάντα να πληρώνουν για τα σφάλματα των άλλων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων, πιο ενδελεχή έλεγχο των
εθνικών προϋπολογισμών από την ΕΕ και αυστηρότερους κανόνες για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να σηματοδοτήσει μια στροφή στην πολιτική της ΕΕ και δεν μπορεί να
παραμείνει απλώς ένας ακόμη στόχος ή μια μελλοντική αποτυχία. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα την Επίτροπο
Kroes, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά σκιαγραφώντας μια συνεκτική στρατηγική για το ψηφιακό θεματολόγιο.
Πιστεύω ότι ο τομέας των ΤΠΕ περικλείει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και οφέλη. Σε μια εποχή κατά την
οποία θέλουμε να δώσουμε νέα ώθηση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο, με
την προϋπόθεση ότι θα επικεντρωθούμε στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού με ισορροπημένη ρύθμιση της αγοράς.

Αύριο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους και να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη στάση.
Για να το θέσω επιγραμματικά: ο χρόνος τελειώνει.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η ελεύθερη αγορά είναι κάτι που έχει μεγάλη αξία. Όταν δεν
υπάρχουν επαρκείς ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ορθής της λειτουργίας, ούτε θεσμικά όργανα που προστατεύουν
τις ρυθμίσεις αυτές, προκύπτει πρόβλημα και αναπόφευκτα ακολουθεί κρίση. Αυτό μπορεί να το δει κανείς καθαρά
σήμερα στην Ευρώπη. Μπορεί επίσης να το δει κανείς καθαρά σε παγκόσμιο επίπεδο στον τραπεζικό τομέα, όπου
έλειπαν ακριβώς τέτοιες ρυθμίσεις και το αίσθημα ευθύνης. Για να λειτουργήσει καλά η ελεύθερη αγορά, είναι
σημαντικό να υπάρχουν θεσμικά όργανα που διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις αρχές, καθώς και εμπιστοσύνη, η οποία
πρέπει να αποτελεί το κλειδί του επιχειρείν στον κόσμο των επιχειρήσεων και του εμπορίου. Χωρίς αυτή, δυστυχώς,
τα αποτελέσματα θα είναι αξιοθρήνητα.
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Όσο για τη στρατηγική 2020, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανάλυση για
την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία εγκρίθηκε με μεγάλες τυμπανοκρουσίες πριν από 10 χρόνια.
Τώρα, χωρίς άλλη σκέψη, υιοθετούμε μια νέα στρατηγική. Πρόκειται για σφάλμα. Νομίζω ότι πρέπει να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάλυση, έτσι ώστε η στρατηγική 2020 να μην γνωρίσει την επανάληψη της σειράς
αποτυχημένων πειραμάτων που βίωσε η στρατηγική της Λισαβόνας, την οποία πολλοί υποδέχτηκαν με υπέρμετρη
ελπίδα για μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Περισσότερες ρυθμίσεις, μεγαλύτερη υπευθυνότητα και την ευκαιρία
για εμπιστοσύνη στο πλαίσιο της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς – αυτό χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Συζητάμε για τη διέξοδο από τη σχετικά πολύπλοκη οικονομική και δημοσιονομική
κατάσταση στην Ευρώπη. Αναζητούμε τους ενόχους μεταξύ των τραπεζών και των οίκων αξιολόγησης. Δεν λέω ότι
δεν συνέβαλαν στο σημερινό μας πρόβλημα, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας – μήπως έχουμε συμβάλει
σε αυτήν την κατάσταση αποδεχόμενοι τα μακροπρόθεσμα ελλείμματα των κρατών και τα υψηλά επίπεδα του
δημόσιου χρέους τους.

Η υπεύθυνη διαχείριση του προϋπολογισμού είναι μόνο το πρώτο μέτρο που πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή.
Πρέπει να εξετάσουμε επίσης τη δομή της κοινωνίας μας. Έχουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα δημόσιας
διοίκησης στην Ευρώπη. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι οργανωμένο με πολύ περίπλοκο τρόπο, με πολλές
περιφερειακές διαφορές και διασυνοριακά εμπόδια. Η επιχειρηματικότητα καταπνίγεται από μια γραφειοκρατία η
οποία έχει προ πολλού υπερβεί τα όρια της κοινής λογικής από την άποψη της επίδρασης και του μεγέθους της.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο και να στηρίξουμε τους δημιουργικούς ιδιώτες που
θέλουν να κερδίσουν τα προς το ζην με επιχειρήσεις και να προσφέρουν απασχόληση στους συμπολίτες τους. Αυτή
είναι η μόνη διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε υπουργέ, ένα σημαντικό πρόσωπο απουσιάζει
σήμερα: ο κ. Van Rompuy. Δεν προετοιμαζόμαστε για συνεδρίαση του Συμβουλίου· προετοιμαζόμαστε για
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα συνηθίσω ποτέ το γεγονός ότι πρόκειται για το Συμβούλιο. Δεν
είναι κάτι εναντίον σας, κύριε υπουργέ· το γεγονός είναι ότι ο κ. Van Rompuy χάνει πραγματικά την ευκαιρία για
μια πολιτική συμμαχία με το Κοινοβούλιο, επειδή συμβάλλει ελάχιστα σε όλους τους τομείς.

Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας κάνει να λέτε ότι η στρατηγική ΕΕ 2020
θα πετύχει, ενώ η στρατηγική της Λισαβόνας απέτυχε. Συμφωνούμε με τις φιλοδοξίες και τους στόχους, αλλά δεν
υπάρχουν τα μέσα. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες προτάσεις. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα για τη
δημιουργία μιας δημοσιονομικής, πολιτικής και οικονομικής συμμαχίας με τα κράτη μέλη ως προς τη λειτουργία
και τις επενδύσεις.

Ως προς τη λειτουργία, πρέπει να έχουμε, μαζί με τα κράτη μέλη, μια πολιτική για τον συντονισμό των δημοσίων
δαπανών που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα. Ως προς την άμυνα –έχουμε 27 στρατούς, αλλά δεν έχουμε εχθρούς·
ως προς την ενέργεια και την έρευνα, δεν έχουμε καμία συνοχή· ως προς την εσωτερική αγορά, έχουμε 27 εθνικές
ρυθμιστικές αρχές, αλλά δεν έχουμε φιλοδοξία· έχουμε 27 διπλωματικές υπηρεσίες και εκατοντάδες κτίρια στο
εξωτερικό· και διαθέτουμε ένα τελωνείο και 27 τελωνειακές υπηρεσίες.

Ως προς τις επενδύσεις τώρα: η Ένωση δεν επενδύει αρκετά. Πρέπει να καταρτίσουμε ένα επενδυτικό σχέδιο ενός
τρισεκατομμυρίου ευρώ για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας, τους ποταμούς, την ενέργεια, τα ύδατα, το διάστημα,
την εκπαίδευση και την υγεία. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στα 230 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να λάβουμε περίπου 30 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό
μας και να τα διαθέσουμε σε μέρος των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έφθασε ο καιρός να γνωρίσουμε, μαζί
με τα εθνικά κοινοβούλια, την ευρωπαϊκή δημοσιονομική άνοιξη, για την οποία διεξάγεται οικονομική και
χρηματοδοτική συζήτηση σε επίπεδο ηπείρου.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση για την
προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη συμμετοχή στην G20 στο Τορόντο, με ένα πολύ φιλόδοξο
πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάκαμψη από την κρίση, τη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη για την G20 σχετικά
με την οικονομική διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης, και την ανταπόκριση στους αναπτυξιακούς στόχους της
Χιλιετίας και την αλλαγή του κλίματος.

Ο χρόνος του ενάμισι λεπτού που μου αντιστοιχεί αρκεί μόνο για να επικεντρωθώ σε έναν στόχο, που είναι η
κοινωνική διάσταση της κρίσης: οι επιπτώσεις στην απασχόληση και η απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας
μετά την κρίση. Τα θέματα αυτά απαιτούν επίσης μια απάντηση.

Γι’ αυτό συντάσσομαι με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν εκφράσει τόσο πολύ ανησυχία όσο κατάπληξη για την ιδιαίτερη
έμφαση που δινόταν πρόσφατα στην ημερήσια διάταξη ως προς την αποκατάσταση της σύγκλισης και της
σταθερότητας, παραμελώντας ή αγνοώντας τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
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Ως εκ τούτου, ας δοθεί έμφαση στους ανθρώπους, όσον αφορά την αποκατάσταση της απασχόλησης και της
αξιοπρεπούς εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, τις θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και την αποκατάσταση
του πνεύματος του καθήκοντος και των αρμοδιοτήτων. Αυτό εξαρτάται από το Συμβούλιο και τη σύνοδο κορυφής
της G20 και, ειδικότερα, από την ιδέα της συμμετοχικής ανάπτυξης και της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης. Και
αυτό επειδή αφορά τον προσδιορισμό των προτάσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή των προτύπων μας για την
παραγωγή, την κατανάλωση και τις μεταφορές, προκειμένου να «απαλλάξουμε» την οικονομία μας από τον άνθρακα.

Η G20 θα συζητήσει αναμφίβολα τον δημοσιονομικό συντονισμό και τις κυρώσεις, δεν μπορούμε όμως και να
παραβλέψουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποστείλει ένα μήνυμα για την εκπλήρωση των
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, και ως εκ τούτου για την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, διότι
αυτή είναι η πρώτη κρίση της παγκοσμιοποίησης και εντός της παγκοσμιοποίησης.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή και είναι θεμελιώδους σημασίας. Χρειαζόμαστε ριζική μεταρρύθμιση του
συστήματος διακυβέρνησης στο επίπεδο της Ένωσης των 27 κρατών μελών και όχι μόνο στο επίπεδο των 16 μελών
της ζώνης του ευρώ. Μας ενώνουν πολύ περισσότερα από ένα κοινό νόμισμα. Πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική
διακυβέρνηση στην Ένωση. Λέξη-κλειδί εδώ είναι να αποκτήσει η οικονομική πολιτική κοινοτικό προσανατολισμό,
και με αυτό εννοώ την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οικονομικό συντονισμό κατά την
εκπόνηση εκ των προτέρων αναλύσεων των εθνικών προϋπολογισμών, και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στον τομέα του δημοκρατικού ελέγχου της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Θα πρέπει να αποφύγουμε τη διαίρεση της Ευρώπης σε μια ομάδα επίλεκτων της ζώνης του ευρώ και στους
υπόλοιπους, με τη διατήρηση της οικονομικής ολοκλήρωσης των 27 χωρών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους
εαυτούς μας να έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Οι χώρες που παραμένουν εκτός της ζώνης του ευρώ, αλλά
προτίθενται να ενταχθούν, διαθέτουν ως επί το πλείστον υγιέστερα δημόσια οικονομικά και μεγαλύτερες δυνατότητες
οικονομικής ανάπτυξης. Μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Ένωσης.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι στις χειρότερες ημέρες της κρίσης, η Πολωνία ήταν η μοναδική νησίδα
ευημερίας επάνω στον κόκκινο χάρτη της Ευρώπης –την εποχή εκείνη, ήταν η μόνη χώρα που σημείωνε οικονομική
ανάπτυξη.

Πρέπει να διδαχθούμε από τις ελλείψεις του ισχύοντος Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το σύστημα των
κυρώσεων, το οποίο αρκείται μόνο στην καταισχύνη ορισμένων χωρών, απλώς δεν λειτουργεί. Χρειαζόμαστε ένα
σύστημα κυρώσεων που θα είναι αποτελεσματικό και δίκαιο για όλες τις χώρες, ενώ χρειαζόμαστε και την ενίσχυση
της προληπτικής δράσης του συμφώνου. Η λύση είναι ότι πρέπει να εξέλθουμε πηγαίνοντας μπροστά. Απέναντι
στην κρίση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη.

David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση είναι βαθιά και οι Ευρωπαίοι μάς
ζητούν ένα πράγμα: να αναλάβει ξανά η πολιτική τον έλεγχο της οικονομίας. Αυτή είναι η ευθύνη που πρέπει να
αναλάβουμε με την αναζωογόνηση της κοινοτικής μεθόδου, τη διαφύλαξη του νομίσματός μας και την προώθηση
μέτρων για την προστασία των πολιτών μας και την εξασφάλιση απασχόλησης. Το να καταστήσουμε τις
χρηματοπιστωτικές αγορές υπόλογες αποτελεί ηθικό, αλλά και πολιτικό καθήκον για εμάς, και η Ευρώπη πρέπει
να μιλήσει με μία φωνή κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G20.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που εσείς, κύριε Barroso, πρέπει να αντιμετωπίσετε. Η Επιτροπή σας πρέπει να προσπαθήσει
να κρατήσει τις κυβερνήσεις σε απόσταση και να τις πείσει ότι κανείς δεν θα εξέλθει από την κρίση μόνος του.
Ενωμένη, η Ευρώπη θα κερδίσει, διχασμένη όμως θα χαθεί. Πρέπει να είστε σαν διευθυντής ορχήστρας, κύριε Barroso,
έτσι ώστε όλοι οι μουσικοί να παίζουν την ίδια μελωδία.

Τι πρέπει να περιέχει η παρτιτούρα όμως; Πρώτον, ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των οργανισμών
αξιολόγησης, οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, φορολόγηση όλων των χρηματοοικονομικών
συναλλαγών και επενδύσεις για την ανάπτυξη, και όχι μόνο περικοπές του προϋπολογισμού. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ήταν η θετική γνώμη της Επιτροπής σας, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, για τη δέσμη οικονομικών
μέτρων της Ιταλίας, μια δέσμη που θα γονατίσει τις τοπικές αρχές. Κανείς δεν έχει επιτύχει ποτέ ανάπτυξη με βάση
μόνο περικοπές του προϋπολογισμού και σήμερα, αυτό που χρειαζόμαστε, είναι ανάπτυξη.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, κατά το πρότυπο των όσων είπαν ο κ. Daul και ο κ. Langen,
θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, αλλά αυτή η οικονομική
διακυβέρνηση πρέπει να έχει ως κέντρο την Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Επομένως,
δεν μπορούμε να εστιάζουμε τη συζήτησή μας μόνο σε άμεσα ζητήματα, όπως συμβαίνει εδώ όλο το πρωί· πρέπει
να επικεντρωθούμε και στα θέματα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική ΕΕ 2020. Θα ήθελα να υπογραμμίσω
ιδιαίτερα το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, και το θέμα της καινοτομίας, της έρευνας και της
ανάπτυξης.
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν τους βασικούς τομείς που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να ανταγωνίζεται
στην παγκόσμια σκηνή. Δυστυχώς, οφείλω να πω ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης έχει αποτύχει, και έχει
αποτύχει διότι είναι πλέον λιγότερο απαιτητικό και αυστηρό από ό,τι τα μοντέλα που συναντά κανείς σε αναδυόμενες
χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία. Ως εκ τούτου, ενόψει της πρόκλησης που θέτει αυτή η ιδέα της καινοτομίας,
της ανάπτυξης, της έρευνας και της εκπαίδευσης, απευθύνω και εγώ έκκληση να είναι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήματα αυστηρά και απαιτητικά. Μόνο εάν είναι αυστηρά και απαιτητικά θα προετοιμάσουμε τους νέους μας
για να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Δεν μπορούμε απλά να σκεφτόμαστε σχετικά με την κρίση που υπάρχει
εφέτος ή τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική για την Ευρώπη για τα επόμενα 10 με
20 χρόνια, και αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος που είναι αυστηρό και απαιτητικό.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Η παρούσα κρίση είναι αποτέλεσμα του υπερβολικού φιλελευθερισμού και έθεσε
τέλος στην ψευδαίσθηση ότι η δημοκρατία και η αγορά θα μπορούσαν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα του
κόσμου.

Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει το επόμενο Συμβούλιο είναι το εξής: έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση
ό,τι όφειλε και στον σωστό χρόνο; Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα έχει το θάρρος να λάβει τις αποφάσεις που αναμένουν
οι πολίτες. Τα όμορφα λόγια δεν αρκούν· χρειαζόμαστε ορθές αποφάσεις. Ποιος είναι ο λόγος να μιλούμε για
εποπτεία, ρύθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν απαλλαγούμε από τους φορολογικούς παραδείσους και την
οικονομία των καζίνο; Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν· χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Η στρατηγική ΕΕ 2020 θα
έχει μικρή χρησιμότητα εάν δεν υπάρχει πραγματική οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Το μέλλον της Ένωσης
βρίσκεται στα χέρια μας. Δεν μπορεί να εξαρτάται από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν
οργανισμοί οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κερδοσκόπων. Η Ένωση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά
δεν έχουμε μάθει πώς να κάνουμε σωστή, πλήρη χρήση του.

Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, το δίλημμα εξακολουθεί να παραμένει. Ενώ η Ευρώπη χρειάζεται
ισχυρές κυβερνήσεις για να προχωρήσει, η οικονομική παγκοσμιοποίηση χρειάζεται αδύναμες κυβερνήσεις για να
περάσει. Η Στρατηγική 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη είναι ασφαλώς ένα εργαλείο για την επένδυση
στην εκπαίδευση, τη γνώση, την αριστεία και ταυτόχρονα την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με την ενίσχυση της κοινοτικής μεθόδου και αυτό απαιτεί αλληλεγγύη και
συμπόρευση από τα ευρωπαϊκά όργανα, κάτι που τα τελευταία χρόνια λείπει. Αντί να προλαμβάνονται οι κρίσεις,
αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων και με ελάχιστη επιτυχία πολλές φορές.

Η σύνοδος της G20 είναι επίσης σημαντική εάν η Ένωση προσέλθει με συγκεκριμένες θέσεις για μακροπρόθεσμη
δημοσιονομική εποπτεία και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική διακυβέρνηση είναι πολιτικό
ζήτημα και, ως εκ τούτου, χρειάζεται συνεχείς προσπάθειες επί πολύ χρόνο από πολλούς υπευθύνους, ακόμη και
αν τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

Τίθεται το ερώτημα: είναι τα ευρωπαϊκά όργανα διατεθειμένα να ασκήσουν μια μακροπρόθεσμη πολιτική
εγκαταλείποντας τη λογική της άμεσης αντιμετώπισης και του αύριο και βλέποντας σε βάθος χρόνου; Μόνο έτσι
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πενήντα χρόνια ευημερίας που ζήσαμε
μετά τον πόλεμο μπορεί να μην υπάρξουν ξανά αν λάβουμε υπόψη μας την ανταγωνιστική θέση που λαμβάνουν
ήδη χώρες, όπως ελέχθη και πριν, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στην αριστεία, όπως είναι οι Ινδίες, η Βραζιλία και
η Κίνα ακόμα.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η οικονομική ανάπτυξη έχει
ξεκινήσει, έστω και αργά. Η κατάσταση συνεχίζει ωστόσο να είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Η αντιμετώπιση των
τεράστιων ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και του χρέους των κρατών μελών απαιτεί εξαιρετικά
πειθαρχημένες δημοσιονομικές πολιτικές και εξοικονόμηση παντού. Δεν υπάρχουν περιθώρια για διάφορες λαϊκιστικές
υποσχέσεις. Πρέπει να διατηρήσουμε, ή μάλλον να μειώσουμε το έλλειμμα παντού. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση να
διασφαλιστεί ότι οι φτωχοί και οι ευάλωτοι δεν θα καταλήξουν σε απελπιστική κατάσταση ως αποτέλεσμα των
περικοπών. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα
της Ελλάδας στο μέλλον.

Είναι θετικό το γεγονός ότι ο κ. Jose Manuel Barroso και ο κ. Olli Rehn προειδοποίησαν όσους, με την παραποίηση
των στοιχείων για την πραγματική κατάσταση, οραματίστηκαν την ελληνική χρεοκοπία και έπαιξαν με τη φωτιά. Γι’
αυτό και είναι ζωτικής σημασίας τα σχέδια προϋπολογισμών των κρατών μελών να υποβάλλονται εκ των προτέρων
στην Επιτροπή για εξέταση. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει σε αυτό. Επιπλέον,
σημαντικά βήματα απαιτούνται και για την επίτευξη μιας πραγματικής οικονομικής ένωσης. Αυτό προϋποθέτει,
αφενός, μια πολύ πιο αποτελεσματική εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Μόνο οι κοινοτικές
λύσεις μπορούν να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έξοδο από την κρίση· ο εθνικός εγωισμός και η
εσωστρέφεια απλώς επιτείνουν τα προβλήματα.
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Ernst Strasser (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές ασχολήθηκαν με το
θέμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης των ελλειμμάτων. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα συμπεράσματα
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η κ. Reding και η κ. Malmström
πρότειναν μια ευρεία δέσμη μέτρων στον τομέα αυτόν, η οποία αξίζει τη στήριξή μας. Στόχοι αυτής της δέσμης
είναι να επιτραπεί η μετανάστευση, αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να έχουν την ευκαιρία
να εργαστούν χωρίς να αποστερούν θέσεις εργασίας από τους ανθρώπους που ήδη ζουν εδώ, να προσφέρεται άσυλο
σε όσους το χρειάζονται πραγματικά γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και να τεθούν σε εφαρμογή
συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και των καταχρήσεων του συστήματος παροχής
ασύλου. Είναι σαφές από τους στόχους αυτούς ότι χρειαζόμαστε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τη
μετανάστευση εργατικού δυναμικού, η οποία θα παρέχει στα κράτη μέλη το δικαίωμα της συναπόφασης επί τη
βάσει της κοινωνικής τους δυνατότητας και της δυνατότητάς τους για ενσωμάτωση. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή
δέσμη μέτρων για το άσυλο που θα συνενώνει τις νομοθεσίες περί ασύλου των χωρών και θα βελτιώνει την ποιότητα
και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών μας
συνόρων σε συνδυασμό με έναν ισχυρότερο ρόλο για τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα (Frontex) και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Χρειαζόμαστε μια
λειτουργική πολιτική επαναπατρισμού που θα επιτρέπει να εφαρμόζονται οι συμφωνίες επανεισδοχής, ενώ
χρειαζόμαστε και διευκόλυνση στη χορήγηση θεωρήσεων, μόνο όμως αφού καθοριστούν οι στόχοι. Αυτό ισχύει
για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Αλβανία, καθώς και για τη Ρωσία και την Τουρκία.

Michael Cashman (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να αναφέρω σχετικά με τις μεταναστευτικές
ροές ότι ποτέ δεν θα επιλύσετε το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών ή δεν θα έχετε αρκετά ισχυρά σύνορα εάν
δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία επιλογή παρά να
εγκαταλείψουν τις χώρες στις οποίες ζουν, συχνά στις πιο άθλιες συνθήκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην
G20 θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας, των
βασανιστηρίων και της άρνησης βασικών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στο νερό, το
δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στην αποχέτευση.

Χθες σε αυτό το Σώμα εγκρίναμε με σημαντική πλειοψηφία την έκθεσή μου σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους
της Χιλιετίας και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό που είναι σαφές, είναι ότι η G20 πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της για τη χρηματοδότηση του 0,7% που έχει συμφωνηθεί. Δεν είναι τώρα καιρός να κάνει πίσω. Πρέπει να υπάρξει
ένας διεθνής χρηματοοικονομικός φόρος που θα επιφέρει προσθετικότητα, ώστε να αντιμετωπισθεί το όλο θέμα
της άμβλυνσης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, που έχουν τεράστιες συνέπειες στις μεταναστευτικές
ροές και σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας. Πρέπει συνεπώς να υπάρξει συμφωνία στα πλαίσια της G20. Έλλειψη
συμφωνίας σημαίνει ότι θα χάσουμε το ηθικό και νομικό κύρος μας.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι σε περιόδους κρίσης, διάφορες λύσεις
είναι και δυνατές και αναγκαίες σε επίπεδο οικογένειας. Οι οικογένειες αυτές, για παράδειγμα, το εισόδημα των
οποίων έχει πέσει κάτω από τις δαπάνες τους, ή μάλλον, το εισόδημα των οποίων τώρα πέφτει κάτω από τις δαπάνες
τους, πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες τους. Για τις οικογένειες εκείνες, όμως, των οποίων το εισόδημα δεν έχει
μειωθεί, είναι μάλλον περιττό να μειώσουν τις δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη μέλη. Σε περιόδους κρίσης,
δεν υπάρχει μία λύση που ταιριάζει σε όλα. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, για τις χώρες εκείνες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση, όπως τα κράτη της Βαλτικής, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, να
περικόψουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού τους. Είναι αρκετά πιθανό, ωστόσο, στην περίπτωση των άλλων
κρατών μελών όπως η Γερμανία και η Πολωνία τα οποία δεν έχουν πληγεί τόσο σκληρά από την κρίση να μην είναι
αυτή η ορθή λύση και να πρέπει μάλλον να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη, γιατί χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη
στην Ευρώπη. Προκειμένου να επιτευχθούν διαφορετικές λύσεις σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης χρειαζόμαστε
έναν ενιαίο κεντρικό συντονιστή. Όπως είναι φυσικό, ο συντονιστής αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε
ανάγκη από νέα, περιττή γραφειοκρατία, πρέπει να αποφύγουμε τον αμοιβαίο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών
μελών και να ενισχύσουμε τις υφιστάμενες δομές. Ας αυξήσουμε τις εξουσίες της Επιτροπής ώστε να μπορεί να
ενεργεί ως ο εν λόγω οικονομικός συντονιστής εξ ονόματος όλων μας. Σας ευχαριστώ.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα τηρήσω το χρονικό μου όριο και θα
είμαι πολύ συγκεκριμένος. Θα πω στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τι ακριβώς πρέπει να κάνουν σε μία εβδομάδα,
εάν επιθυμούν μια συμφωνία σχετικά με το χρηματοδοτικό πακέτο.

Το σημαντικότερο δεδομένο είναι ότι το μέλλον φαίνεται φωτεινότερο από ό,τι πριν από λίγο καιρό, αλλά υπάρχουν
ακόμα κάποια σύννεφα στον ορίζοντα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 800 δισεκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ οφείλονται σε ζημίες που δεν δημοσιοποιούνται από τις τράπεζες, ενώ η διεθνής τράπεζα έχει χορηγήσει
δάνεια ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προς τις οικονομίες του Νότου που βρίσκονται σε κίνδυνο.
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Η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να πραγματοποιηθεί τώρα, γιατί αυτό που έχει σημασία
δεν είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κρίση –η οποία όντως μπορεί να υπάρξει– αλλά είναι να έχουμε θεσπίσει
τα μέτρα που χρειάζονται για να την ξεπεράσουμε.

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε
σχέση με την ευρωπαϊκή δέσμη εποπτείας. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι οντότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
την κατάρρευση του συστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο την πραγματική οικονομία να επιτηρούνται αυστηρότερα
από μια γνήσια ευρωπαϊκή αρχή. Αυτό είναι οικονομική διακυβέρνηση.

Θέλουμε επίσης να καθιερωθούν τώρα μηχανισμοί που θα αναδιαμορφώσουν τις οντότητες, οι οποίες θα μπορούσαν
να προκαλέσουν την κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος. Δεν πρόκειται για τη διάσωσή τους αλλά για την
αναδιαμόρφωσή τους και, εάν είναι αναγκαίο, την εκκαθάρισή τους χωρίς αυτό να έχει ως αποτέλεσμα τη διάδοση
της νόσου ή τη διάσωσή τους, αφού πάντα οι ίδιοι άνθρωποι πληρώνουν για αυτό.

Τρίτον, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» απαιτεί ο κλάδος να δημιουργήσει ένα ταμείο που θα καλύψει το κόστος
της κρίσης. Το Συμβούλιο έχει μια εβδομάδα για να πράξει ό,τι ανέφερε η έκθεση Larosiere και να καταλήξει σε
συμφωνία με το Κοινοβούλιο· διαφορετικά, η εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου θα φέρει εξ ολοκλήρου
την ευθύνη.

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, η μεγάλη πλειοψηφία
του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή υπογραμμίζουν από κοινού την εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου. Υποστηρίζω
την προσέγγιση αυτή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την οικονομική
διακυβέρνηση, όχι κατ’ ανάγκη το Συμβούλιο. Πριν από την καθιέρωση νέων θεσμικών οργάνων, θα πρέπει πρώτα
να ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει ισχυρότερη εντολή προκειμένου να συντονίσει
αποτελεσματικά τη δημοσιονομική εξυγίανση, και την εξουσία να απευθύνει προειδοποιήσεις προς όσους
παραβιάζουν τους κανόνες.

Δεύτερον, η κρίση προσφέρει και ευκαιρίες, για παράδειγμα την ολοκλήρωση της εσωτερικής κοινής αγοράς. Τονίζω
ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη
2020». Θα πρέπει να καταστεί μέσο για την προώθηση μιας κοινής ψηφιακής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες
που θα λειτουργεί αποτελεσματικά, μειώνοντας τα οριζόντια εμπόδια της γραφειοκρατίας και της επικοινωνίας.

Τρίτον, η ζώνη του ευρώ. Το αξιόπιστο και σταθερό ευρώ αποτελεί πυρήνα όχι μόνο της ζώνης του ευρώ των 16,
αλλά της Ένωσης στο σύνολό της. Η παρούσα κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διάσπαση της Ευρώπης σε δύο
χωριστές σφαίρες αλλά, αντιθέτως, πρέπει να την ενοποιήσει με άξονα κοινές οικονομικές και πνευματικές αξίες. Η
ένταξη της Εσθονίας στη ζώνη του ευρώ σε μια εποχή αναταραχής αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης στο μέλλον
του ευρώ. Είναι στιγμή να ρωτήσουμε «Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την Ευρώπη;» και όχι «Τι μπορεί
να κάνει η Ευρώπη για μας;» Η Εσθονία θα συμμετάσχει στη λέσχη του ευρώ με πλήρη επίγνωση ότι θα αναλάβει
από κοινού την ευθύνη για τη συνοχή της και ότι θα παράσχουμε την αναλογική μας συνεισφορά στο ταμείο για
τη χρηματοοικονομική σταθεροποίηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

András Gyürk (PPE). – (HU) Εκτός από το θέμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, η ημερήσια διάταξη
της συνόδου κορυφής της G20 θα περιλαμβάνει επίσης την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος και, ως σχετικό θέμα,
τον φόρο διοξειδίου του άνθρακα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει ολοένα περισσότερη προσοχή στην
καθιέρωση αυτού του φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ατύχημα στην εξέδρα γεώτρησης πετρελαίου της BP
δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις συζητήσεις επί του θέματος. Ως εκ τούτου, αξίζει να διατυπώσουμε κάποιες
βασικές αρχές. Πρώτον, όσον αφορά τον φόρο διοξειδίου του άνθρακα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εφαρμόζονται
ήδη εργαλεία προστασίας του κλίματος με βάση την αγορά, ένα εκ των οποίων είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής της ΕΕ. Η καθιέρωση οιουδήποτε είδους φόρου επί των εκπομπών μπορεί να εξετασθεί μόνο σε εκείνους
τους τομείς που δεν συμμετέχουν ακόμη στα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, τα οποία καλύπτουν
ένα αυξανόμενο φάσμα τομέων. Πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή πολλαπλής, αλλεπάλληλης φορολογίας. Δεύτερον,
ο φόρος διοξειδίου του άνθρακα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά ένα εργαλείο αύξησης του εισοδήματος με
προορισμό να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα. Η θέσπισή του μπορεί
να υποστηριχθεί μόνο εάν συνοδεύεται από σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και εάν δεν επιβάλλει
υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση στον πληθυσμό ή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τρίτον και τελευταίο, κύρια
προϋπόθεση για την καθιέρωση φόρου διοξειδίου του άνθρακα σε κοινοτικό επίπεδο είναι ότι και άλλα αναπτυγμένα
βιομηχανικά έθνη θα πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν, όπως και στην περίπτωση της
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παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, το βασικό νομικό πλαίσιο πρέπει να καθοριστεί και από την άποψη αυτή.
Η σύνοδος κορυφής της G20 μπορεί να παράσχει την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να το πράξουμε.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Lopez Garrido, κυρίες και κύριοι, καταρχάς
θα ήθελα να σας ζητήσω να αναλάβετε μια σαφή δέσμευση υπέρ της Ευρώπης ως κοινότητας στη σύνοδο κορυφής
και να απορρίψετε τις προτάσεις για νέο διακυβερνητισμό που προέρχονται, κυρίως, από τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να διαδραματίσει αξιόπιστο ρόλο στον συντονισμό της συζήτησης
σχετικά με τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής ένωσης και ένωσης σε θέματα απασχόλησης. Εάν δεν
στοχεύσουμε στη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης σε πολιτικό επίπεδο, θα μείνουμε πίσω στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ο κατακερματισμός της ηπείρου, οι δημογραφικές αλλαγές και η έλλειψη οικονομικής
και κοινωνικοπολιτικής εμπειρογνωμοσύνης στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες αδυναμίες μας όσον αφορά
την καταπολέμηση αυτής της κρίσης. Η τρίτη μου παρατήρηση αφορά για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο. Η
στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να καλέσετε την Επιτροπή να συνδυάσει τη στρατηγική
εξόδου, τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και το πακέτο Monti και να μας υποβάλει ένα σχέδιο
για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, φυσικά χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση και, φυσικά, τα
κράτη μέλη πρέπει να εξυγιάνουν και να αναδιαρθρώσουν τους προϋπολογισμούς τους. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε
σήμερα είναι η ριζική μείωση του κοινωνικού προϋπολογισμού. Η ανεργία και η φτώχεια αυξάνονται και οι πολίτες
δεν κατανοούν γιατί οι τράπεζες και οι εταιρείες λαμβάνουν στήριξη, ενώ οι πολιτικοί απλώς δίνουν ανειλικρινείς
υποσχέσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας και θέτουν σε εφαρμογή στόχους που
δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Για τον λόγο αυτόν είναι τόσο σημαντική η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες
γραμμές. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον στόχο της πλήρους απασχόλησης και επιθυμούμε
σωστή απασχόληση, όχι ευάλωτες θέσεις εργασίας. Όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, οι στόχοι μας
πρέπει πραγματικά να είναι περισσότερο φιλόδοξοι. Γι’ αυτό καλούμε το Συμβούλιο να αποδεχθεί την πρόταση της
Επιτροπής για μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη κατά 25%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένους
στόχους και είναι σημαντικό να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά την αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου, θα
ήθελα να παροτρύνω τους ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την Ισλανδία. Είμαι αισιόδοξος για το θετικό αποτέλεσμα και ελπίζω ότι τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέψουν στο
ζήτημα του Icesave να καθυστερήσει την έναρξη της διαδικασίας. Τον Ιούλιο του 2009, η Ισλανδία υπέβαλε την
αίτησή της. Τον Φεβρουάριο του 2010, η Επιτροπή απάντησε παρέχοντας ευνοϊκή γνώμη. Ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής της στον ΕΟΧ, η Ισλανδία έχει ήδη ολοκληρώσει τα 22 από τα 35 κεφάλαια των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων. Τα υπόλοιπα ζητήματα και κεφάλαια που πρέπει να ολοκληρωθούν σχετίζονται με τη γεωργία,
τα αλιεύματα, τα διαρθρωτικά ταμεία, τις εξωτερικές σχέσεις, την περιφερειακή πολιτική και δημοσιονομικά θέματα.

Σε περίπτωση που οι ηγέτες της ΕΕ δώσουν το πράσινο φως αύριο, γνωρίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές.
Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι τα υπόλοιπα 13 κεφάλαια θα αντιμετωπιστούν με θετικό τρόπο και από τις δύο
πλευρές. Θα ήθελα και πάλι να καλέσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει αύριο την έγκρισή του για την έναρξη
διαπραγματεύσεων.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες της Ευρώπης αναμένουν η ΕΕ να έχει ισχυρή διεθνή
παρουσία στη σύνοδο κορυφής στο Τορόντο και να καταλήξει σε σαφή αποτελέσματα, όπως είναι οι περιορισμοί
για τα παράγωγα προϊόντα και τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου, η εισφορά των τραπεζών για τις μεγάλες
τράπεζες με βάση τον συνολικό ισολογισμό, για παράδειγμα, και σαφή όρια για τα υπέρογκα bonus που
καταβάλλονται στα στελέχη. Πρέπει να περιορίσουμε την κερδοσκοπία με το κεφάλαιο των άλλων στο ελάχιστο
και να εστιάσουμε στους οργανισμούς αξιολόγησης. Χρειαζόμαστε έναν ουδέτερο, ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου.
Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί το ζήτημα της ευθύνης στην περίπτωση ψευδών εκτιμήσεων. Ο Καναδάς, η Ιαπωνία
και η Βραζιλία έχουν ήδη εκφραστεί ανοιχτά κατά της εισφοράς των τραπεζών. Δεν είναι περίεργο, διότι δεν χρειάστηκε
να διασωθούν οι τράπεζές τους με δέσμες αξίας δισεκατομμυρίων.

Είναι επίσης σημαντικό για μένα να σας καταστήσω σαφές πόσο κοντόφθαλμη είναι η προσέγγιση αυτή. Δεν θα
μπορέσουμε να ξεφύγουμε χωρίς τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τις
υποχρεώσεις τους σε όσους επωφελούνται επί σειρά ετών από τη ριψοκίνδυνη κερδοσκοπία. Δεν μπορούμε να
ζητούμε απλώς από τους πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη για τις αρνητικές συνέπειες των ενεργειών των ανθρώπων
αυτών.
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Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Κύριε Barroso, νομίζω ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριληφθούν στη
διαδικασία αυτή για την καταπολέμηση της κρίσης και η κοινοτική μέθοδος, για την οποία γίνεται τόσος λόγος,
έχει αξία εδώ, και δεν θα πρέπει να θεσπίσουμε νέες οντότητες ή νέα θεσμικά όργανα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πλήρη εντολή να καταστεί η αρχή η οποία θα συντονίσει την πολιτική για την
καταπολέμηση της κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η εν λόγω ενισχυμένη μέθοδος
συντονισμού οφείλει και να αποδίδει καρπούς με τη μορφή λύσεων που δεν συνεπάγονται υπερβολική νομοθεσία.
Εχθές είδαμε ένα τέτοιο παράδειγμα, όταν θελήσαμε να συμπεριλάβουμε τους επιχειρηματίες στο ίδιο σύστημα με
τους εργαζομένους των επιχειρήσεων μεταφορών. Οι λύσεις αυτές δεν συμβάλλουν στην παγίωση της εξόδου από
την κρίση.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην επικουρικότητα και τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων των
κρατών μελών στη συζήτηση, έτσι ώστε να αισθανθούν συνυπεύθυνα για τη διαδικασία εξόδου ολόκληρης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί στη σημερινή συζήτηση, γι’ αυτό θα
προσπαθήσω να περιοριστώ σε μερικά μόνο θέματα, καθώς διαθέτω ένα μόνο λεπτό.

Όλοι μας συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις, όλοι συμφωνούμε ότι είναι καθήκον μας να υιοθετήσουμε προτάσεις που
θα περιορίσουν τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία και θα υποβάλουν τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε μεγαλύτερο
συνολικό έλεγχο. Είναι επίσης αλήθεια, ωστόσο, ότι πριν από την προετοιμασία της τελευταίας συνόδου κορυφής
της G20 είχαμε μιλήσει ξεκάθαρα εδώ για το πώς θα καταπολεμούσαμε τους φορολογικούς παραδείσους, ή τις
χώρες που προσφέρουν φορολογικούς παραδείσους. Τίποτε δεν έχει γίνει στον τομέα αυτόν.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα ακόμη θέμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλουμε να παράσχουμε στο ΔΝΤ
τεράστιο πεδίο δράσης, θέλουμε να του παράσχουμε και εξουσίες, σαν να έχουμε ξεχάσει ότι το όργανο αυτό, παρά
τους τεράστιους πόρους του, δεν προέβλεψε την κρίση στην οποία βυθίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε
υπερασπίστηκε τις οικονομίες μας από την κρίση, και όμως σήμερα, θέλουμε να του παράσχουμε ένα ακόμη ευρύτερο
πεδίο δράσης.

Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο γεγονός ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία στο Κοινοβούλιο και στα
θεσμικά όργανα, πρέπει να εναρμονίσουμε τις φορολογικές πολιτικές, πρέπει δε να εναρμονίσουμε και τις κοινωνικές
πολιτικές. Διαφορετικά, η Ευρώπη δεν θα εξέλθει από την κρίση.

Constance Le Grip (PPE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη έχει σημειώσει συχνά πρόοδο ως αποτέλεσμα των
κρίσεων που έχει αντιμετωπίσει, και αυτό ακριβώς συνέβη και πολύ πρόσφατα. Συνεπώς, ακόμη και αν η Ευρώπη
ήταν σε θέση να αντιδράσει –λίγο αργά, είναι αλήθεια– είναι εξίσου αλήθεια ότι η κρίση του δημόσιου χρέους
αποκάλυψε ωμά το γεγονός ότι μας λείπει ένας πραγματικός οικονομικός συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
και αποκαλύπτει το τίμημα που πληρώνουμε για την απουσία πραγματικού οικονομικού και δημοσιονομικού
συντονισμού στην Ευρώπη.

Συνεπώς, πολύ πριν από την κατάρτιση οιουδήποτε σχεδίου εθνικού προϋπολογισμού από τα κράτη μέλη, πρέπει
κατά τη γνώμη μου να λάβει χώρα η συζήτηση για την ανάγκη του εν λόγω συντονισμού των οικονομικών και
δημοσιονομικών μας πολιτικών στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης – όχι αποκλειστικά, φυσικά,
αλλά σε πρώτη φάση.

Η οικονομική και νομισματική ένωση –δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε κοινό νόμισμα– μας δίνει, φυσικά, αυξημένη
ευθύνη και αλληλεγγύη. Συνεπώς όχι, δεν θα υπάρξει Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή Ευρώπη δύο επιπέδων, πρέπει όμως
αναμφισβήτητα να ενισχύσουμε την οικονομική και νομισματική ένωση.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί
για τον τρέχοντα μήνα πρόκειται να συζητηθεί και το θέμα των εθνικών στόχων των κρατών μελών και η συνέπειά
τους σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ 2020. Οι μέθοδοι και οι κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν τα κράτη
σίγουρα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε σχέση με τους στόχους, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν νέες προκλήσεις να
αντιμετωπίσουν. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να χαίρει της υποστήριξης
του Συμβουλίου ως βασικό μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, έχω υποβάλει αυτήν την
ιδέα ως τμήμα της έκθεσης που πρότεινα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιβεβαιώνω και πάλι την πεποίθησή μου ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί τον κύριο πυλώνα της μελλοντικής
ανάπτυξης, που δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, αυτό θα σήμαινε την παροχή
υποστήριξης προσαρμοσμένης μέσω σχεδίων στην ιδιαιτερότητα της κάθε περιφέρειας, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή τους. Η Ευρώπη 2020 πρέπει να είναι μια Ευρώπη αποτελεσματικών
εταιρικών σχέσεων για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

25Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-06-2010



Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει ένα μέσο
για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη, το οποίο θα βοηθούσε τις χώρες τόσο
εντός όσο και εκτός της ζώνης του ευρώ να υπερβούν τις οικονομικές δυσχέρειες και αποσκοπεί επίσης στη
μεταρρύθμιση του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης. Η πρακτική έχει δείξει ότι η νομισματική ένωση από
μόνη της δεν εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα της Κοινότητας. Για να επιτευχθεί αυτή, πρέπει να
συνδυάσουμε επειγόντως το οικονομικό δυναμικό και των 27 κρατών μελών της ΕΕ και να συντονίσουμε καλύτερα
την πολιτική τους στον τομέα της οικονομίας. Μέσω του συντονισμού, θα δημιουργήσουμε επίσης έναν
αποτελεσματικότερο μηχανισμό εποπτείας. Χάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, και σαφώς θα συνεχίσουμε να χάνουμε
σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όσο επιτρέπουμε σε διάφορους ξένους οργανισμούς αξιολόγησης και διεθνή ταμεία
να μας αξιολογούν και να λαμβάνουν αποφάσεις για την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ μας.

Έχει γίνει αρκετές φορές η επισήμανση ότι η Ευρώπη χρειάζεται τον δικό της οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης,
και αυτό μπορεί να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα· είμαι ευτυχής που ο JC Juncker, πρόεδρος της Ευρωομάδας,
συζητά ήδη για την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου φορέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης σε θέση να έχει το δικό
της ταμείο, μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας της αγοράς.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης
στην πλειονότητα των κρατών μελών είναι σαφής σε όλους, όπως είναι και η αύξηση της ανεργίας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δείκτες επισημαίνουν ένα επίπεδο συναγερμού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνικό συναγερμό. Τον
Απρίλιο του 2010, οι στατιστικές έδειξαν ότι υπήρχαν 46,5 εκατομμύρια άνεργοι στις 24 πιο βιομηχανοποιημένες
δυτικές χώρες, δηλαδή 3.300.000 περισσότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η
κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα τραγική και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε συνοχή και ενότητα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής μοιάζουν να στρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια
προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει ένας κοινός οδικός χάρτης που θα καθορίζει ένα εποικοδομητικό,
μακροπρόθεσμο όραμα. Ταυτόχρονα, πρέπει να συντονιστούν οι πολιτικές των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθεσία
του προϋπολογισμού με σκοπό την προστασία των οικογενειών, την προστασία των ατόμων και, κατ’ ουσίαν, την
προστασία της κοινωνικής συνοχής των επιμέρους κρατών μελών.

Derek Vaughan (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης αποτελεί ευγενή
στόχο. Το ερώτημα είναι πώς θα τα επιτύχουμε. Αδυνατώ να δω πώς μπορούμε να τα επιτύχουμε περικόπτοντας
τις δαπάνες γρήγορα και σε βάθος. Δυστυχώς, φαίνεται ότι πολλά κράτη μέλη, λόγω πολιτικού δόγματος, προτίθενται
να το πράξουν αυτό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τις προβλέψεις χαμηλότερου χρέους και ανάπτυξης, η κυβέρνηση βρίσκει ελκυστική
την προοπτική περικοπών των δημόσιων δαπανών και των δημόσιων υπηρεσιών. Αντ’ αυτού, θα έπρεπε να σχεδιάζουμε
για το μέλλον, να σχεδιάζουμε με στόχο την ανάπτυξη. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η ΕΕ.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι διαθέτουμε ισχυρές πολιτικές και επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την
ανάπτυξη, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και, φυσικά, για την πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία,
που είναι τόσο σημαντικά για πολλές περιφέρειες σε ολόκληρη την ΕΕ. Θέλω να ελπίζω ότι το Συμβούλιο αναγνωρίζει
το γεγονός αυτό και θέτει σε εφαρμογή αυτές τις πολιτικές και ότι προετοιμάζει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χάρηκα πάρα πολύ που παρακολούθησα αυτήν
τη συζήτηση σήμερα το πρωί.

Η κρίση μάς ωθεί προς αποφάσεις που ίσως φαίνονταν αδύνατες στο παρελθόν. Θα ήθελα, όμως, να θέσω ένα
ερώτημα στον κ. Barroso ο οποίος μίλησε για ανάπτυξη, ανάπτυξη και περισσότερη ανάπτυξη και, φυσικά, και στον
κ. Lopez Garrido: όσον αφορά τους πόρους –αφήνοντας κατά μέρος τον προγραμματισμό και τον εξορθολογισμό
τους, καθώς και τη θέσπιση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως οικονομική μέθοδο και μέσο στήριξης–
σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτείται ίσως από μια ευρωπαϊκή
αγορά ομολόγων, ώστε να παράσχετε αποτελεσματικές και συγκεκριμένες ευκαιρίες ανάπτυξης; Ή θα παραμείνουμε
εντός του πλαισίου του κανονικού, παραδοσιακού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι σήμερα είναι αδύνατο για τα
κράτη να προσφέρουν έστω και ένα ευρώ περισσότερο από ό,τι ήδη δαπανούν για τα ίδια;

Diego Lopez Garrido, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Barroso
για την αναγνώριση και την ενθάρρυνσή του προς την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου. Τον ευχαριστώ πάρα
πολύ για τα καλά του λόγια. Θα ήθελα πραγματικά να δηλώσω –και δεν το αναφέρω απλά και μόνο για να
ανταποδώσω τους επαίνους του– ότι ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε η Επιτροπή υπήρξε εξαιρετικά σημαντικός,
αποτελεσματικός, και με πολύ στενή συνεργασία με την ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή
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γι’ αυτό στο πιο επίσημο μέρος που θα μπορούσα να το πράξω: στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Πιστεύω ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το ζήτημα που είναι το πιο σημαντικό για την Ευρώπη:
αυτήν την εξαιρετικά βαθιά κρίση και το πώς θα εξέλθουμε από αυτήν. Πάνω απ’ όλα, πρόκειται να διεξαχθεί μια
συζήτηση η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στους πολίτες, που είναι εκείνοι που υποφέρουν πραγματικά εξαιτίας
αυτής της κρίσης. Πρέπει να επικεντρωθεί στους ανέργους, στις οικογένειες και στους ανθρώπους που πλήττονται
από αυτήν την ύφεση, από αυτήν την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, από τη δύσκολη κατάσταση στα
δημόσια ταμεία και τους δημόσιους λογαριασμούς: από όλες τις συνέπειες αυτής της κρίσης.

Ωστόσο, η αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν την κατάσταση δεν ήταν να αναδιπλωθεί ή να υποχωρήσει, αλλά να καθορίσει
με έμφαση τους στόχους για το μέλλον. Αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει 75% ενεργό πληθυσμό την επόμενη δεκαετία, θέλει και επενδύσεις ύψους 3%
του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, επηρεάζοντας έτσι θετικά την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Θέλει να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ηγετική της θέση όσον αφορά τους περίφημους στόχους 20-20-20
για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· θέλει να μην υπερβαίνουν το 10% οι μαθητές που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση· θέλει περισσότερο από 40% τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση· θέλει 20 εκατομμύρια άνθρωποι να βγουν από τη φτώχεια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικούς, πολύ σαφείς και πολύ πραγματικούς στόχους, που είναι προφανές
ότι απευθύνονται στους πολίτες. Αυτό που επιθυμούν οι πολίτες τώρα είναι να δουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
ενωμένα. Αυτό που επιθυμούν είναι όλα μας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εργάζονται για τους στόχους αυτούς
και για τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξή τους. Επιθυμούν τα θεσμικά όργανα να το κάνουν αυτό σε
σύμπραξη και σε συνέργεια και συνεπώς επιθυμούν τη συνεργασία. Αυτή είναι σίγουρα η πιο αξιοσημείωτη πτυχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ότι τα θεσμικά της όργανα λειτουργούν θετικά, χωρίς να αλληλοαναιρούνται, αλλά
αυξάνοντας και ενισχύοντας τις δράσεις του κάθε οργάνου.

Πρέπει να αναφέρω ότι η Επιτροπή δεν είχε ποτέ μια τόσο ισχυρή παρουσία όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών
για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η σημασία του ρόλου της Επιτροπής έχει αναφερθεί εδώ επανειλημμένα και το
Κοινοβούλιο είναι πολύ ευαίσθητο προς τον ρόλο αυτόν, αφού η Επιτροπή εκφράζει το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον.
Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξαν τόσες πολλές πρωτοβουλίες από την Επιτροπή που να γίνονται τόσο ευμενώς αποδεκτές
και να κρίνονται τόσο θετικά από τα κράτη μέλη. Ο Επίτροπος Rehn, ο οποίος έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε
ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι εδώ μαζί μας σήμερα.

Ο κ. Verhofstadt μίλησε σχετικά με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία
επ’ αυτού μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Υπάτης Εκπροσώπου και του Συμβουλίου. Μίλησε, επίσης,
για τη δέσμη μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε δύο ομιλίες, του κ.
Bullmann και του κ. Garcia-Margallo y Marfil, οι οποίες ήταν θετικές και εποικοδομητικές, γεγονός για το οποίο
τους ευχαριστώ. Ελπίζω ότι κατά την εβδομάδα που αναφέρει ο κ. Garcia-Margallo y Marfil μπορεί να υπάρξει
συμφωνία για τη δέσμη μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. Και τα δύο
μέρη πρέπει, βέβαια, να κινηθούν προς αυτό: τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο. Βαίνουμε, φυσικά, προς
αυτήν την κατεύθυνση, αφού και τα δύο μέρη έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται. Πιστεύω ότι μπορούμε να
ολοκληρώσουμε αυτήν τη συμφωνία. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε αυτήν τη συμφωνία.

Όπως είπα, η Επιτροπή, αλλά και το Κοινοβούλιο, δεν έχουν διαδραματίσει ποτέ τόσο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να
αναφέρω ότι η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία αμέσως μετά τη συζήτηση αυτή και που
υπογράφεται από διάφορες κοινοβουλευτικές Ομάδες και τη μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών, έχει την πλήρη
στήριξη του Συμβουλίου. Συμφωνούμε με την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος. Οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση
με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την καταπολέμηση της κρίσης.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί επίσης με τη στρατηγική 2020, η οποία αποτελεί ουσιώδες και κεντρικό στοιχείο της
πρότασης ψηφίσματος. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής είναι πιθανώς τα μέτρα εκσυγχρονισμού και
ανταγωνιστικότητας που πρέπει να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στόχοι για την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της. Πρόκειται για δεσμευτική στρατηγική, γεγονός το οποίο την καθιστά διαφορετική από την προηγούμενη.

Μερικοί από εσάς ανέφεραν, επίσης, αυτήν την πτυχή. Πρόκειται να είναι μια δεσμευτική στρατηγική, και η Επιτροπή
θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο απαιτώντας οι στόχοι της στρατηγικής 2020 να είναι δεσμευτικοί. Αποτελεί και
αυτό μέρος εκείνου που αποκαλούμε «διακυβέρνηση».

Θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία των πτυχών της στρατηγικής 2020 ως προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων που υιοθετούνται στην οικονομική πολιτική
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και ως προς την πράσινη οικονομία. Πρόκειται για μια νέα στρατηγική για το μέλλον, και υποστηρίζεται από τον
δεσμευτικό χαρακτήρα των στόχων της. Νομίζω ότι αυτή είναι μια θεμελιώδης αλλαγή, η οποία υπάρχει τόσο στα
συμπεράσματα για την αυριανή σύνοδο του Συμβουλίου όσο και στην πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Δεν πιστεύω ότι οι θέσεις της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών μελών υπήρξαν ποτέ τόσο
ευθυγραμμισμένες, κάτι που επιθυμεί το κοινό. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και στο Συμβούλιο, αποτελούν, φυσικά, ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο: ένα ακόμη θεσμικό όργανο της
ΕΕ, μαζί με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι σήμερα σαφώς υπέρ της οικονομικής
ένωσης και του να γίνει το βήμα από την απλή νομισματική ένωση προς την οικονομική ένωση και την οικονομική
διακυβέρνηση.

Εάν κοιτάξουμε τι συνέβη τους τελευταίους μήνες, για παράδειγμα, όταν δόθηκε βοήθεια σε μια χώρα όπως η
Ελλάδα, τα κράτη μέλη ήταν αυτά που έκαναν αυτό το βήμα. Έχω ξαναπεί σε αυτό το Σώμα ότι ίσως συνέβη με
πολύ αργό ρυθμό, όμως το βήμα αυτό έγινε και δόθηκε στην Ελλάδα πολύ σημαντική βοήθεια. Υιοθετήθηκε επίσης
ένας μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ΕΕ, κάτι επίσης εξαιρετικά σημαντικό και απολύτως
αδιανόητο πριν από μερικές εβδομάδες, ο οποίος δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε από τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Εάν κοιτάξουμε τα συμπεράσματα –για παράδειγμα την παράγραφο 15 του σχεδίου συμπερασμάτων που θα
εξετάσουμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τη Δευτέρα, και που θα συζητηθεί αύριο– μπορούμε να δούμε ότι
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει μια εξαιρετική δέσμευση για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν γρήγορα
τα μέτρα χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Επίσης αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση να
καταρτιστούν νομοθετικές προτάσεις που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα «εναλλακτικά
επενδυτικά κεφάλαια», δηλαδή τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Ζητά, επίσης, την προσεκτική εξέταση της
πρότασης της Επιτροπής για εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ζητά από την
Επιτροπή –δείχνοντας σταθερά εμπιστοσύνη– την υποβολή προτάσεων σχετικά με τις γνωστές ως «αγορές παραγώγων
προϊόντων»· με άλλα λόγια, αυτό που έχει περιγραφεί ως «ακάλυπτη πώληση» στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι
προτάσεις αυτές συμβαδίζουν με μία άλλη πρόταση στην εν λόγω παράγραφο που αναφέρεται στην ανάγκη
καθιέρωσης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: όχι μόνο επί των τραπεζών, αλλά επί των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για μία ακόμη φορά, θα δηλώσω ότι όλα αυτά ήταν απολύτως αδιανόητα πριν από
λίγο καιρό, και ότι περιέχονται σε πρόταση που θα περιληφθεί σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο.

Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη στρατηγική 2020, η οποία θα αποτελέσει μέρος του αυριανού ψηφίσματος που
ελπίζω ότι θα εγκαινιάσει αυτήν τη στρατηγική εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφέρει ότι το σύνολο
των μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ταμείων, των διαρθρωτικών ταμείων και όλων των
πολιτικών, πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της στρατηγικής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ζητήσει
αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν θα συζητήσει για την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.

Αυτή παλιά ήταν κακή λέξη, ένα ταμπού: ήταν ανορθόδοξο να μιλάμε για την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης.
Αυτό δεν ισχύει πλέον. Ένα κείμενο όπως είναι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μιλά για την
οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Λαμβάνονται πολύ σημαντικά μέτρα από τα κράτη μέλη μαζί με το
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Το μήνυμα που θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο πρέπει συνεπώς να είναι ότι η οικονομική πολιτική
στην Ευρώπη καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο της ισπανικής Προεδρίας του
Συμβουλίου από την αρχή της θητείας της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί συνεπώς συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Όχι υπό την αιγίδα των αγορών,
αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι το σταθερό, δυναμικό και σαφές μήνυμα που
πρέπει να προέλθει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο.

– (EN) Αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση από αυτήν τη θέση κατά τη θητεία μου αυτού του εξαμήνου, και θα
ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς, προς αυτό το δημοκρατικό Σώμα.

Ήταν τιμή για μένα να εκπροσωπώ το Συμβούλιο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· να συζητώ μαζί σας, να
ανταλλάσσω ιδέες, να ανταλλάσσω σκέψεις, να μοιράζομαι απόψεις και προοπτικές. Έμαθα πολλά το τελευταίο
εξάμηνο, και ένα από τα διδάγματα που έλαβα είναι ότι το Σώμα αυτό, το Κοινοβούλιο αυτό, εκπροσωπεί τις αξίες
της Ευρώπης: την ελευθερία, την ανοχή και την αλληλεγγύη. Οι αξίες αυτές είναι η πραγματική μας ασπίδα, η
πραγματική μας προστασία, το πραγματικό μας όπλο διαμόρφωσης μαζών. Για μένα, ήταν πραγματική ευχαρίστηση,
ήταν τιμή να βρίσκομαι εδώ κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών και να εκπροσωπώ το Συμβούλιο και τις αξίες
της Ευρώπης.
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(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ, κύριε Lopez Garrido. Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε εκείνοι που θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά.

Olli Rehn, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την
πολύ ουσιαστική και υπεύθυνη συζήτηση και για τις προτάσεις ψηφίσματός σας σχετικά με την Ευρώπη 2020 και
την οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας προς το έργο που
επιτελεί η Επιτροπή, ιδίως στους τομείς της μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών και της ενίσχυσης της
οικονομικής διακυβέρνησης.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Diego Lopez Garrido και την ομάδα του, και την ισπανική Προεδρία, για
την άψογη συνεργασία τους και την εξαιρετική απόδοση κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων καιρών στην
Ευρώπη, με την πιο σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική ύφεση εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν μεγάλη
μου χαρά να συνεργαστώ μαζί σας και το εκτιμώ πολύ αυτό. Φυσικά, θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Ισπανία
σήμερα. Θα μπορούσα να ευχηθώ και κάποια επιτυχία για την Ελβετία, αλλά μόνον αφού προσχωρήσουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση!

Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα σε μια μάλλον διττή οικονομική κατάσταση. Αφενός, η οικονομική
ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη και αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική, αν και εξακολουθεί να είναι σταδιακή
και εύθραυστη. Αφετέρου, η αναταραχή στις αγορές τίτλων δημοσίου χρέους έχει ρίξει μια απειλητική σκιά πάνω
από τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε, στη χειρότερη περίπτωση, να εκτροχιάσει
την εκκολαπτόμενη ακόμη ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει συντονισμένη και αποφασιστική δράση για να αποφευχθεί η οικονομική
κατάρρευση, αλλά σίγουρα δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τις δυσκολίες. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε και να
μεταρρυθμίσουμε τις οικονομίες μας, ώστε να επιδιώξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε τις θέσεις
εργασίας που η Ευρώπη έχει τόσο πολύ ανάγκη. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας από τους ηγέτες τους. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο πρέπει να δείξει τον δρόμο και να λάβει τολμηρές αποφάσεις για τον σκοπό αυτόν αύριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Πρέπει να
αναβαθμιστεί η προληπτική δημοσιονομική εποπτεία ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις, πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες ώστε να φθάσουμε στη ρίζα των προβλημάτων και πρέπει να
δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό για τη διαχείριση των κρίσεων. Συνολικά, είναι καιρός να αισθανθούμε
άνετα ζώντας στην ΟΝΕ και να δημιουργήσουμε μια πραγματική οικονομική ένωση για να συνοδεύσει τη νομισματική
ένωση που ήδη υπάρχει.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε μια πολύ σημαντική απόφαση όταν ζήτησε από τον Πρόεδρο κ. Herman Van
Rompuy, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να συστήσει μια ομάδα εργασίας που θα προτείνει τρόπους και μέσα για
την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Αύριο, ο Πρόεδρος κ. Van Rompuy θα παρουσιάσει έκθεση προόδου
για το έργο της ομάδας εργασίας και την πρώτη σειρά προσανατολισμών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης
Μαΐου έθεσε γερά θεμέλια για το έργο της ομάδας εργασίας. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες μας
και σύντομα θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες προτάσεις μας για μεταρρύθμιση.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα την ευκαιρία ώστε να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση της οικονομικής και νομισματικής
ένωσης. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας για τις προτάσεις μας και
για την κοινοτική μέθοδο, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω στο πλαίσιο αυτό. Ας
διατηρήσουμε την κεκτημένη ταχύτητα, ας είμαστε αποτελεσματικοί και ας καταστήσουμε το νέο σύστημα
λειτουργικό ήδη από τις αρχές του επόμενου έτους.

Όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής του Τορόντο, κυρίαρχο θέμα πρέπει να είναι η επιδίωξη της ενότητας, η επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία και η διασφάλιση
της οικονομικής ανάκαμψης. Έλαβα μέρος στην προπαρασκευαστική συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και
των διοικητών των κεντρικών τραπεζών που έγινε στο Busan της Κορέας πριν από δύο εβδομάδες, και θα συνοδεύσω
επίσης τον Πρόεδρο κ. Barroso στη σύνοδο κορυφής του Τορόντο.

Θα υπάρχουν τρία θέματα προτεραιότητας στο Τορόντο. Πολύ σύντομα ως προς αυτό, το πρώτο είναι η
δημοσιονομική εξυγίανση. Υπήρξε σημαντική αλλαγή διαθέσεων στο Busan κατά τη συνεδρίαση των υπουργών
Οικονομικών και των διοικητών. Συμφώνησαν ότι οι προηγμένες χώρες, ειδικά οι πιο ευάλωτες, θα πρέπει να
επιταχύνουν τη δημοσιονομική εξυγίανση. Από την πλευρά της ΕΕ, καταστήσαμε σαφές ότι, λόγω των επιπέδων
του δημόσιου χρέους σε όλο τον βιομηχανικό κόσμο –στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία είναι υψηλότερο από ό,τι στην
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Ευρώπη, προς το παρόν– το δημοσιονομικό πρόβλημα είναι πρόβλημα παγκόσμιο και δεν περιορίζεται μόνο στην
ΕΕ, και συνεπώς ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η στρατηγική της Ευρώπης για συντονισμένη και διαφοροποιημένη φορολογική έξοδο αναγνωρίστηκε, και μάλιστα
υποστηρίχθηκε, από τους εταίρους μας της G20, και οι υπουργοί της G20 συμφώνησαν ως εκ τούτου στην ανάγκη
διαφοροποίησης, σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, η G20 πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας ζήτησης. Αυτό θα θέσει την
παγκόσμια οικονομία σε μια πιο βιώσιμη και ανοδική τροχιά καθώς εξερχόμαστε από την κρίση, και για τον λόγο
αυτόν είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες ανισορροπίες, ιδίως μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι, φυσικά, η μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Θα πρέπει να γίνει ένα
πραγματικό βήμα προς τα εμπρός στη σύνοδο κορυφής του Τορόντο, λόγω της σημασίας της για την παγκόσμια
σταθερότητα, αλλά και για την αξιοπιστία της G20. Ως εκ τούτου, στο Τορόντο η G20 πρέπει να επιβάλει τους
συμφωνηθέντες κανόνες σχετικά με τη βελτίωση του τραπεζικού κεφαλαίου, την ανάληψη δράσης για τις μη
συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και τη μεταρρύθμιση των αγορών παραγώγων προϊόντων.

Ειδικότερα, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό μήνυμα από το Τορόντο σχετικά με τις εισφορές των τραπεζών και η G20
πρέπει να αποδείξει ότι συντονίζει και συνεισφέρει ως προς αυτό. Δεν επιτεύχθηκε συναίνεση στο Busan της Κορέας
σχετικά με την ιδέα ενός τέτοιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση του πλαισίου εξυγίανσης αλλά, από την άλλη πλευρά, υπήρξε
συμφωνία για την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου αρχών σχετικά με την κατανομή των βαρών.

Είναι πράγματι απαραίτητο να μην επωμισθεί ο δημόσιος τομέας το κόστος των αποτυχιών του χρηματοπιστωτικού
τομέα και οι αρχές πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν το πιθανό κόστος της εξυγίανσης και να παρέχουν κίνητρα
για την κατάλληλη συμπεριφορά.

Οι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν επίσης ότι περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την οικονομική αποκατάσταση
του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ανάκαμψη. Οι συζητήσεις
αυτές θα συνεχιστούν στο Τορόντο, και μπορώ να δηλώσω από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είμαστε
υπέρ της ευρείας διαφάνειας σχετικά με τις δοκιμασίες κόπωσης των τραπεζών, που είναι απαραίτητες για την
αποκατάσταση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Εν κατακλείδι, είναι πλέον καιρός τόσο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και για την G20 να διατυπώσουν μια
έξυπνη στρατηγική όσον αφορά τη δημοσιονομική έξοδο, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την εξισορρόπηση και τις
μεταρρυθμίσεις, τις μεταρρυθμίσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης.
Είναι ουσιαστικής σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η G20 να αρθούν τώρα στο ύψος των περιστάσεων και
να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια
οικονομία.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει οκτώ προτάσεις ψηφίσματος(1), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110,
παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Απέναντι στην ολοένα βαθύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση
–μια πικρή μομφή που αιωρείται πάνω από την ΕΕ και τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εφάρμοσε– η
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρουσιάζουν συμπτώματα πρωτοφανούς αναισχυντίας. Στην
πραγματικότητα, οι δεδηλωμένοι στόχοι της «ανάκαμψης από την κρίση», της «ανάπτυξης», της «κοινωνικής συνοχής»
και της «οικονομικής συνοχής», στους οποίους έχει γίνει επανειλημμένα αναφορά και είναι αναμφισβήτητα αναγκαίοι,
έρχονται σε σαφή αντίθεση με την επιβολή των παράλογων κριτηρίων του επονομαζόμενου Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, καθώς και με αυτό που ονομάζεται «εστιασμένη στις δαπάνες» δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία
τελείται με κάθε κόστος και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών, ιδίως
εκείνων με τις πλέον αδύναμες και εξαρτημένες οικονομίες.

Έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας και των συνεπειών αυτής της προσέγγισης: μεγαλύτερη πίεση στην αγορά
εργασίας, στο εργατικό δυναμικό –με την έννοια της υποτίμησής του και της εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης–

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, υγείας και εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια, έχει ως στόχο τη διάλυση των
κοινωνικών λειτουργιών των κυβερνήσεων. Η αυστηρότητα των προσεγγίσεων αυτών, οι οποίες υποχρεώνουν τους
εργαζομένους και τους απλούς ανθρώπους να πληρώνουν τον λογαριασμό για μια κρίση που δεν προκάλεσαν,
έρχεται σε αντίθεση με την επιεική στάση απέναντι στο οικονομικό κεφάλαιο, δεδομένου ότι μάλλον ασαφείς και
μη συγκεκριμένες προθέσεις έχουν ανακοινωθεί, ακόμη δε και αυτές είναι εντελώς ανεπαρκείς και κανείς δεν γνωρίζει
πότε θα τεθούν σε εφαρμογή...

Louis Grech (S&D), γραπτώς. – (EN) Πριν από την τελική έγκριση της στρατηγικής ΕΕ 2020, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο πρέπει να ενισχύσει τη δομή της ΕΕ 2020 και να καθορίσει ένα σαφές σύνολο πολιτικών προτεραιοτήτων,
ρεαλιστικούς στόχους και προθεσμίες που θα διασφαλίζουν την επίτευξη μιας πράσινης, βασισμένης στη γνώση,
και κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη έως το 2020. Η νέα στρατηγική πρέπει να αντανακλά την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, να αναπαράγει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη στρατηγική της Λισαβόνας
και να επιδιώκει την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Μία από τις
κύριες εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να είναι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με τις
προκλήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ανάπτυξης και με εστίαση στα οφέλη για τους πολίτες,
την προστασία των καταναλωτών και τις ΜΜΕ. Η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελέσει τον κύριο καταλύτη της
οικονομικής ανάκαμψης και, ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες ότι προασπίζει τα συμφέροντά
τους, από τους καταναλωτές ότι προστατεύει τα δικαιώματά τους και από τις ΜΜΕ ότι τους παρέχει τα κατάλληλα
κίνητρα. Χρειαζόμαστε μια νέα ολιστική και κοινή προσέγγιση, η οποία να ενσωματώνει πλήρως τις ανησυχίες των
πολιτών και των καταναλωτών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη μιας βιώσιμης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς. – (RO) Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση εστιάστηκε στη στρατηγική ΕΕ
2020 και την οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιθανότατα θα συζητήσει επίσης την αίτηση
της Ισλανδίας για ένταξη στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της Επιτροπής για την ένταξη της Ισλανδίας
στην ΕΕ (της 24ης Φεβρουαρίου 2010), καθώς και την έκθεση την οποία συντάσσω αυτήν τη στιγμή και η οποία
συζητείται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, είμαι βέβαιος ότι κατά τη σύνοδό του στις 17 Ιουνίου, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συστήσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία. Ελπίζω επίσης ότι
η Ισλανδία θα ολοκληρώσει τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη πραγματοποιήσει και θα εγκρίνει το κοινοτικό
κεκτημένο, κάτι που θα την καταστήσει το νέο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. – (PL) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται και πάλι να συζητήσει
τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την καταπολέμηση της κρίσης – τη στρατηγική ΕΕ 2020.
Τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν από κοινού επειδή συνδέονται μεταξύ τους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα. Είναι καλή ιδέα να επισημάνουμε μερικές από τις αιτίες της δύσκολης κατάστασης που έχει
προκύψει και να υποβάλουμε προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Δεν συμμορφωθήκαμε προς το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το ερώτημα που τίθεται είναι πού ήταν τα θεσμικά όργανα – πού ήταν οι άνθρωποι
που ήταν υπεύθυνοι για την εποπτεία και τον έλεγχο; Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μια πραγματικά κοινή αγορά
– οι χώρες της νομισματικής ένωσης είναι πολύ διαφοροποιημένες, δεν έχουν ενιαία χρηματοοικονομική πολιτική
και η οικονομική ένωση βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. Η ΕΕ πρέπει να είναι πιο αποφασιστική στη ρύθμιση της
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών αγορών. Η βοήθεια που δόθηκε στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις τράπεζες πρέπει να κατευθυνθεί και να χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς
σκοπούς. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε πολλές και ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός
φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε σχέση με τις τρίτες χώρες πρέπει
να βασίζεται στα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη. Πρέπει να αναπτυχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή από την
Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ένας μηχανισμός για την
οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αφορά τα 27 κράτη μέλη. Η δραστηριότητα της Ένωσης
πρέπει να επεκταθεί με τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς συνοχής και συμπληρωματικότητας μεταξύ
των εθνικών προϋπολογισμών και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ως προς τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ
πρέπει να ενισχύσει την κοινή νομισματική πολιτική. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με τις εθνικές
κυβερνήσεις για ορισμένα κοινά μέτρα στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. – (RO) Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και με τον κοινωνικό αντίκτυπο της αύξησης της ανεργίας, της αλλαγής του
κλίματος και των δημογραφικών προκλήσεων. Οι δημογραφικές προκλήσεις και ο αντίκτυπος της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αυξάνοντας έτσι
τον κίνδυνο της φτώχειας, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τους νέους. Η στρατηγική ΕΕ 2020 έπρεπε να
αντικατοπτρίζει το πολιτικό όραμα της ΕΕ έως το 2020 για την εξασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης,
απασχόλησης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους πολίτες της Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει τη
βάση τόσο για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 όσο και για τις
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μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στη βιώσιμη ανάπτυξη του
διατροπικού διευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, στην ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή, στην ενεργειακή απόδοση
και στη γεωργία. Η στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να βασιστεί στα αποτελέσματα δημόσιων διαβουλεύσεων και
συζητήσεων για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, τη μελλοντική κοινή
πολιτική για τις μεταφορές και την ενέργεια, τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική και τη μελλοντική πολιτική
έρευνας και καινοτομίας. Καλώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ πριν από την έγκριση της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω στρατηγική ΕΕ 2020
θα καταστεί κάτι περισσότερο από ένα απλό κομμάτι χαρτί.

Iuliu Winkler (PPE), γραπτώς. – (EN) Η ΕΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια κρίσιμη πρόκληση: πρέπει να
επιλέξει μεταξύ της προσέγγισης με βάση το εθνικό συμφέρον που υποστηρίζεται έντονα από ορισμένα από τα
κράτη μέλη, και της κοινής φιλοδοξίας να παραμείνει η ΕΕ μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη. Η επικείμενη σύνοδος
κορυφής της G20 πρέπει να μας παρακινήσει σε προβληματισμό: εάν θέλουμε μια ισχυρότερη ΕΕ μετά την κρίση,
πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη θα είναι σύντομα μικρά
μπροστά στις χώρες BRICS ή τις ΗΠΑ στην παγκόσμια πρόκληση.

Η απάντηση πρέπει να βασίζεται στην κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και τον μεγαλύτερο οικονομικό συντονισμό
και όχι στη διακυβερνητική προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή τάση προς τα εθνικά συμφέροντα και
ευνοεί τις εξαιρέσεις. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ισχυρότερη ΕΕ εάν χαραχθούν νέες διαχωριστικές γραμμές
μεταξύ των κρατών μελών και η νέα οικονομική διακυβέρνηση εστιάσει μόνο στην ευρωζώνη, καταργώντας τη
θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Νομίζω ότι το να σχεδιάζουμε έναν επιτυχημένο ευρωπαϊκό πυρήνα ενώ αποκλείουμε εκείνους που δεν ανήκουν
στη λέσχη του ευρώ είναι αρκετά ανήθικο. Η ευρωζώνη δεν μπορεί να είναι επιτυχής χωρίς την επιτυχία του συνόλου
της ΕΕ. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση κλονίζει τα ίδια τα θεμέλια της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

5. Συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με τα συμπεράσματα της συνάντησης
κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου).

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να
συζητήσουμε σχετικά με την έκβαση της τελευταίας συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόφ στον Ντον. Ήταν
μια θετική συνάντηση κορυφής, ήταν ρεαλιστική και εποικοδομητικού χαρακτήρα, και επιβεβαίωσε την επιθυμία
της Ρωσίας για ενισχυμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη συνάντηση κορυφής εγκαινιάσαμε την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό. Όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι
βουλευτές, μόνιμο θέμα κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Medvedev αποτελεί η αναγνώριση εκ μέρους
του ότι η Ρωσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η ΕΕ –ως ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και ο
μεγαλύτερος επενδυτής– είναι ένας φυσικός εταίρος σε αυτό. Η προσέγγισή μας είναι σαφής: για να είναι επιτυχής,
κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού πρέπει να έχει ευρεία προσέγγιση. Πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενισχύει τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο διάλογος
με την κοινωνία των πολιτών αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό.

Όπως έχει πράξει η ΕΕ κατά το παρελθόν, εκφράσαμε ανησυχίες σχετικά με την καθημερινή κατάσταση των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων. Οι διαδηλώσεις στη Μόσχα στις 31 Μαΐου
αποτέλεσαν παράδειγμα για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υφίστανται ως προς το συνταγματικό δικαίωμα
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Η αυξανόμενη αστάθεια στον Βόρειο Καύκασο αποτελεί έναν άλλο τομέα που
προκαλεί ανησυχία.

Υπήρξαν, όμως, και θετικές εξελίξεις, και είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε: η παράταση του δικαιοστασίου
για τη θανατική ποινή και η κύρωση του 14ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου. Οι εργασίες σχετικά με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα συμβάλουν επίσης
στη δημιουργία ενός πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Οι επενδυτικές ροές προς τη Ρωσία έχουν
μειωθεί και η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει επενδυτές.

16-06-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL32



Η προσχώρηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου συνάδει με αυτήν την ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης των
διαδικασιών με βάση κανόνες. Η ΕΕ στηρίζει την ταχεία προσχώρηση της Ρωσίας και ελπίζουμε ότι οι εργασίες για
να συμβεί αυτό θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν σύντομα.

Οι πολιτικές δεσμεύσεις για το άνοιγμα του εμπορίου πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Η υλοποίηση της
τελωνειακής ένωσης Ρωσίας-Καζακστάν-Λευκορωσίας έχει εγείρει ορισμένες ανησυχίες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα
με τις τελωνειακές ενώσεις εν γένει –η ΕΕ αποτελεί τελωνειακή ένωση– όμως ανησυχούμε όταν αυτές παρακωλύουν
τις εμπορικές συναλλαγές αντί να τις προωθούν, όπως φαίνεται να συμβαίνει με την προτεινόμενη τελωνειακή ένωση.

Ως προς την ενέργεια, οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στις υλικές υποδομές, στη νομική βάση για τις ενεργειακές
μας σχέσεις και στην ενεργειακή απόδοση. Η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα έχει να διαδραματίσει εδώ
σημαντικό ρόλο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε σταθερούς προμηθευτές ενέργειας στη νέα συμφωνία μας, που θα
αντικατοπτρίζει τις αρχές της συνθήκης για τον ενεργειακό χάρτη. Υπογραμμίσαμε επίσης το γεγονός ότι θεωρούμε
τον ενεργειακό χάρτη ως το πιο φυσικό φόρουμ για να συζητήσουμε προτάσεις για ένα πολυμερές πλαίσιο ενεργειακής
ασφάλειας.

Η ενεργειακή απόδοση και η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος. Ενθαρρύναμε τη Ρωσία να είναι περισσότερο φιλόδοξη όσον αφορά τους στόχους
(σήμερα στο 15%-20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990), και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στην πορεία
προς το Κανκούν.

Ως προς τις θεωρήσεις, η Ρωσία είναι πρόθυμη να προχωρήσει γρήγορα, αλλά κατανοεί το εσωτερικό πλαίσιο σχετικά
με αυτό το ευαίσθητο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουμε βήμα-βήμα,
σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τον σκοπό
αυτόν και θα επανεξετάσουμε επίσης τη συμφωνία μας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Ελπίζουμε
ότι μπορούν να συναφθούν διμερείς συμφωνίες τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας τόσο με την Πολωνία όσο
και με τη Λιθουανία, που θα βοηθήσουν τους Ρώσους που ζουν στο Καλίνινγκραντ.

Συζητήσαμε επίσης τη συνεργασία στη διαχείρισης κρίσεων, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τις θετικές
εμπειρίες της EUFOR Chad και της EU Navfor Atalanta. Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε αν θα μπορούσαμε να
αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία αυτή. Η Ρωσία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα εξετάσουμε.
Προφανώς, η αυτονομία της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων πρέπει να παραμείνει άθικτη.

Η συνάντηση κορυφής απετέλεσε επίσης ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά διεθνών θεμάτων: την ειρηνευτική
διαδικασία στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Κοσσυφοπέδιο,
την Ανατολική Γειτονία, καθώς και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Χάρηκα με την κοινή δήλωση που κάναμε
ο υπουργός Εξωτερικών κ. Lavrov και εγώ σχετικά με τις απώλειες ανθρώπινων ζωών κατά τη διάρκεια της ισραηλινής
στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα.

Ωστόσο, και όπως αναμενόταν, οι απόψεις μας διίστανται σχετικά με τη Γεωργία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Μολδαβία,
όπου ακούσαμε τις γνωστές ρωσικές θέσεις.

Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα
να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δήλωσή σας, βαρόνη Ashton, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε
η συνάντηση κορυφής. Έχει καταστεί σαφές, και αυτό αναφέρθηκε στη συνάντηση κορυφής, ότι οι πολίτες ανησυχούν
για πολλές από τις εξελίξεις στη Ρωσία σχετικά με το κράτος δικαίου, και για ορισμένες δικαστικές υποθέσεις και
διαδηλώσεις. Μία από τις πολλές άλλες αιτίες ανησυχίας είναι το γεγονός ότι, σε σχέση με τη Γεωργία για παράδειγμα,
δεν έχει ακόμη εδραιωθεί το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την
πρόοδο που έχει σημειωθεί, και η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό θα συμβάλει σίγουρα σημαντικά στο θέμα
αυτό.

Είναι σημαντικό το ότι γνωρίζουμε το μέγεθος της στρατηγικής σημασίας της Ρωσίας για εμάς. Έχουμε σημαντικά
κοινά συμφέροντα στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Μου φαίνεται ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι
κατέστη δυνατό να καταλήξουμε σε κοινή θέση στις 5+1 συνομιλίες σε σχέση με το Ιράν και το ψήφισμα των
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για άλλα θέματα. Πιστεύω επίσης ότι είναι κρίσιμης σημασίας να ενταθεί το έργο της
τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, εάν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος.

Ωστόσο, εξαρτάται και από την αξιοπιστία της Ρωσίας το κατά πόσον μπορούμε να προχωρήσουμε με τις
διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και το πώς μπορούν να συμπεριληφθούν
η πολιτική των τεσσάρων κοινών χώρων και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπατε, τα θεμελιώδη
ζητήματα τα οποία μέχρι στιγμής καλύπτονται από τον ενεργειακό χάρτη και τα οποία δεν εφαρμόζονται, είναι
σημαντικά για πολλούς από εμάς. Η Ρωσία πρέπει να είναι προετοιμασμένη να συνάψει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες
αυτού του είδους, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τις

33Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-06-2010



διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και τα βήματα για την προσχώρησή
της στον ΠΟΕ, εάν θέλει να διαδραματίσει πλήρη ρόλο στη διεθνή σκηνή. Η τελωνειακή ένωση με το Καζακστάν
και τη Λευκορωσία δεν αποτελεί καλό παράδειγμα από την άποψη αυτή. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτοί οι διεθνείς
δεσμοί είναι σημαντικοί, ιδίως όσον αφορά την αξιοπιστία της δέσμευσης της G20.

Πιστεύω ότι είναι σωστό να προωθήσουμε το θέμα των θεωρήσεων. Χρειάζεται να καταστήσουμε σαφές, ωστόσο,
ότι πρέπει να συμβαδίζει με τις αλλαγές των διαδικασιών θεώρησης για τους ανατολικούς μας γείτονες, οι οποίοι
δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση εξαιτίας αυτού. Δεν πρέπει να είναι ευκολότερο να ταξιδέψει κανείς στην
Ευρώπη από την Ουκρανία με ρωσικό διαβατήριο από ό,τι με ουκρανικό. Ελπίζω ότι θα επικεντρωθείτε στο
χρονοδιάγραμμα από την άποψη αυτή.

Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας έχουν έντονο
στρατηγικό χαρακτήρα, που δεν χαρακτηρίζεται μόνον από το οικονομικό συμφέρον μας, αλλά και από τον στόχο
της στενής συνεργασίας σε διάφορους διεθνείς τομείς. Γεωγραφικά, η Ρωσία είναι, και θα παραμείνει, ο πιο κοντινός
γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στον ευρωασιατικό
όσο και στον ευρωατλαντικό χώρο.

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει επίσης για συμπληρωματικότητα ΕΕ-Ρωσίας μεταξύ αναγκών και πόρων, καθώς και
για σύμπτωση ή σύγκλιση ορισμένων στόχων παγκόσμιας σημασίας.

Πρέπει κανείς να κατανοήσει ότι μια ασταθής, ευάλωτη Ρωσία, που επηρεάζεται από εσωτερικές διαμάχες, αποτελεί
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το αντίθετο σημαίνει σταθερότητα. Ελπίζω επίσης ότι η Ρωσία θα κατανοήσει
ότι η σταθερή γειτονία είναι καλύτερη για την ασφάλειά της και όχι το αντίστροφο.

Το πλαίσιο για τις στρατηγικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας πρέπει να προβλέπει ανάληψη δράσης σε διάφορα επίπεδα. Η
εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό είναι πραγματικά σημαντική· θα συμβάλει στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης, αλληλεξάρτησης και σύγκλισης με τη Ρωσία σε ευρείς τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, πρέπει
επίσης να εξεταστεί μια εταιρική σχέση για την προσχώρηση στον ΠΟΕ, μέσω της οποίας η Ρωσία θα μπορούσε να
επωφεληθεί από την πύλη διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή της στον ΠΟΕ.

Η ενεργειακή κοινότητα είναι σημαντική. Θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνει ένα τριμερές όργανο συνεργασίας με
τις χώρες διέλευσης. Ίσως πρέπει επίσης να συζητήσουμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα τριμερές σχήμα,
για την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων συμφωνιών ασφάλειας, κατά τρόπον ώστε να καθιερωθεί
ένα είδος παγκόσμιου μηχανισμού ισορροπίας μέσω της ενδυνάμωσης και της επικουρικότητας, εντός του οποίου
πρέπει να προσεγγίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σωστή τους προοπτική. Πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση
του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως γεωπολιτικού εργαλείου, οφείλουμε όμως να τα θέσουμε στη βάση
της πραγματικής πολιτικής συνεργασίας και της πραγματικής θεσμικής διαλειτουργικότητας.

Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ET) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η συνάντηση κορυφής
ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Ροστόφ στον Ντον ήγειρε ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στις αμοιβαίες
σχέσεις, ιδίως όσον αφορά την οικονομική συνεργασία αλλά και, ευρύτερα, τη διεθνή συνεργασία με τη Ρωσία.
Όσον αφορά αυτό, ωστόσο, κατά την ανάπτυξη σχέσεων, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μην παραλείπουμε να
υπογραμμίζουμε τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και του
κράτους δικαίου.

Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστηρίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού,
στόχος του οποίου είναι η διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ρωσίας και η ανάπτυξη εμπορικών
σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα κάνει
ό,τι μπορεί ώστε να διευθετήσει το οικονομικό και νομικό της περιβάλλον. Για εμάς, η τελωνειακή ένωση που
σχηματίστηκε μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν και Λευκορωσίας αποτελεί ένδειξη ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί επί του
παρόντος να προσχωρήσει στον ΠΟΕ, γεγονός το οποίο με τη σειρά του αποθαρρύνει τους πιθανούς επενδυτές.
Όσον αφορά τις εξωτερικές επενδύσεις στη Ρωσία, θα θέλαμε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, είτε μιλάμε για τον
τομέα της ενέργειας είτε για κάποιον άλλο κλάδο.

Θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας για τη βελτίωση της συνεργασίας στις
διασυνοριακές φορτώσεις εμπορευμάτων, πιστεύουμε όμως επίσης ότι είναι λογικό και να απλουστευθεί το καθεστώς
χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, η Ρωσία πρέπει να
προβεί σε συγκεκριμένες και πρακτικές ενέργειες. Όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ομάδα
ALDE θεωρεί πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και να καταλήξουν σε συμφωνία
η οποία θα βασίζεται στις αρχές του ενεργειακού χάρτη και θα εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού για τους
καταναλωτές.
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Επικροτούμε την κύρωση του 14ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
και τη διατήρηση του δικαιοστασίου για τη θανατική ποινή στη Ρωσία, θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε ότι η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε σχέση με τη Γεωργία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Θέλουμε επίσης να δούμε μια
έντιμη συνεργασία εκ μέρους της Ρωσίας στην επίλυση των συγκρούσεων στη Μολδαβία και τον Νότιο Καύκασο.

Τέλος, θα ήθελα να επανέλθω και πάλι στις βασικές αξίες. Η Ομάδα ALDE θα ήθελε να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη
εταιρική σχέση με τη Ρωσία σε όλους τους τομείς, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εταίρο μας να αποκλίνει
και ως εκ τούτου να παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Κανένα οικονομικό όφελος
δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τις αξίες που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίον η Ρωσική Ομοσπονδία παρεξέκλινε από τις αρχές του κράτους δικαίου
αποτελεί η δεύτερη δίκη του Mikhail Khodorkovsky, την προσοχή στην οποία εφιστά και η τροπολογία υπ’ αριθμόν
5 που εισήχθη από την Ομάδα ALDE, την οποία ζητούμε από τους συναδέλφους μας να στηρίξουν. Σας ευχαριστώ.

Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζι
μπροστά μας έχουμε ένα κακό ψήφισμα για μια ατελέσφορη συνάντηση κορυφής μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Ενόψει
των προσπαθειών που καταβάλλει ο πρόεδρος Medvedev για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας, πρέπει να συνεχίσουμε
να του εξηγούμε ότι ο εκσυγχρονισμός δεν είναι απλά τεχνικό ζήτημα.

Αν και κατανοούμε πλήρως ότι η Ρωσία επιθυμεί να αναπτύξει νανοτεχνολογία και να ιδρύσει μια Silicon Valley,
ο εκσυγχρονισμός απαιτεί επίσης μια ενεργή και ζωντανή κοινωνία των πολιτών, εντός της οποίας μπορεί να
αναπτυχθεί ελεύθερα η δημιουργικότητα. Πρέπει να προσφέρουμε στη Ρωσία μια τέτοιου είδους εταιρική σχέση
πλήρους εκσυγχρονισμού και για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να ξεπεραστούν οι ελλείψεις και να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα. Είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Van Rompuy, που το
έπραξε αυτό στο Ροστόφ, και στη βαρόνη Ashton για τις προσπάθειές της κατά την πρόσφατη συνάντηση κορυφής.

Αυτό, ωστόσο, πρέπει να αντανακλάται και στο ψήφισμά μας. Αυτός είναι ο λόγος που καταθέσαμε τέσσερις
τροπολογίες και θα ήθελα να σας ζητήσω να τις υποστηρίξετε. Αφορούν τον τερματισμό των πολιτικών διώξεων,
τη βελτίωση του ποινικού συστήματος, τη διερεύνηση του θανάτου του Sergei Magnitsky, την επίτευξη της
απελευθέρωσης των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev, τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Βόρειο
Καύκασο και την καθιέρωση της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, όπως κατοχυρώνεται στο ρωσικό σύνταγμα. Η
εξωτερική ελευθερία –με άλλα λόγια, η απελευθέρωση των θεωρήσεων– πρέπει να συμβαδίζει με την εσωτερική
ελευθερία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ελευθερία στη Ρωσία πρέπει να είναι αδιαίρετη.

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένης της φυσικής εγγύτητας της
Ρωσίας με την ΕΕ και της οικονομίας της των τρισεκατομμυρίων δολαρίων και των τεράστιων φυσικών πόρων, ιδίως
φυσικού αερίου, η στρατηγική σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία είναι ζωτικής σημασίας. Η Ομάδα μου αναγνωρίζει ότι η
Ρωσία έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Ειδικότερα, η Ρωσία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα
και, μέσω της Τετραμερούς, στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και στο να πείσει το
Ιράν να απόσχει από το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της με την Αρμενία.

Στην Ουκρανία, μια χώρα με ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η εκλογή του προέδρου Yanukovich βελτίωσε
ουσιαστικά τις πρότερες τεταμένες σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, όμως η αμφιλεγόμενη απόφαση για παράταση
των μισθώσεων των ναυτικών της βάσεων στην Κριμαία στη Ρωσία δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η Ουκρανία
απέρριψε την Ευρωπαϊκή Ένωση και επέστρεψε πλήρως στην αγκαλιά της Μητέρας Ρωσίας. Ειδικότερα, πρέπει να
αποκηρύξουμε τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, κυρίου Sergei Lavrov, ότι αν τελικά ενταχθεί η
Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν συμφωνεί με το ζωτικής σημασίας εθνικό συμφέρον της Ρωσίας. Ο
πρόεδρος Yanukovich κέρδισε μόνο μια πύρρειο νίκη, και τουλάχιστον το ήμισυ όλων των Ουκρανών υποστηρίζει
την ανάπτυξη στενότερων δεσμών της χώρας τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση· δεν μπορούμε απλώς να αποφύγουμε
την ευθύνη μας να ανταποκριθούμε θετικά στις προσδοκίες τους.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται)

6. Υποδοχή

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, έχω την ευχαρίστηση να σας πληροφορήσω ότι, στο πλαίσιο των
διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, μια αντιπροσωπεία από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας βρίσκεται σε επίσκεψη εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λίγες ημέρες, με την ευκαιρία της 29ης
διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης ΕΚ-Κίνας. Θα ήθελα να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα προς όλα τα μέλη της
αντιπροσωπείας αυτής.

35Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-06-2010



Ο κ. Peixin, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, και ο κ. Rivellini, βουλευτής του ΕΚ, είναι οι συμπρόεδροι της εν λόγω 29ης συνεδρίασης
των αντίστοιχων κοινοβουλίων μας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην ευχάριστη θέση να διεξάγει αυτόν τον διάλογο σε τακτική και συνεχή βάση
εδώ και αρκετό καιρό. Η νέα αυτή συνεδρίαση θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων μας και θα
αποτελέσει αφορμή να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τη Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευχή μου προς τα μέλη και των δύο αντιπροσωπειών οι συναντήσεις που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί, καθώς και εκείνες οι οποίες θα διεξαχθούν σήμερα, να συμβάλουν δραστικά στη μεγαλύτερη
προσέγγιση των δύο θεσμικών μας οργάνων.

7. Συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συνέχεια
της συζήτησης)

Πρόεδρος. – Συνεχίζεται η συζήτηση για τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου
κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου).

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συζητούμε συχνά για τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Υπέγραψα την κοινή πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου εξ ονόματος της ομάδας μου, παρά τον περιορισμένο
χαρακτήρα των δηλώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας.

Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω την εξής επιπλέον παρατήρηση. Αυτή ήταν η πρώτη διάσκεψη κορυφής μετά την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και, για τον λόγο αυτόν, οι Ρώσοι ήλπιζαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετούσε
μια πιο αποφασιστική προσέγγιση. Για τη Ρωσία, η ΕΕ αποτελεί φυσικό στρατηγικό εταίρο με τον οποίον έχει δεσμούς
λόγω των κοινών μας αξιών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σε αυτό το σημείο ότι τον Φεβρουάριο του 2010
η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν το τελευταίο από τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που επικύρωσε την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η Ρωσία συμμερίζεται
τις κοινές αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ρωσία έλπιζε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα της
κατάργησης των υποχρεώσεων θεώρησης. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και επτά χρόνια και δεν
έχουν αποφέρει ακόμη κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη ότι η προτεινόμενη εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό είναι ένα βήμα προς
την κατεύθυνση μιας συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, δεν προχωρεί αρκετά
επειδή, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση, οι ευρωπαϊκές τεχνολογίες δεν
προβλέπεται να μεταφερθούν σε έργα στα οποία συμμετέχει το ρωσικό κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερβολικά
κοντόφθαλμη από την άποψη αυτή και χάνει πολλές ευκαιρίες συνεργασίας, ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια και ευκαιρίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Γιατί οι συναντήσεις αυτές, οι οποίες συνεχίζονται επί χρόνια, στερούνται τόσο πολύ ουσίας; Κατά την άποψή μου,
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές εξακολουθεί να
είναι η υπέρβαση της έλλειψης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Υπάρχει πάρα πολλή ρητορεία και συχνότατα έλλειψη
σοβαρών σχεδίων που θα μπορούσαν να συμβάλουν πραγματικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλους τους
τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Η ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούν βασικές πτυχές μιας εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας
που αποσκοπεί στην επίλυση των υφισταμένων προβλημάτων. Αναφέρουμε πολύ συχνά ότι η ενεργειακή πολιτική
αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη συνεργασία και θετικό παράδειγμα ανάπτυξης εμπιστοσύνης, όμως υπάρχουν
συχνά παρεξηγήσεις και παραλείψεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα
για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ρωσία θα αποτελέσει
έναν εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως έχει ζωτική σημασία να
επιτευχθεί μια ευρεία συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί προτεραιότητα για την εξωτερική μας πολιτική διότι θα δημιουργήσει το κατάλληλο
φόρουμ για ευρεία συνεργασία με τη Μόσχα. Εννοώ τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, την απελευθέρωση των
θεωρήσεων, τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου
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εγκλήματος και της αλλαγής του κλίματος, μέχρι και ιδιαίτερα επείγοντα θέματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν, η ειρήνευση στον Καύκασο και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά την ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποβάλει ορισμένες προκαταλήψεις και να υιοθετήσει
μια πιο ρεαλιστική και συνεπή προσέγγιση. Εάν θέλουμε να επιλύσουμε το ζήτημα της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, πρέπει να αναγνωρίσουμε την προστιθέμενη αξία του έργου South Stream, το οποίο εγγυάται ασφαλή
διαδρομή και άφθονη ενέργεια, στοιχεία απαραίτητα για την οικονομική ανάκαμψη κατά τα προσεχή έτη.

Στις σχέσεις της με έναν σημαντικό εταίρο όπως η Ρωσία, η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί σε δύο διακριτά επίπεδα:
αφενός συζητώντας για ιδανικές και ιδεολογικές αξίες, και αφετέρου ακολουθώντας την πρακτική προσέγγιση που
απαιτείται στις σχέσεις μεταξύ κρατών.

Jean-Marie Le Pen (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, χαίρομαι για τη νέα δυναμική που έχει
δημιουργηθεί με τη θεμελίωση της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό και για τον ρεαλισμό της. Αυτή η νέα
εταιρική σχέση, αν μη τι άλλο, έχει τουλάχιστον το όφελος ότι τονίζει τον βαθμό στον οποίον η Ρωσία αποτελεί
αναπόφευκτα γεωπολιτικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι επίσης με τα θετικά σχόλια για τη συνεργασία
με τη Ρωσία όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης.

Έχω, ωστόσο, κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Ενώ τα αιτήματα της Ένωσης πάντοτε τονίζονται, τα συμφέροντα ή
οι θέσεις των εταίρων της φαίνονται να υποτιμούνται ή να απορρίπτονται συστηματικά, είτε στον τομέα της ενέργειας
είτε στον τρόπο με τον οποίο αναλύει την ανατολική εταιρική σχέση και τις προσδοκίες των πλησιέστερων γειτόνων
της σχετικά με τον Ατλαντικό.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η σταθερότητα την οποία επιδεικνύουν τα περισσότερα κράτη μέλη στις απόψεις
τους και η δριμύτητα με την οποία καταδικάζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να έχουν
ως αποδέκτη μόνο τη Ρωσία. Οι παρατηρήσεις είναι πιο πολιτισμένες και η διπλωματία πιο χαμηλόφωνη όταν
πρόκειται για την Κίνα, για παράδειγμα, και τις συστηματικές της παραβιάσεις του κράτους δικαίου, έστω και μόνο
στο πλαίσιο των στρατοπέδων εργασίας Laogai, αυτού του τεράστιου εργοστασίου, από τη σκοπιά των ελάχιστων
ευρωπαϊκών κοινωνικών απαιτήσεων και ενώ οι γάλλοι ή οι ευρωπαίοι εργαζόμενοί μας είναι άνεργοι.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το ρητό ad augusta per angusta –τα αγαθά κόποις κτώνται– διότι έτσι βλέπω τις
προσπάθειες της Ρωσίας σήμερα, απαλλαγμένης από το μαρξιστικό εγκληματικό δηλητήριο το οποίο αφαίμαξε και
κράτησε φυλακισμένη τη χώρα αυτή για τόσες δεκαετίες. Η σημερινή Ρωσική Ομοσπονδία κατάφερε να κάνει ένα
ολόκληρο έθνος να ορθοποδήσει και πάλι, παρά τις σημαντικές δυσκολίες και τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει
ακόμη να ανταποκριθεί.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω λίγη σεμνότητα από τους αδιάλλακτους φιλο-Ευρωπαίους, ειδικά όταν το
ευρωπαϊκό υπερκράτος δεν επιτυγχάνει κανέναν από τους στόχους του παρά τις όλο και πιο δαπανηρές μεθόδους
και τη σταδιακή κυριαρχία των κρατών μελών της δυτικής Ευρώπης και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Οφείλω να σας υπενθυμίσω, επίσης, ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδειχνε περισσότερη επιείκεια για την κομμουνιστική
Σοβιετική Ένωση από ό,τι για τη Ρωσία. Επιπλέον, συχνά οι ίδιοι άνθρωποι που στο παρελθόν μάχονταν για τον
μονομερή αφοπλισμό της Δύσης και τη συμμετοχή του κ. Γκορμπατσόφ στην Κοινότητα, σήμερα αισθάνονται την
πλέον δίκαια αγανάκτηση και τη μεγαλύτερη σεμνοτυφία ως προς την εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ρωσίας.

Για το θέμα αυτό, οφείλω να σας ενημερώσω, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, σχετικά με τα νέα ιστορικά γεγονότα τα
οποία θα αποκαλυφθούν ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μετάφρασης των μυστικών σοβιετικών αρχείων που
κατάφερε να αποκτήσει ο θαρραλέος Pavel Stroilov. Τα αρχεία αυτά έχουν ήδη προκαλέσει και θα προκαλέσουν
στο μέλλον ορισμένες δυσάρεστες εκπλήξεις σε εκείνους που διαδίδουν τη μόνη επιτρεπόμενη άποψη για το
πραγματικό τέλος του Ψυχρού Πολέμου: ποιος ήταν πραγματικά ο κ. Γκορμπατσόφ, και τις καταχρήσεις των
σημερινών αδιάλλακτων φιλο-ευρωπαϊκών δυνάμεων που την εποχή εκείνη επιθυμούσαν διακαώς να καταστήσουν
δυνατή την πραγματοποίηση ορισμένων σοβιετικών σχεδίων.

Με κίνδυνο να επαναλαμβάνομαι, η Ρωσία αποτελεί ουσιαστικό στρατηγικό εταίρο για τα ευρωπαϊκά κράτη και θα
πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας προς όφελος όλων των μερών. Αυτή η χώρα είναι πιο κοντά σε εμάς όσον
αφορά την παιδεία, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γεωγραφία, τα αμοιβαία συμφέροντα και τους κοινούς κινδύνους
από ό,τι ορισμένα κράτη στα οποία πρόκειται να επιτρέψετε να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Ashton, θα ήθελα να ξεκινήσω
ευχαριστώντας τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου για να επιτευχθεί ένα καλό, σαφές ψήφισμα. Το
ψήφισμά μας περιέχει πολλές σοβαρές επικρίσεις για τη συνάντηση κορυφής στο Ροστόφ στον Ντον. Όπως και
ορισμένοι σχολιαστές, αποδίδουμε το ασήμαντο αποτέλεσμα στην προτίμηση της Ρωσίας για διμερείς επαφές με
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τα κράτη μέλη και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ο λόγος είναι ότι πιστεύουν πως δεν μιλούμε ακόμα με μία φωνή.
Ποια ήταν η αντίληψή σας για τη συνεργασία σε αυτήν τη συνάντηση κορυφής; Κατά την άποψή σας, καταφέρατε
πραγματικά να παρουσιάσετε μια ευρωπαϊκή φωνή εκεί;

Έχω τώρα τέσσερις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Συζητήθηκε καθόλου η συμφωνία εταιρικής σχέσης, κατά τη συνάντηση
κορυφής; Πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας η σύναψη μιας ευρείας, νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που να
υπερβαίνει την απλή οικονομική συνεργασία ή τη σύναψη νέων συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, η
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας εταιρικής
σχέσης. Αποτελεί αυτή η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης προτεραιότητα για εσάς ή για τη Ρωσία;

Όταν πρόκειται για την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, αισθάνομαι αποκλεισμένη ως βουλευτής του ΕΚ.
Δεν υπάρχει τίποτα κακό όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, όμως η νέα ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα αοριστίας. Δεν ήταν αυτή η μόνη πρωτοβουλία που θα ήθελα να είχα συζητήσει μαζί
σας εκ των προτέρων, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ο ενεργειακός χάρτης και η καταπολέμηση
της διαφθοράς πιστεύω ότι αποτελούν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα όταν συζητούμε για τον εκσυγχρονισμό της
ρωσικής οικονομίας.

Έπειτα, υπάρχουν οι τέσσερις κοινοί χώροι: δεν είναι η νέα ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό παρόμοια με την
προηγούμενη συμφωνία μας για τους τέσσερις κοινούς χώρους;

Σε αυτό το ψήφισμα, πρέπει πάση θυσία να επικεντρωθούμε σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, και εσείς το πράξατε και οι δύο. Έχουν επίσης κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες· κατά τη γνώμη μου,
θα ήταν καλύτερα να τις εξετάσουμε στην έκθεση για τη Ρωσία.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σαφή
και ειλικρινή έκθεσή σας, η οποία κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι το να αναπτύξουμε εταιρική σχέση με τη Ρωσία.
Θα ήθελα να αναπτυχθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω επίσης ότι η Ρωσία είναι ένας
εταίρος ο οποίος δυστυχώς δεν τηρεί πάντοτε όλες τις συνθήκες και συμφωνίες, για παράδειγμα όσον αφορά τη
Γεωργία. Ως ένας από εκείνους που ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί για τις δραστηριότητες της Γεωργίας κατά τη διάρκεια
του τελευταίου πολέμου, λυπάμαι που η Ρωσία δεν τηρεί τις συμφωνίες με τη Γεωργία, διότι αυτό αποδυναμώνει
τη θέση της Ρωσίας και τις ευκαιρίες της να διαδραματίσει ειρηνοποιό ρόλο σε αυτήν την περιοχή.

Η Ρωσία θα έπρεπε κανονικά να συμμετέχει επίσης στην προσπάθεια για την επίλυση της πολύ κρίσιμης κατάστασης
στην Κιργιζία. Δόξα τω Θεώ, έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει απλώς να συμμετάσχει στο πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών. Αυτός είναι ένας τομέας για τον οποίο πρέπει να καταστήσουμε σαφείς τις απόψεις μας στη Ρωσία. Θέλουμε
η Ρωσία να καταστεί στρατηγικός εταίρος μας, πρέπει όμως να ακολουθεί τους κοινούς κανόνες που έχουν συνταχθεί
στα Ηνωμένα Έθνη και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος για τη θετική εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, αυτό δεν
εμποδίζει και δεν πρέπει να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώνει διαρκώς τις σχέσεις της με την Ουκρανία.
Αυτά τα δύο πράγματα δεν αλληλοαναιρούνται.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η Ομάδα μου συμφωνεί με όσα
μόλις είπε ο κ. Swoboda. Θα θέλαμε να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, είμαστε επίσης
της γνώμης ότι δεν έχουμε εταιρική σχέση αυτού του είδους, απλώς και μόνο διότι δεν είναι ακόμη δυνατό να την
αναπτύξουμε με βάση τις αξίες που δεν μοιραζόμαστε σήμερα με τη Ρωσία. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι υπάρχουν
κάποια σημάδια ελπίδας. Νομίζω ότι τα σημάδια αυτά αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία κατά τη διάρκεια της
θητείας σας, βαρόνη Ashton, η οποία ίσως δεν δόθηκε στον προκάτοχό σας.

Αυτό που διαπιστώνω στη Ρωσία είναι μια «δυτική πολιτική», η οποία είναι πιο εποικοδομητική από τις πολιτικές
του παρελθόντος. Η διευθέτηση της συνοριακής διαφοράς με τη Νορβηγία στην Αρκτική, η οποία αφορά σημαντικά
αποθέματα πρώτων υλών, αποτελεί ένα αξιόλογο βήμα προόδου. Η συμφωνία με την Ουκρανία σχετικά με τη βάση
στη Σεβαστούπολη και οι προμήθειες φυσικού αερίου αποτελούν ένα ακόμη εντυπωσιακό βήμα που ελπίζουμε ότι
θα φέρει επίσης κάποια σταθερότητα στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ακόμα πολύ
σημαντική κίνηση είναι η συμφιλίωση με την Πολωνία σχετικά με την τραγωδία στο Smolensk. Όλα αυτά είναι
πραγματικά αξιοσημείωτα. Δεν πρέπει επίσης να λησμονήσω να αναφέρω κάτι που ήταν πραγματικά απροσδόκητο.
Η ρωσική κρατική τηλεόραση προέβαλε την ταινία «Katyn» του Andrzej Wajda δύο φορές κατά τη διάρκεια της
ώρας υψηλής τηλεθέασης. Αυτό είναι ένδειξη μιας νέας στάσης στη Ρωσία, η οποία μου δίνει ελπίδες για το μέλλον.

Χάρη, επίσης, σε αυτήν τη «δυτική πολιτική», η Ρωσία κατέληξε να αναγνωρίσει ότι τα πραγματικά της προβλήματα
βρίσκονται στα νότια και τα ανατολικά. Αναφέρθηκαν και η Κιργιζία και το Ιράν από την άποψη αυτή. Ίσως οι
συνήθειες ψήφου της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν να
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αποτελούν μέρος αυτής της «δυτικής πολιτικής». Η συμφωνία μιας νέας συνθήκης START είναι σίγουρα αποτέλεσμά
της. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να προσβλέπουμε σε βελτίωση των σχέσεων και σε μια συνεχή
πρόοδο προς μια στρατηγική εταιρική σχέση.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω την Υπάτη Εκπρόσωπο
η οποία ταξίδεψε στο Ροστόφ στον Ντον, όπως και το σύνολο της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Χαίρομαι πολύ που θέσατε αυτά τα ζητήματα διότι, όπως είπατε, υπάρχουν θετικές ενδείξεις, αλλά
και αιτίες ανησυχίας. Κατά την άποψή μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναφέρει σαφώς τα προβλήματα
αυτά στο αυριανό του ψήφισμα, όπως είπατε. Υπήρξε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής
και του Συμβουλίου, και με τον τρόπο αυτόν πρέπει να συνεχίσουμε όσον αφορά τα ζητήματα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο Malmström, η οποία έθιξε το θέμα μιας πολύ
σημαντικής περίπτωσης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συζητήσεις της με τους συναδέλφους της
στη Ρωσία. Ανέφερε την περίπτωση του δικηγόρου Sergei Magnitsky, η οποία αποτελεί τρομακτικό παράδειγμα
τού πώς κάποιος που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να καταλήξει να χάσει τη ζωή του.

Ούτε και πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στο γεγονός ότι κατά τη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόφ
στον Ντον δεν επετράπη στις ΜΚΟ να συγκεντρωθούν και να διαδηλώσουν. Υπερασπίζονταν απλώς το άρθρο 31
του ρωσικού συντάγματος, το οποίο θα έπρεπε να εγγυάται την ελευθερία του συνέρχεσθαι.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Η Μόσχα έχει συνειδητοποιήσει ότι χωρίς εκσυγχρονισμό και ευρεία πρόσβαση
στη δυτική τεχνολογία δεν έχει πιθανότητες να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά την ανάπτυξη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επωφεληθεί από αυτό. Αυτό, ωστόσο, δεν συμβαίνει, όπως μαρτυρείται από το
μάλλον κακό αποτέλεσμα της συνάντησης κορυφής ΕΕ- Ρωσίας στο Ροστόφ στον Ντον. Έτσι θα είναι πάντα, έως
ότου η Ένωση διακινδυνεύσει να ακολουθήσει σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τις αξίες και
τις αρχές. Ως εκ τούτου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ
της Ρωσίας και της Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει ένα δεσμευτικό τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να
καταστήσουμε σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκσυγχρονισμός της Ρωσίας χωρίς τον εκδημοκρατισμό της.

Συνεπώς, στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει τη λύπη του για την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους
των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήραν μέρος στη συνάντηση κορυφής όσον αφορά τη βάναυση
δράση της αστυνομίας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου. Δεν αρκεί να χειροκροτήσουμε τη
ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial σε αυτό το Κοινοβούλιο και να της απονείμουμε το βραβείο
Ζαχάρωφ. Υπάρχουν κάποιες αξίες που πρέπει να υποστηριχθούν και με την ανάληψη δράσης.

(Χειροκροτήματα)

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, ήδη από την εποχή του Τσάρου Μεγάλου Πέτρου, η Ρωσία και
η Ευρώπη ερμήνευαν και εφάρμοζαν διαφορετικά την έννοια του εκσυγχρονισμού: με μια υλική προσέγγιση έναντι
μιας πιο ολοκληρωμένης ερμηνείας που περιλαμβάνει τόσο υλικές όσο και άυλες πτυχές.

Αυτό κατέστη σαφές για μία ακόμη φορά μετά την πιο πρόσφατη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που
πραγματοποιήθηκε στο Ροστόφ στον Ντον στις αρχές του τρέχοντος μηνός. Μετά την υπογραφή της εταιρικής
σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, ο πρόεδρος Medvedev δήλωσε ότι το κατανόησε αυτό κυρίως με την τεχνοκρατική
έννοια του όρου. Αυτό αφήνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το σημαντικό καθήκον να συνεχίσουν να καλούν τη
ρωσική ηγεσία να λογοδοτεί όσον αφορά τις ουσιώδεις άυλες πτυχές του πραγματικού κοινωνικού εκσυγχρονισμού:
τη διατήρηση των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μια ελεύθερη κοινωνία των πολιτών.

Ο Προεδρικός Επίτροπος για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Vladimir Lukin, εξέφρασε την ανησυχητική
κριτική ότι οι νέες εντολές της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB), στρέφονται προς την άλλη
κατεύθυνση, δηλαδή τη λανθασμένη. Πολύ σωστά απευθύνει προειδοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις τύπου
μπούμερανγκ στα ίδια τα κρατικά θεσμικά όργανα της χώρας. Η θέση του αξίζει σημαντική υποστήριξη, καθώς το
πρότυπο του πρωθυπουργού Putin δεν πρέπει να βρει μιμητές στην περιοχή ή στην Ουκρανία.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Είναι πολύ καλό το ότι συζητάμε με τη Ρωσία. Πρέπει να διεξάγουμε διάλογο με
τη Ρωσία, και όλοι οι σώφρονες άνθρωποι θα το στηρίξουν αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει επίσης
τον διάλογο με τη Ρωσία.

Η Ρωσία αλλάζει, αυτό τουλάχιστον ελπίζουμε. Ελπίζουμε –όπως είπε ο πρόεδρος Medvedev– ότι στη Ρωσία θα
υπάρξει μια δικτατορία του νόμου και ότι οι επιχειρηματίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επενδύουν στη Ρωσία
ή συναλλάσσονται με τη Ρωσία θα μπορούν να υπολογίζουν σε μια επί τόπου νομική κατάσταση που θα τους βοηθά
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και δεν θα τους παρεμποδίζει. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα υπήρξαν πολλά παραδείγματα προβλημάτων νομικής φύσεως
στη Ρωσία. Στις συζητήσεις με τη Ρωσία, πρέπει να το θυμόμαστε και να το συζητάμε αυτό.

Χαιρόμαστε, φυσικά, που η Ρωσία συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διεθνή κοινότητα,
το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την παγκόσμια
ασφάλεια, μας ανησυχεί όμως προφανώς ότι δεν έχουν επιλυθεί τα πάντα –τα πάντα όσον αφορά τις σχέσεις της
Ρωσίας με τους γείτονές της. Μας προβληματίζει το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικοί στη Ρωσία που
σκέφτονται την ανασύσταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα η περίπτωση της Γεωργίας απαιτεί την παρέμβασή
μας και συνεχείς υπενθυμίσεις.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, η συνάντηση κορυφής
ΕΕ-Ρωσίας απέφερε λογικά αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών της εταιρικής σχέσης
για τον εκσυγχρονισμό. Επικροτώ θερμά το γεγονός ότι ο διάλογος μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών έχει θεωρηθεί
ως προτεραιότητα σε αυτήν την εταιρική σχέση.

Ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Ρωσία, ηγήθηκα μιας
συνάντησης της ομάδας εργασίας στο Perm πριν από λίγες ημέρες, ειδικά για το θέμα της ανάπτυξης της κοινωνίας
των πολιτών. Εξετάσαμε για μία ακόμη φορά πόση πρόοδος έχει σημειωθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, αλλά
και πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη και πόσο μπορούμε να συμβάλουμε στις συζητήσεις επί τη βάσει των εμπειριών
μας, καλών και κακών.

Η ανταλλαγή και η κυκλοφορία είναι βασικές έννοιες για εμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει εταιρική σχέση για τον
εκσυγχρονισμό χωρίς κυκλοφορία των προσώπων. Για τον λόγο αυτόν, είμαι αρκετά απογοητευμένος που η ΕΕ δεν
σημείωσε πραγματικά μεγάλη πρόοδο στον τομέα των ταξιδιών χωρίς θεωρήσεις. Πρέπει τώρα να καθορίσουμε
συγκεκριμένους στόχους που η ΕΕ και η Ρωσία να μπορούν να επιτύχουν μέσω συνεργασίας. Το θέμα δεν είναι τα
προγράμματα συναντήσεων, και σίγουρα ούτε η τήρηση της αλληλουχίας ορισμένων γεγονότων. Το θέμα είναι να
διασφαλιστεί ότι υιοθετούμε μια προβλέψιμη προσέγγιση αυτών των θεμάτων, ότι καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια
και ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, μπορούν να είναι σίγουροι ότι όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις
εκπληρωθούν και τα συγκεκριμένα προβλήματα επιλυθούν, θα καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των θεωρήσεων.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι σχέσεις της Ένωσης με τη Ρωσία πρέπει να είναι αμφίδρομες.
Είναι προφανές ότι παρέχουμε στη Ρωσία απαραίτητη τεχνογνωσία για την τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ εκείνοι πρέπει
να μας εγγυηθούν τη βελτίωση του κλίματος ώστε οι επιχειρήσεις της ΕΕ να επενδύσουν εκεί, καθώς και νομική
σταθερότητα. Λυπάμαι πολύ που κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής για την οποία συζητάμε, ήταν
μονόδρομος. Εμείς τους δώσαμε, εκείνοι όμως δεν έκαναν πολλά για εμάς. Από το εν λόγω κοινό ψήφισμα, και ας
το πούμε ειλικρινά, λείπει κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Θα ήταν καλύτερα να αναφέρουμε ονόματα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, και υπήρξαν πολλές τέτοιες. Τέλος –αν
η κ. Merkel και ο κ. Medvedev καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση μιας Επιτροπής Πολιτικής και
Ασφάλειας ΕΕ-Ρωσίας, αυτό πρέπει να ειπωθεί ρητά– πρόκειται πραγματικά η Ένωση να μιλήσει εκεί με μία φωνή
ή θα είναι η φωνή μεμονωμένων κρατών μελών;

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η σημασία των σχέσεων με τη Ρωσία για την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι προφανής: πρόκειται για ισχυρό γείτονα, στρατηγικό οικονομικό και ενεργειακό εταίρο και μόνιμο
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία φαίνεται πλέον να είναι περισσότερο ειρηνική και ήρεμη χάρη στη νέα συνθήκη μείωσης των στρατηγικών
όπλων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ξεπέρασε τη διαφωνία της για την αντιπυραυλική ασπίδα, και χάρη στις
συμφωνίες που έχει συνάψει με τη νέα ουκρανική κυβέρνηση. Επιπλέον, η ένταση που προκλήθηκε πριν από δύο
χρόνια από την επέμβασή της στη Γεωργία έχει μειωθεί. Στο νέο αυτό πλαίσιο, επικροτούμε όλοι την υποστήριξη
της Ρωσίας για το πρόσφατο ψήφισμα αριθ. 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Ιράν. Πρόκειται λοιπόν για
καλή στιγμή για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία.

Κατά συνέπεια, βαρόνη Ashton, λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για
τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία, η οποία προϋποθέτει αρχικά την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου, κάτι που επίσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να υπάρξει μια φιλόδοξη συμφωνία που να περιλαμβάνει και να ρυθμίζει θέματα ενέργειας,
επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών. Αυτό που χρειάζεται είναι σαφείς, νομικά δεσμευτικοί κανόνες.

Συμφωνώ επίσης, φυσικά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζει και βοηθά τη Ρωσία στην επιθυμία της να
εκσυγχρονιστεί, όμως η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, που ήταν το πλαίσιο για τη σχέση που θεμελιώθηκε
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κατά την πρόσφατη συνάντηση κορυφής, δεν πρέπει να αποτελέσει εναλλακτική λύση για την προαναφερθείσα
συμφωνία.

Χαιρετίζω ασφαλώς το γεγονός ότι η Προεδρία συμπεριλαμβάνει την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού
συστήματος και ενισχύει τον αγώνα κατά της διαφθοράς στην εταιρική αυτή σχέση.

Θα ολοκληρώσω τώρα: αυτό που θέλω επίσης είναι μια ενιαία, αποτελεσματική και συνεκτική πολιτική της ΕΕ, και
ελπίζω ότι τα νέα όργανα της Συνθήκης της Λισαβόνας –εσείς η ίδια, Υπάτη Εκπρόσωπε, και ο μόνιμος Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– θα μας βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού της ενιαίας και συνεκτικής
πολιτικής.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Εκτιμώ τις προσπάθειές σας να ανακαλέσετε το Σώμα στην τάξη, όμως δεν
πρόκειται να πετύχει. Είναι σαφές ότι ο θόρυβος μόνο να αυξηθεί μπορεί. Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής και
Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτήν τη συνεδρίαση ενώπιον του
Κοινοβουλίου μας. Παρακολουθήσαμε τα αποτελέσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας,
η συνάντηση κορυφής διεξήχθη με εποικοδομητικό τρόπο, με λιγότερη ένταση, περισσότερο ρεαλισμό και
περισσότερο αλληλοσεβασμό και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι η νέα αυτή ατμόσφαιρα θα αρχίσει αναπόφευκτα
να αποδίδει καρπούς στις σχέσεις μας.

Γεγονός παραμένει ότι ακόμα και αν εξακολουθούμε να έχουμε διαφορά στις αξίες μας, υπάρχει ένας συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός κοινών στόχων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, γεγονός που σημαίνει ότι,
από την άποψη αυτή, έχουμε ευρύ πεδίο συνεργασίας. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους μου βουλευτές
που δηλώνουν ότι το ψήφισμα που καταθέτουμε και θα εγκρίνουμε είναι αδύναμο. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα
ισορροπημένο ψήφισμα, κάτι που δεν είχαμε για πολύ καιρό, και αντανακλά το αποτέλεσμα της εν λόγω συνάντησης.

Τέλος, πιστεύω ότι αυτός ο σε βάθος διάλογος με τη Ρωσία έχει μεγάλη σημασία για την Ανατολική Εταιρική Σχέση,
διότι θα μας δώσει την ευκαιρία να επιλύσουμε μαζί μερικά από τα μακροχρόνια προβλήματα στις χώρες που
συμμετέχουν σε αυτήν την εταιρική σχέση.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει αναμφισβήτητα να συνεχίσουμε και να
αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με τη Ρωσία, όμως η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβής και νομικά δεσμευτική. Η συνεργασία στον τομέα του εκσυγχρονισμού πρέπει να
είναι διμερής και αναλογική. Ως συντονίστρια της Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα ήθελα να τονίσω
ότι η Ρωσία βρέθηκε ένοχη σχεδόν σε όλες από τις 115 υποθέσεις που κινήθηκαν κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός ότι οι ένοχοι έχουν κατά καιρούς
κατονομασθεί, δεν προσήχθησαν στη δικαιοσύνη, ούτε καταβλήθηκε αποζημίωση προς τους αθώους. Μάλλον το
αντίθετο. Εφέτος, για παράδειγμα, ένας αξιωματικός του στρατού της ΕΣΣΔ, ο V. Kononov, ο οποίος το 1944
δολοφόνησε άσπλαχνα και έκαψε ζωντανούς φιλειρηνικούς λετονούς χωρικούς, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου,
και ο οποίος κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
παρασημοφορήθηκε από τη Ρωσία. Επιπλέον, εξέχοντες ρώσοι πολιτικοί απηύθυναν ακόμη και απειλές εναντίον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτό. Αυτό αποτυπώνει τη διαφορετική
αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάμεσα σε εμάς και τη Ρωσία, τα δε ζητήματα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε
να επιλυθούν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Σας ευχαριστώ.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, από την άποψη των αποτελεσμάτων και
των συνεπειών, η γερμανορωσική συνάντηση κορυφής της 5ης Ιουνίου 2010 θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο
ουσιαστική από τη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόφ στον Ντον. Βεβαίως, τα θέματα ασφαλείας,
περιλαμβανομένης της Υπερδνειστερίας, πρέπει να συζητηθούν μεταξύ της Υπάτης Εκπροσώπου της ΕΕ και του
Ρώσου υπουργού Εξωτερικών σε πιο συνεκτικό και μόνιμο πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο μέρη εννοούν
το ίδιο πράγμα όταν μιλούν το ένα σχετικά με τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών και το άλλο σχετικά με το Φόρουμ
Ασφαλείας ΕΕ-Ρωσίας για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα και τα θέματα ασφαλείας.

Αλλά παρότι παραδέχομαι και σέβομαι, ως καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ότι οι μεγάλες στρατηγικές προορίζονται
για τις μεγάλες δυνάμεις, δεν μπορώ να λησμονήσω ότι τις λεπτομέρειες, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα
αγκάθια, επαφίεται συνήθως στις μικρότερες δυνάμεις να τις αντιμετωπίσουν.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, πολλά πράγματα δεν επιτεύχθηκαν στη συνάντηση κορυφής
ΕΕ-Ρωσίας. Η εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό που συμφωνήθηκε υφίσταται μόνο στα χαρτιά και είναι ασαφές
αν βασίζεται σε συμφωνία εταιρικής σχέσης ή σε συμφωνία συνεργασίας. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι
δεν προσδιορίστηκαν χρονικά πλαίσια και συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σημαντικό
να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία αποτελεί τον πιο σημαντικό εταίρο της Ευρώπης, ιδίως
όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική.
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Πιστεύω ωστόσο ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό να συνδεθεί η απελευθέρωση των θεωρήσεων σχετικά με τη Ρωσία με
την απελευθέρωση των θεωρήσεων σχετικά με τις χώρες που καλύπτονται από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της
ΕΕ. Βαρυσήμαντες αποφάσεις αυτού του είδους δεν μπορούν να λαμβάνονται συνολικά για πολλές χώρες ταυτόχρονα.
Σε αυτό κάναμε λάθος στη διεύρυνση του 2004. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις από κάθε μεμονωμένο κράτος.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής συζητήθηκαν οι συγκρούσεις στη Γάζα, το Κοσσυφοπέδιο
και η μείωση του αριθμού των περιοχών σε κρίση, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν καλύφθηκε και η πολιτικά ασταθής
κατάσταση στην Κιργιζία. Εάν οι κρατικές δομές καταρρεύσουν στην Κιργιζία, υπάρχει κίνδυνος να συμπαρασύρουν
και τις γειτονικές περιοχές. Αυτό θα επέφερε προβλήματα σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του έργου
Nabucco.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι αυτοί
που θέλουν να ακούσουν το συμπέρασμα αυτής της συζήτησης, είναι σε θέση να το πράξουν.

Πρόκειται να επικεντρωθώ μόνο στα λίγα βασικά σημεία που πιστεύω ότι έθεσαν πολλοί βουλευτές και, καταρχάς,
στη σχέση μεταξύ της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό και της συμφωνίας πολιτικής συνεργασίας. Θα
ήθελα να τονίσω ότι δεν αλληλοαποκλείονται. Θέλω να σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη συμφωνία
συνεργασίας. Έχουμε ορισμένα θέματα, ιδίως όσον αφορά τα τμήματα σχετικά με τα εμπορικά και τα οικονομικά
θέματα, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, παράλληλα με τη θέσπιση
–και αυτό ήταν μόνο η αρχή– της προσέγγισης της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό.

Δέχομαι ότι υπάρχουν ορισμένες πολύ σοβαρές προκλήσεις σε αυτήν, όπως νομίζω ότι ανέφερε ο κ. Severin, αλλά,
όπως δήλωσε και ο κ. Lambsdorff, αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε
επ’ αυτού. Κύριε Kurski, περιλαμβάνει και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σίγουρα δεν πρόκειται μόνο για τα
τεχνικά πλεονεκτήματα που θα ήθελε η Ρωσία. Είναι πολύ ευρύτερη από την άποψη της δικαστικής μεταρρύθμισης.
Εάν μπορώ να παραπέμψω τους αξιότιμους βουλευτές στη δήλωση της συνάντησης κορυφής, νομίζω ότι θα
διαπιστώσετε ότι το εύρος αυτού που συζητάμε περιλαμβάνεται ασφαλώς σε αυτή. Κύριε Belder, πιθανόν να βρείτε
και εσείς ότι αξίζει αυτό, εάν το εξετάσετε.

Όσον αφορά την ικανότητα να μιλάμε με μία φωνή –όπως ανέφερε ιδιαίτερα η κ. Oomen-Ruijten– βρισκόμαστε
σε μια θέση όπου αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι η ΕΕ λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια σε
πολλούς τομείς. Νομίζω ότι η Ρωσία αρέσκεται και προτιμά να είναι σε θέση να μιλά και με τους 27. Αυτό ποτέ δεν
θα αποκλίνει από τις ισχυρές διμερείς σχέσεις που έχει η Ρωσία –ούτε και πρέπει– υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα,
και εμπορικά και οικονομικά, όπου η ΕΕ ως 27 είναι πολύ πιο ικανή να ασκεί την επιρροή που θα θέλαμε στη Ρωσία
από ότι θα ήταν τα επιμέρους κράτη μέλη.

Ο κ. Tannock, ο κ. Le Pen και ο κ. Swoboda αναφέρθηκαν σε δύο πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά τις σχέσεις για
τη διαχείριση κρίσεων, είχα συνομιλίες με τον κ. Sergei Lavrov για το πώς θα συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά
για θέματα που αφορούν ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε Mölzer, η Κιργιζία δεν είχε ως ζήτημα τη σημασία που
απέκτησε τις τελευταίες 48 ώρες· ασφαλώς όμως βρισκόμαστε σε επαφή με τη Ρωσία για αυτά τα ζητήματα, και
τώρα πλέον βρισκόμαστε σε επαφή και με μια σειρά από εταίρους. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του
Σαββατοκύριακου στο τηλέφωνο, σε επαφή με το Καζακστάν και με άλλους, προσπαθώντας να προωθήσω το
ζήτημα.

Δεύτερον, ορισμένοι βουλευτές, ιδιαίτερα ο κ. Swoboda και ο κ. Tannock, μίλησαν για την Ουκρανία. Χθες,
συνάντησα τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας ειδικά για να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε
να προωθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Έχω πλήρη επίγνωση ότι η Ουκρανία
είναι σημαντικό κράτος για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτού που κάνουμε, για παράδειγμα σχετικά
με τις θεωρήσεις και την περιφερειακή διάσταση –που ο κ. Brok ανέφερε στην αρχή της συζήτησής μας– το γεγονός
ότι εργαζόμαστε με απόλυτη συνέπεια με τους γείτονές μας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, διασφαλίζοντας ότι
προχωρούμε κατά τρόπο που δεν δημιουργεί μια ακατάλληλη ανισορροπία γι’ αυτούς.

Κύριε Fleckenstein, ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών αντανακλάται στην ανακοίνωση. Είναι τεράστιας
σημασίας, όπως είναι, κατά την άποψή μου, και η κίνηση της Ρωσίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να
εξετάσει και πάλι τώρα τη δυνατότητα προσχώρησης στον ΠΟΕ χωρίς την πλήρη τελωνειακή ένωση, είτε μόνο με
το Καζακστάν είτε μόνη της. Συναντήθηκα πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Shuvalov, ώστε να
εξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον για την προώθησή της.

Η Γεωργία αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα. Το θέτουμε επανειλημμένως. Το θέσαμε στις διμερείς συναντήσεις
μας, σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη Γενεύη προκειμένου να βρεθεί
λύση στο θέμα αυτό και μνημονεύω ιδιαίτερα τον Pierre Morel για την εργασία του εξ ονόματός μας.
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Τέλος, η ενέργεια είναι, βεβαίως, ένα σοβαρό, σημαντικό και βασικό θέμα για το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε
ισχυρή εταιρική σχέση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(2), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110,
παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό που υπεγράφη κατά
τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Ροστόφ στον Ντον θέτει τις βάσεις για καλύτερη
συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Αυτό
μπορεί να δώσει κάποια ώθηση στη συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας
στη Ρωσία. Αφενός, υποστηρίζουμε τη θέση σύμφωνα με την οποία ο εκσυγχρονισμός της Ρωσίας κατά τον 21ο
αιώνα πρέπει να βασίζεται σε δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες. Αφετέρου, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το
σχέδιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια που προτείνει η Ρωσία. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τον ρόλο του
ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ. Πιστεύω ότι θα καταστεί δυνατό να άρουμε το καθεστώς θεωρήσεων μόνο αφού η Ρωσία
εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι
εάν οι ρώσοι πολίτες μπορέσουν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την υποχρέωση θεώρησης πριν από
τους πολίτες των κρατών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αυτό θα αποστείλει ένα αρνητικό μήνυμα στους
τελευταίους. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία έχουν σημειώσει σημαντική
πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την άρση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στην υποστήριξη των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. – (RO) Επιδοκιμάζω το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου κορυφής
ΕΕ-Ρωσίας διότι πιστεύω ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ρωσία έχει υιοθετήσει μια πιο
εποικοδομητική στάση από ό,τι στο παρελθόν ενώ, από την πλευρά της ΕΕ, η βαρόνη Ashton και ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Van Rompuy εκπροσώπησαν με επιτυχία την ΕΕ. Ωστόσο, θα ήθελα να είμαστε κάπως
πιο επιφυλακτικοί στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Η Ρωσία αποτελεί αναμφισβήτητα στρατηγικό εταίρο μείζονος
σημασίας, γενικότερα, από οικονομική, ενεργειακή και εμπορική σκοπιά. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το
γεγονός ότι η Ρωσία δεν θεωρεί την ΕΕ πραγματικό εταίρο και προτιμά να εξετάζει τα πιο σοβαρά προβλήματα σε
διμερή βάση με τα διάφορα κράτη μέλη. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και να αποδείξουμε στη Ρωσία ότι η ΕΕ μπορεί
να έχει συνοχή και ότι η Ρωσία πρέπει να διεξάγει συζητήσεις επί ίσοις όροις με την ΕΕ και όχι με τα κράτη μέλη,
γεγονός το οποίο θα παρεμποδίσει τον πιθανό κίνδυνο να υιοθετήσει η Ρωσία στρατηγικές τύπου «διαίρει και
βασίλευε». Επιπλέον, ενώ αναγνωρίζω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, είναι ουσιαστικής σημασίας η ΕΕ να
επιμείνει στις αξίες της, ιδίως του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να
αφήνουμε τις αξίες αυτές να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο ισοδυναμεί με εγκατάλειψη τόσο αυτών όσο και
της ταυτότητάς μας.

András Gyürk (PPE), γραπτώς. – (HU) Τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας δεν είχαν την ίδια δεσπόζουσα θέση
στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες, με εκείνη που
καταλάμβαναν στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες εξελίξεις κατά τους τελευταίους
μήνες. Πριν από λίγο καιρό προέκυψε εκ νέου το ζήτημα της συγχώνευσης της ρωσικής επιχείρησης φυσικού αερίου
Gazprom με την ουκρανική Naftogaz. Ο ουκρανός πρόεδρος πρότεινε εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
συμμετάσχουν σε μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τη συγχώνευση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο –όπως
μάθαμε από τις ειδήσεις– δεν βλέπει κανένα λόγο να συμμετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σε αντίθεση με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύουμε ότι, εάν προσκληθούμε, πρέπει να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΕΕ στις
συζητήσεις για τη συγχώνευση, πρώτον και κύριον γιατί μέσω των δικτύων της Naftogaz εισάγεται στα κράτη μέλη
φυσικό αέριο που αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο της συνολικής ενεργειακής μας κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, η
συγχώνευση των δύο εταιρειών θα επηρεάσει ριζικά τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και, συνεπώς,
και τον ανταγωνισμό των τιμών. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τη συγχώνευση των Gazprom και Naftogaz ως καθαρά
εσωτερική υπόθεση των δύο εταιρειών, δεδομένου ότι γνωρίζουμε καλά πως οι εθνικές κυβερνήσεις συμμετέχουν
επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις πριν από τις συναλλαγές αυτές. Συνεπώς, εφόσον προσκληθεί, θα πρέπει και
η ΕΕ να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εάν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να έχει λόγο στις αποφάσεις που
επηρεάζουν τον δικό της ρόλο ως εισαγωγέα, τότε η κοινή ενεργειακή πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά άχρηστη
και κενή περιεχομένου ρητορεία που παπαγαλίζουμε.

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Sandra Kalniete (PPE), γραπτώς. – (LV) Η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας
παρεμποδίζεται από τα σοβαρά εκείνα προβλήματα που συνδέονται με τη θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας και
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των μέσων μαζικής
ενημέρωσης από την πολιτική εκτελεστική εξουσία, τα κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται κατά των εκπροσώπων
της αντιπολίτευσης και την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η έμφαση στην πολιτική
της ΕΕ μετατοπίζεται από τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που βασίζονται σε κοινές αξίες προς μια ρεαλιστική
πολιτική που βασίζεται στα συμφέροντα. Για αυτό το είδος πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντική η ισχυρή και
συλλογική υποστήριξη όλων των κρατών μελών και η συνεπής εφαρμογή της. Επικροτώ την εταιρική σχέση για τον
εκσυγχρονισμό μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας που εγκαινιάστηκε στο Ροστόφ στον Ντον και τη σταδιακή πρόοδο
των σχέσεων. Ωστόσο, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η εταιρική σχέση να περιλαμβάνει ένα
ισχυρό κεφάλαιο σχετικά με τις αξίες, να περιλαμβάνει τον σεβασμό του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Δεν πρέπει να λησμονούμε τη συνεχώς αυξανόμενη
αλληλεξάρτηση της Ρωσίας και της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, ούτε τα σημαντικά προβλήματα που προκλήθηκαν
κατά τα προηγούμενα έτη από διακοπές του ενεργειακού εφοδιασμού. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά,
χρειαζόμαστε όχι μόνο τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο,
αλλά και τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας με βάση την αναγκαία συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τον μηχανισμό
έγκαιρης προειδοποίησης για την ενεργειακή ασφάλεια, που δεν έχει όμως ακόμη συναφθεί. Θα ήθελα να τονίσω
ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σε θέματα ενέργειας πρέπει να βασίζεται στον ενεργειακό χάρτη, ο
οποίος πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ρωσίας, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
ορατές και αμοιβαία σεβαστές προϋποθέσεις για επενδύσεις και ισότιμη πρόσβαση στην αγορά.

Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. – (EN) Η συνάντηση κορυφής του Ροστόφ φαίνεται να μην έχει οποιοδήποτε
σημαντικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μοιάζει με ωραία συσκευασμένο υποκατάστατο της έλλειψης
ουσιαστικής μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Κανένα από τα επίσημα αποτελέσματα δεν αναφέρεται άμεσα στην
πασίγνωστη παράλειψη εφαρμογής του κράτους δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας. Είναι αλήθεια ότι ο Πρόεδρος κ.
Van Rompuy έθεσε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ωστόσο, δεν περιελήφθη στην κοινή δήλωση. Το
συμπέρασμα, δυστυχώς, είναι ότι οι «ήπιες αξίες» επί των οποίων βασίζεται επίσημα η ΕΕ εξακολουθούν να παραμένουν
σε ανεπίσημο επίπεδο όταν αντιμετωπίζει τρίτους που διαθέτουν επιρροή. Ενώ η κοινή δήλωση αναφέρεται στην
οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών επαφών, το ερώτημα παραμένει: πώς
μπορεί να διαμορφωθεί η κοινωνία των πολιτών, όταν πολλοί από τους υπερασπιστές της αντιμετωπίζουν ποινή
φυλάκισης ή παρενοχλούνται επειδή απλώς εξέφρασαν τη γνώμη τους; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ
πρέπει να αντιδράσει έντονα στις διαδηλώσεις των πολιτών σε 40 πόλεις της Ρωσίας στις 31 Μαΐου, με τις οποίες
ζητούσαν την εφαρμογή του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Αμέσως μετά τη
συνάντηση κορυφής, η Γερμανία και η Ρωσία εξέδωσαν δήλωση για τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής ασφαλείας
ΕΕ-Ρωσίας. Τέτοιες αυτοσχέδιες διμερείς συμφωνίες τείνουν να υπονομεύουν στα μάτια τρίτων τον ρόλο και την
αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά την άσκηση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στο πλαίσιο της
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. – (CS) Η 25η σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μού παρέχει την ευκαιρία να ρωτήσω εάν ο κανονικός ρυθμός των συναντήσεων αυτών δεν τις
κάνει να υποτιμώνται και να προετοιμάζονται ανεπαρκώς. Δεν θέλω να υπονομεύσω τη σημασία των συναντήσεων
μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων της ΕΕ και της Ρωσίας όσον αφορά την ανάπτυξη της συνεργασίας και την εξάλειψη
των κληρονομικών συνηθειών για αντιπαράθεση. Ποια οφέλη απέφερε η τελευταία συνάντηση κορυφής; Ήταν η
πρώτη συνάντηση κορυφής αυτού του είδους που διεξήχθη μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας και
την έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, δεν παρατήρησα κάποια νέα προσέγγιση από τις Βρυξέλλες.
Υπήρξαν κάποιες αόριστες υποσχέσεις για βοήθεια προς τη Ρωσία ώστε να εκσυγχρονιστεί και μια δήλωση ότι η ΕΕ,
σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, δεν χρειαζόταν να «επανεκκινήσει» σχέσεις με τη Ρωσία –αρκεί απλώς να προχωρήσει
σύμφωνα με την πεπατημένη. Οι προτάσεις της Μόσχας για την καθιέρωση σχέσεων χωρίς την υποχρέωση θεώρησης
για τους πολίτες της Ρωσίας και της ΕΕ έπεσαν στο κενό. Οι Βρυξέλλες δεν απάντησαν τίποτα, παρά το γεγονός ότι
η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετανάστευσης λόγω πείνας από την Ανατολή και ότι το ισχύον σύστημα
δεν παρουσιάζει κανένα εμπόδιο για το διεθνές έγκλημα. Σημειώνω ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του ρώσου
προέδρου στην Τουρκία υπεγράφη συμφωνία για σχέσεις χωρίς την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την αίτηση της Ρωσίας για προσχώρηση στον ΠΟΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να υπενθυμίσει στους ανθρώπους που προετοιμάζουν αυτές τις συνόδους κορυφής για την ΕΕ ότι η εκπλήρωση
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» απαιτεί καλύτερη προετοιμασία. Θα ήθελα να συστήσω να εξετάσουμε το ενδεχόμενο
διοργάνωσης κοινών συναντήσεων μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών της Ρωσικής
Δούμας, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και στην καλύτερη προετοιμασία των συνόδων
κορυφής.

16-06-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL44



György Schöpflin (PPE), γραπτώς. – (EN) Η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί τη Δύση ως τον κύριο υπαίτιο για
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το χάος της εποχής Yeltsin. Εντούτοις, η Ρωσία αντιμετωπίζει μια σειρά
από επίμονα προβλήματα, τα οποία θα έπρεπε μεν να την ωθούν προς τη Δύση, όμως η αντιπάθεια της Μόσχας προς
την ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται. Καταρχάς, οι ηγέτες της Ρωσίας την έχουν μετατρέψει σε κράτος που παράγει
ενέργεια, καθώς όμως οι ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται, η οικονομία της είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών ενέργειας με αποτέλεσμα την απώλεια
εσόδων για τη Ρωσία. Ο πληθυσμός της Ρωσίας καταρρέει δημογραφικά· μετά βίας επαρκεί για την επιστράτευση
αρκετών στρατιωτών για την υπεράσπιση της χώρας. Στον κατεξοχήν μουσουλμανικό Βόρειο Καύκασο, η Ρωσία
βιώνει έξαρση της βίας. Η βία αυτή αντιμετωπίζεται με καταστολή, που σημαίνει ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί. Η
Κίνα έχει αρχίσει να αμφισβητεί τη Ρωσία στην Κεντρική Ασία, την οποία η Μόσχα θεωρούσε για καιρό ως δική της
σφαίρα συμφερόντων. Τέλος, ένας τομέας στον οποίο η Ρωσία συνεχίζει να αποδίδει καλά είναι στις δραστηριότητες
των μυστικών υπηρεσιών, όπως μαρτυρεί η ταχεία αποκατάσταση της ρωσικής ισχύος στην Ουκρανία το τρέχον
έτος. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη Δύση. Η Ρωσία θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να διευρύνει τη δυτική ζώνη ασφαλείας
της ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της ΕΕ.

Indrek Tarand (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Εκπλήσσομαι με τον κομφορμισμό του συμβιβαστικού ψηφίσματος
για τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, που αναφέρεται τόσο λίγο στο θέμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Φοβάμαι ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν τη Ρωσία δεν αποφέρει
τίποτε χρήσιμο για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Επιπλέον, η Γαλλία έχει πουλήσει ένα πολεμικό πλοίο τύπου
Mistral στη Ρωσία και είμαι πεπεισμένος ότι θα μετανιώσει για την πράξη της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

***

Robert Atkins (ECR). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσω το Σώμα για πολύ, έχουμε όμως 43
σελίδες επί των οποίων πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Πόσον καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε αυτήν τη γελοία κατάσταση,
όπου το Σώμα δεν μπορεί να διευθετήσει τις διαδικασίες ψηφοφορίας του; Μας είπαν ότι θα αρχίσουμε στις 12 το
μεσημέρι. Σε λίγο θα είναι 12.50. Θα περάσει ώρα προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σας ζητώ να καλέσετε τον
Πρόεδρο και το Προεδρείο να καταστήσουν απολύτως σαφές στους Επιτρόπους, τους υπουργούς και οποιονδήποτε
άλλο, ότι θα πρέπει να προσαρμόζουν το χρονοδιάγραμμά τους με βάση τις διαδικασίες μας και όχι το αντίστροφο,
και ότι θα πρέπει να ψηφίζουμε την ώρα που ανακοινώνουμε.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί
στις 12.30. Έχουμε οπωσδήποτε 20 λεπτά καθυστέρηση, αλλά όχι 40.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ, εξ ονόματος όλου του Σώματος, τον κ. Fidanza, ο οποίος πρόσφατα παντρεύτηκε.

***

8.1. Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169)
(A7-0164/2010, Lena Ek) (ψηφοφορία)

8.2. Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης
(A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (ψηφοφορία)

8.3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) (A7-0161/2010, Norbert
Glante) (ψηφοφορία)
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8.4. Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(IRENA) (A7-0176/2010, Herbert Reul) (ψηφοφορία)

8.5. Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε
διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Tadeusz Zwiefka, εισηγητής. – (PL) Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να κινητοποιήσουμε τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας.
Υπάρχουν δύο πράγματα που έχω να δηλώσω σχετικά με αυτό. Καταρχάς, θα ήθελα να καταθέσω μια τροπολογία
για την επικαιροποίηση της σύστασης, διότι μετά τη σύνταξη και την ψήφιση του εγγράφου στην Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων έχει επέλθει μια αλλαγή. Στη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας έχουν προσχωρήσει όχι 12, αλλά
14 κράτη μέλη –προσχώρησαν επίσης η Μάλτα και η Πορτογαλία. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να ενσωματώσουμε
την εν λόγω αλλαγή από 12 σε 14 στο σημείο Ζ του προοιμίου.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω θερμά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη τα οποία αποτελούν μέρος της
διαδικασίας της ενισχυμένης συνεργασίας, να προωθήσουν και να διαδώσουν τη διαδικασία αυτή σε όσο το δυνατόν
περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 328, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και αυτό για να μην χρησιμοποιηθεί η διαδικασία ως εργαλείο ειδικά για την επίτευξη ιδιαίτερων ρυθμίσεων
που προορίζονται αποκλειστικά για μια περιορισμένη ομάδα χωρών.

8.6. Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 (A7-0182/2010,
Edward Scicluna) (ψηφοφορία)

8.7. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 : Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (πλεόνασμα
2009) (A7-0200/2010, László Surján) (ψηφοφορία)

8.8. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (A7-0096/2010, Ryszard
Czarnecki) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Ryszard Czarnecki, εισηγητής. – (PL) Ένα μόνο πράγμα – παρέχουμε στο Συμβούλιο την εμπιστοσύνη μας επί
πιστώσει, όμως αυτή η πίστωση δεν είναι άνευ όρων. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία με το Συμβούλιο κατά το
επόμενο έτος θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι πριν.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής αναφοράς 1:

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουμε για το ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή, και το
Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι ψηφίσαμε σχετικά με την απαλλαγή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου.
Δυστυχώς, παρέμεινε ένας τίτλος στην έκθεση. Θα σας τον διαβάσω: «Λόγοι αναβολής της απόφασης για τη χορήγηση
απαλλαγής». Προτείνω να καταθέσουμε μια προφορική τροπολογία για την άρση αυτού του τίτλου, όπως και του
ακόλουθου: «Περαιτέρω δράσεις προς ανάληψη και έγγραφα προς υποβολή στο Κοινοβούλιο». Νομίζω ότι το
σφάλμα αυτό οφείλεται σε αμέλεια.

Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η τροπολογία σας είναι σωστή και θα την διατυπώναμε οπωσδήποτε
αυτόματα, με σκοπό την ευθυγράμμιση της έγκρισης με τη σημερινή ημερομηνία. Συμφωνώ συνεπώς με τη σύστασή
σας.

8.9. Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών
(A7-0198/2010, Sarah Ludford) (ψηφοφορία)

8.10. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών
μεταφορών (A7-0137/2010, Edit Bauer) (ψηφοφορία)

– Μετά την απόρριψη της κοινής θέσης:
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Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Σώμα των Επιτρόπων θα επανεξετάσει, υπό το φως
αυτής της ψηφοφορίας, τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της πρότασης. Θα
ρωτήσουμε αμέσως τα κράτη μέλη πώς εφαρμόζουν τους κανόνες για τον χρόνο εργασίας ως προς τους
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς και πώς παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων αυτών.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα από την ομιλία του Επιτρόπου ότι η Επιτροπή θα
αποσύρει την πρότασή της, την οποία απορρίψαμε. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν χρειάζεται πλέον να αποσταλεί στην
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόεδρος. – Κατάλαβα από όσα είπε ο Επίτροπος ότι η επιλογή αυτή θα μπορούσε να εξετασθεί. Εάν συμβαίνει
αυτό, τότε σαφώς έχετε δίκιο, κυρία Berès. Εάν ο Επίτροπος επιβεβαιώσει ότι η Επιτροπή επιθυμεί να αποσύρει την
πρόταση τότε, φυσικά, το Προεδρείο, το οποίο εκπροσωπώ αυτήν τη στιγμή, δεν θα παραπέμψει το θέμα στην
αρμόδια επιτροπή. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, κύριε Füle;

Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δήλωσα πράγματι ότι το Σώμα των Επιτρόπων θα
επανεξετάσει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης της πρότασης.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, υπό τις συνθήκες αυτές, και επισημαίνοντας τον βαθμό
αβεβαιότητας που επιβεβαιώνεται με την απάντηση του Επιτρόπου, ζητώ, δυνάμει του άρθρου 56, παράγραφος 3,
η Ολομέλεια να εκφράσει την άποψή της σχετικά με τη νομοθετική πρόταση η οποία απορρίπτει πλέον την πρόταση
της Επιτροπής, και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να επιβεβαιώσουν την ψήφο τους
υπερψηφίζοντας τη νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Έχετε δικαίωμα να το πράξετε, κυρία Berès. Η εισηγήτρια ζήτησε τον λόγο.

Edit Bauer, εισηγήτρια. – (HU) Δυστυχώς, οφείλω να δηλώσω ότι μία από τις πιθανές λύσεις είναι να κινηθεί αύριο
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον 25 κρατών μελών. Θα ήθελα να ζητήσω να διαγραφεί το όνομά μου από την
έκθεση, διότι δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε αυτό.

Πρόεδρος. – Υπάρχει, ωστόσο, μια πρόταση της κ. Berès. Καλώ κάποιον να μιλήσει υπέρ και κάποιον να μιλήσει
κατά. Ποιος επιθυμεί να μιλήσει κατά της πρότασης της κ. Berès να τεθεί σε ψηφοφορία η απόρριψη της νομοθετικής
πρότασης; Κανείς; Ποιος επιθυμεί να μιλήσει υπέρ;

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς το παραδεκτό της αίτησης της κ. Berès βάσει του Κανονισμού, συνεπώς
μπορούμε να θέσουμε την πρόταση σε ψηφοφορία.

Giles Chichester (ECR). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε προηγούμενη περίπτωση που το Σώμα ψήφισε για να απορρίψει
πρόταση της Επιτροπής –στην περίπτωση εκείνη, μια οδηγία σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου– είχε αναπεμφθεί
στην αρμόδια επιτροπή, διότι η Επιτροπή δεν επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι επρόκειτο να αποσύρει την πρόταση.
Ο Επίτροπος διάλεξε τα λόγια του πολύ προσεκτικά. Διαφωνώ με την ερμηνεία της κ. Berès. Πρέπει να αναπεμφθεί
στην αρμόδια επιτροπή μέχρι να μάθουμε εάν η Επιτροπή θα αποσύρει την πρότασή της ή όχι.

(Χειροκροτήματα)

Emilie Turunen (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ταχθώ υπέρ τού να θέσουμε σε ψηφοφορία
το ζήτημα σήμερα. Απλά να αναφέρω το άρθρο 56, παράγραφος 3: «Αν η Επιτροπή δεν ανακαλέσει την πρότασή
της, το Κοινοβούλιο παραπέμπει εκ νέου το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή χωρίς να ψηφίσει επί του σχεδίου
νομοθετικού ψηφίσματος, εκτός εάν το Κοινοβούλιο θέτει το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος σε ψηφοφορία, μετά
από πρόταση του προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής ή μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον
σαράντα βουλευτών».

Είναι σαφέστατο. Ζητήσαμε να τεθεί σε ψηφοφορία. Φυσικά πρέπει να προχωρήσουμε.

(Χειροκροτήματα)

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ολόκληρη η ψηφοφορία θα μπορούσε να είχε διαφορετική
εξέλιξη αν η εισηγήτρια είχε συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της επιτροπής. Θα μπορούσε παρακαλώ να γίνεται
αυτό στο μέλλον;

(Χειροκροτήματα)
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8.11. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (A7-0109/2010, Renate
Sommer) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 48:

Renate Sommer, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, απλώς για αποσαφήνιση της έκφρασης που χρησιμοποιείται
στο γερμανικό κείμενο. Δεν απαιτούνται αλλαγές στις άλλες γλώσσες. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο για λόγους
ασφάλειας δικαίου και αφορά την έκφραση «nicht vorverpackte Lebensmittel» (μη προσυσκευασμένα τρόφιμα),
αντί της «nicht fertig abgepackte Lebensmittel» (μη συσκευασμένα τρόφιμα). Πρόκειται για γλωσσική αλλαγή
στη γερμανική έκδοση.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 130:

Renate Sommer, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή αφορά τη σήμανση των προϊόντων που
περιέχουν νανοϋλικά. Κατά βάση είμαι υπέρ της τροπολογίας. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι πρέπει να είναι
σταθερά νανοϋλικά. Υπάρχουν και ασταθή νανοϋλικά, όπως η ζάχαρη, τα οποία μπορούν να αλεστούν και να γίνουν
τόσο λεπτή σκόνη ώστε να έχει μέγεθος νανοσωματιδίων. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα ασταθή νανοϋλικά δεν
βλάπτουν τους ζωντανούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να γίνει η ακόλουθη προσθήκη στην προφορική
τροπολογία: «Για προϊόντα που περιέχουν σταθερά νανοϋλικά».

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 101:

Glenis Willmott (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να μεταφέρουμε τη λέξη «προέλευσης» στην παρούσα
παράγραφο, έτσι ώστε να αναφέρει: «τη χώρα ή τον τόπο προέλευσης». Αυτό είναι πολύ πιο διαφανές για τους
καταναλωτές.

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

– Μετά από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 101:

Renate Sommer, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο μέρος της τροπολογίας 101 έγινε δεκτό και το
δεύτερο μέρος απορρίφθηκε. Σύμφωνα με την άποψή μου για την τροπολογία 328, πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.
Αφορά και αυτήν την τεχνική προσαρμογή η οποία αποτελεί μέρος των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο όρος «σύστημα επιτροπολογίας» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «κατ’ ανάθεση
πράξη». Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση – ακολουθεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 328)

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 295:

Carl Schlyter (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην πραγματικότητα, η τροπολογία της Ομάδας PPE και
τα αρχικά κείμενα αλλάζουν κάποια πράγματα, ούτε όμως η τροπολογία της Ομάδας PPE ούτε το αρχικό κείμενο
δεν θίγουν το θέμα των τρανς-λιπαρών οξέων. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο τμήμα της 144 εξακολουθεί να πρέπει
να ψηφισθεί, έστω και αν εγκριθεί η 295, επειδή τα τρανς-λιπαρά οξέα αποτελούν σημαντικό ζήτημα για πολλούς
ανθρώπους εδώ.

Renate Sommer, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω σε συζήτηση σχετικά με θέματα
περιεχομένου, πρόκειται για ζήτημα το οποίο έχει επιλυθεί από την Υπηρεσία Κατάθεσης Εγγράφων, όπως φαίνεται
στην κατάσταση ψηφοφορίας. Η τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) στοχεύει στη διαγραφή του άρθρου 29, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, στοιχείο β. Ο
κ. Schlyter αναφέρεται σε κάτι που ετέθη και πάλι σε ψηφοφορία ως σημείο β στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αλλά το οποίο είναι αριθμημένο ως βα. Ως εκ τούτου, ο κ. Schlyter
είναι της γνώμης ότι η προσθήκη αυτή δυνάμει του άρθρου 29, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, στοιχείο β,
αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη και δεν εντάσσεται, μαζί με την τροπολογία για το σημείο αυτό, στη σημερινή
ψηφοφορία.

Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που έπραξε η Υπηρεσία Κατάθεσης Εγγράφων. Κατά την άποψή μου,
η τροπολογία 144 πρέπει να καταπέσει εάν εγκριθεί η τροπολογία 295. Καθώς οι απόψεις διίστανται ως προς το
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σημείο αυτό, ο κ. Schlyter όμως ήταν αρκετά ειλικρινής ώστε να με ενημερώσει προτού φέρει το θέμα ενώπιον της
Ολομέλειας, προτείνω και πάλι η τροπολογία 144 να τεθεί σε ξεχωριστή ψηφοφορία.

(Το Σώμα απορρίπτει την πρόταση)

– Μετά από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 145:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 339. Αφορά και πάλι
την τεχνική προσαρμογή «κατ’ ανάθεση πράξη».

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 149:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και τα δύο τμήματα της τροπολογίας 313 απορρίφθηκαν. Ως εκ
τούτου, πρέπει τώρα να ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 149.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 297:

Carl Schlyter (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό αφορά το άρθρο 31, παράγραφος 3. Η Ομάδα PPE
επιθυμεί την κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης. Συμφωνούμε με
την Ομάδα PPE και θα θέλαμε να ψηφίσουμε υπέρ. Ως εκ τούτου, οι συντάκτες της τροπολογίας 314 αποφάσισαν
να την αλλάξουν και έτσι αφορά το άρθρο 31, παράγραφος 3α (νέα) και, ως εκ τούτου, δεν καταπίπτει εφόσον
εγκριθεί η τροπολογία 297.

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 316:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν έπρεπε να ψηφίσουμε επί της τροπολογίας 316, επειδή η
τροπολογία 316 καταπίπτει εάν εγκριθεί η τροπολογία 313. Ψηφίσαμε επί της τροπολογίας 313 σε δύο τμήματα
και δεν εγκρίθηκε. Λυπάμαι. Έκανα λάθος.

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 346:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μόλις είπατε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ότι η τροπολογία
346 απορρίπτεται. Πιστεύω ότι πρόκειται για λάθος εκ μέρους σας. Αφορούσε, και αυτή, την τεχνική προσαρμογή.
Οι Ομάδες συμφωνούν σε αυτό. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επανέλθετε για μία ακόμη φορά στην τροπολογία
346.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

– Μετά την ψηφοφορία:

Joseph Daul (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου του χρόνου, θα ήθελα να παρακαλέσω απλώς να ψηφίσουμε
για την ΕΕ 2020 και την οικονομική διακυβέρνηση, και να αναβάλουμε τα υπόλοιπα για αύριο, και αν δεν έχουμε
αρκετό χρόνο την Πέμπτη, θα μείνουμε το πρωί της Παρασκευής.

(Χειροκροτήματα)

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

Θέση της Επιτροπής επί των προτεινόμενων τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Εισηγήτρια: Renate Sommer (PPE)

(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Τροπολογίες

Άμεσα αποδεκτές:

2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 29, 43, 51, 52, 55, 70, 71, 74, 76, 82, 83, 90, 95, 103, 105, 126, 138, 142, 163,
168, 188, 201, 217, 234, 240, 326, 329, 330, 336, 346
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Αποδεκτές επί της αρχής:

16, 61, 69, 84, 94, 98, 100, 119, 130, 133, 140, 149, 162, 183, 185, 189, 207, 226, 227, 228, 256, 276,
293, 304, 315, 323

Αποδεκτές με την επιφύλαξη αναδιατύπωσης:

20, 25, 30, 31, 67, 72, 79, 97, 106, 134, 175, 182, 202, 203, 204, 210, 229, 255, 331, 333, 335, 339,
343, 344, 345, 348

Εν μέρει αποδεκτές:

4, 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 59, 60, 78, 86, 88, 89, 101, 104, 112, 121, 125, 135,
144, 146, 152, 157, 160, 180, 184, 219, 224, 225, 238, 243, 257, 258, 262, 286, 289, 296, 306, 310,
312, 313, 320, 321, 322, 328, 332, 334, 340, 347, 349, 351

ΜΗ αποδεκτές:

1, 8, 10, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 99, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148,
150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176,
177, 178, 179, 181, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206, 208,
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239,
241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288,
290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 314, 316, 317,
318, 319, 324, 325, 327, 337, 338, 341, 342, 350

8.12. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - ΕΕ
2020 (ψηφοφορία)

8.13. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) -
Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)

8.14. Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της ειδικής
επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια
βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (B7-0295/2010) (ψηφοφορία)

8.15. Προτάσεις διορισμών για την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
CARIFORUM-ΕΚ (B7-0341/2010) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος. Η ψηφοφορία έληξε.

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις αιτιολογήσεις ψήφου.

Έκθεση: Lena Ek (A7-0164/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Η Βαλτική Θάλασσα είναι ένα ευρωπαϊκό περιουσιακό στοιχείο που
μοιραζόμαστε όλοι, κατά συνέπεια είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα που θα μας επιτρέψουν να την προστατεύσουμε
από τους ίδιους τους εαυτούς μας.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά κάποιοι τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η γεωργία και η αλιεία
–εάν δεν τις διαχειριστούμε σωστά– μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα βιοσυστήματα της Βαλτικής. Συνεπώς,
παρά τα όσα πρέπει να γίνουν υπέρ ορισμένων διαδικασιών ουσιαστικής σημασίας στην οικονομία, αποτελεί καθήκον
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μας να διασφαλίσουμε ότι φροντίζουμε και προστατεύουμε τη Βαλτική, η οποία είναι ένας εξαίρετος φυσικός πόρος.
Η παραμέληση της βιοποικιλότητας της Βαλτικής θα βλάψει εκείνους τους τομείς της οικονομίας που ωφελούνται
από τα νερά της. Ως εκ τούτου, σε αυτήν την περιοχή είναι απαραίτητη η υπερεθνική και διασυνοριακή συνεργασία.

Μόνο με την κοινή έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ρώσων επιστημόνων, μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα προστατεύει τη Βαλτική Θάλασσα και θα επιτρέπει τη χρήση
του δυναμικού της κατά καινοτόμο τρόπο.

Έκθεση: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την Εσθονία που εντάσσεται στη ζώνη
του ευρώ. Χαίρομαι για κάθε νέο μέλος της ευρωζώνης, διότι ένα κοινό νόμισμα είναι σημαντικός παράγοντας
ολοκλήρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι υπάρχουν ορισμένα κριτήρια
σταθερότητας που πρέπει να πληρούνται. Κάποιες φορές έχω την εντύπωση ότι τα υφιστάμενα μέλη της ευρωζώνης
έχουν ειδικά δικαιώματα. Οι κανόνες υπάρχουν για να τους τηρούμε. Οποιοσδήποτε τους παραβιάζει πρέπει να
τιμωρείται. Αυτό ισχύει ιδίως για τα κριτήρια σταθερότητας του ευρώ.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Πιστεύω στο ευρώ ως νόμισμα, και, φυσικά, ως εκπρόσωπος της Εσθονίας, στήριξα
την έγκριση της έκθεσης και την υιοθέτηση του ευρώ από την επόμενη χρονιά. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού
μας είναι μικρό και το δημόσιο χρέος μας είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση εφάρμοσε περικοπές
όπου μπορούσε. Το αποτέλεσμα –επιδοκιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο– μας αξίζει. Εντούτοις, υπερψήφισα την
έκθεση και για να ευχαριστήσω και να επαινέσω τον λαό μας, τον λαό της Εσθονίας. Καμία απεργία, καμία εξέγερση,
ούτε καν ένα παράπονο, ενώ ανέχτηκε την υψηλή ανεργία, την πτώση των αμοιβών –τα πέρασε όλα αυτά. Αυτή η
πίεση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ελπίζουμε ότι το ευρώ θα μας ανακουφίσει, θα αποτελέσει την έναρξη μιας
νέας ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση και θα ήθελα, καταρχάς, να
συγχαρώ την Εσθονία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιτρέψει την είσοδό της στην ευρωζώνη
την 1η Ιανουαρίου 2011. Το ευρώ αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές προκλήσεις. Ωστόσο, η ένταξη της Εσθονίας στο
ευρώ πρέπει να αποτελέσει σαφές μήνυμα σε όσους αμφισβητούν την ύπαρξη και τις προοπτικές του ενιαίου
νομίσματος της Ευρώπης.

Πρέπει να θεωρήσουμε την αποφασιστικότητα της Εσθονίας και τις συνεπείς προσπάθειές της για την ένταξή της
στην οικογένεια της ευρωζώνης ως παράδειγμα, ιδίως συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η αξιέπαινη απόδοση της
Εσθονίας επιτεύχθηκε στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση της
Εσθονίας θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τα άλλα κράτη μέλη που επιδιώκουν την ένταξη στην
ευρωζώνη, καθώς και για τα υφιστάμενα μέλη της οικογένειας του ευρώ, ιδίως όσα τείνουν να υποτιμούν τη σημασία
των κριτηρίων και των κανόνων της ευρωζώνης.

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η σύνταξη της έκθεσης που εγκρίναμε σήμερα ήταν μια επώδυνη
εμπειρία. Όπως γνωρίζετε, πέρυσι ολοκληρώσαμε την αντίστοιχη έκθεση σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής του
Συμβουλίου μόλις τον Νοέμβριο. Αυτό δείχνει ότι στο θέμα της εποπτείας των δημοσιονομικών δαπανών αυτού
του θεμελιώδους θεσμικού οργάνου της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε, και συνεχίζει να έχει, σημαντικές
επιφυλάξεις.

Παρά τα διάφορα προβλήματα και τον ιδιαίτερα δύσκολο διάλογο με το Συμβούλιο, ευελπιστούμε ότι ο βαθμός
στον οποίον εμπιστευόμαστε το Συμβούλιο σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανοιχτή συνεργασία με αυτό,
ούτως ώστε τα έγγραφα που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τομέα των δημοσιονομικών
δαπανών να είναι ακριβέστερα, ούτως ώστε αυτά να αποστέλλονται νωρίτερα, ούτως ώστε, τελικά, να αναθεωρηθεί
η περίφημη «συμφωνία κυρίων» –μια σύλληψη του 1970, πριν από 40 χρόνια–, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να αποκτήσει πραγματική και διαρκή επιρροή όσον αφορά την εποπτεία των δημοσιονομικών δαπανών
του Συμβουλίου.

Ashley Fox (ECR). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ανησυχώ ιδιαίτερα για την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη συμφωνούν να υποβάλλουν τους προϋπολογισμούς τους στην Επιτροπή
πριν να τους υποβάλουν στα εθνικά κοινοβούλιά τους.

Η δήλωση αυτή ήταν απλώς εσφαλμένη και ήταν μια σαφής απόπειρα του κ. Van Rompuy να ωθήσει τα κράτη
μέλη να συμφωνήσουν σε περαιτέρω μεταβίβαση των εξουσιών τους στην ΕΕ. Η απαίτηση να υποβάλλουν τα κράτη
μέλη τους προϋπολογισμούς τους πρώτα στην Επιτροπή θα συνιστούσε χονδροειδή παραβίαση της εθνικής
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κυριαρχίας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πλέον διορθώσει τον Πρόεδρο
Van Rompuy και επαναλαμβάνει αποφασιστικά ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα είναι εκείνη που θα εξετάζει και
θα εγκρίνει πρώτη τους προϋπολογισμούς μας. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επιδιώξουν περαιτέρω οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση πρέπει να
είναι ελεύθερα να το πράξουν, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιβάλλεται σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι
οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν την οικονομική κυριαρχία τους.

Έκθεση: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτήν την έκθεση, όχι διότι δεν πιστεύω στη μετάφραση
της ποινικής διαδικασίας –είναι, φυσικά, πολύ σημαντική η ύπαρξη ορθής διερμηνείας και μετάφρασης στις
διαδικασίες αυτές. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι, στην πραγματικότητα, η υποτιθέμενη αύξηση των αρμοδιοτήτων
στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη υπογράφον μέρος της ΕΣΔΑ, ενώ η ΕΣΔΑ ενσωματώθηκε
στη νομοθεσία μας το 1998, όπως συνέβη, πιστεύω, και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό που πρέπει να διερωτηθούμε είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Πιστεύω ότι
ακολουθεί αυτόν τον δρόμο –και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε γιατί ακολουθεί αυτόν τον δρόμο– διότι πρόκειται
για ακόμη ένα βήμα στην πορεία προς την απόκτηση κρατικής υπόστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
καταψήφισα την έκθεση. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις
αυτές δεν είναι για εσάς: εσείς δεν είστε χώρα. Πόσες φορές πρέπει να το επαναλάβουμε;

Gerard Batten (EFD). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εγώ και οι συνάδελφοί μου του Κόμματος Ανεξαρτησίας του
Ηνωμένου Βασιλείου απείχαμε από την εν λόγω ψηφοφορία, αλλά όχι διότι έχουμε καταρχήν κάποια ένσταση όσον
αφορά την ύπαρξη των κατάλληλων υπηρεσιών μετάφρασης για όσους βρίσκονται ενώπιον ξένων δικαστηρίων. Το
να υπερψηφίσουμε την έκθεση θα σήμαινε ότι εγκρίνουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την εναρμόνιση των
ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων.

Όπως είδαμε και με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αυτό σημαίνει την καταστροφή ασφαλιστικών δικλείδων
αιώνων κατά της άδικης σύλληψης και φυλάκισης βάσει της αγγλικής νομοθεσίας. Τα χειρότερα θα έρθουν με τις
δικές ερήμην και την κοινή αναγνώριση των προστίμων και των διαταγών δήμευσης, κλπ. Οποιοσδήποτε πιστεύει
ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τους πολίτες τους, πρέπει να αντιταχθεί
στην εναρμόνιση των νομικών συστημάτων και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Έκθεση: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτήν την έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταψήφισε επίσης. Εκπροσωπώ την περιοχή των West Midlands του Ηνωμένου
Βασιλείου, μια από τις χειρότερα πληττόμενες από την ανεργία περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που κάνει
ο κόσμος στα West Midlands, όπως και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι ξεκινούν μικρές επιχειρήσεις.
Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται σε αυτές και αυτή
η έκθεση είναι μια ακόμη επίθεση στις μικρές επιχειρήσεις. Εάν η έκθεση είχε υπερψηφιστεί, αυτό θα σήμαινε ότι
εάν κάποιος ξεκινούσε μια μικρή επιχείρηση, θα έπρεπε να λειτουργεί σε καθεστώς υπερβολικής κανονιστικής
ρύθμισης, οπότε ελπίζω ότι το Σώμα και η Επιτροπή δεν θα επαναφέρουν την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και θα εκλάβουν την απόρριψη της ως μήνυμα για το ότι η περαιτέρω νομοθεσία δεν πρέπει να επιβάλει υπερβολική
ρύθμιση στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας είναι αναζωογόνηση και όχι υπερβολική
ρύθμιση.

Έκθεση: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, διότι θεωρώ
ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι περιέχεται στα τρόφιμα που τρώνε.

Η πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση των διατάξεων της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων
αποσκοπεί σαφώς στο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Φυσικά, αποσκοπεί στη
μείωση της γραφειοκρατίας, στο να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς της διατροφικής αλυσίδας μεγαλύτερο
βαθμό νομικής ασφάλειας, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των τροφίμων και να
διασφαλίσει ότι παρέχονται στους καταναλωτές εκτενείς πληροφορίες για τα τρόφιμα. Ενώ, αφενός, θα βελτιώσει
τη διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών, αφετέρου, δεν φαίνεται κατάλληλη για τη μείωση της γραφειοκρατίας
ή την απλοποίηση της νομοθεσίας. Κατά τη γνώμη μας, η Επιτροπή διευκόλυνε υπερβολικά τον εαυτό της.
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Στηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας σχετικά με τα περιγράμματα των θρεπτικών συστατικών, τα οποία ορίζονται
πράγματι αναλυτικά, αλλά δεν έχουν επιστημονική βάση. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέταξε την πρόταση
κανονισμού χωρίς να συμβουλευτεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες είναι, κατά τη γνώμη μας, ανεξήγητο. Ανεξήγητο
είναι επίσης το ότι η πρόταση υποβλήθηκε σε χρονική στιγμή κατά την οποία, παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμα
τα αποτελέσματα τμηματικής επιστημονικής έρευνας, η διεξαγωγή ευρείας έρευνας που καλύπτει όλα τα κράτη
μέλη έχει μόλις ξεκινήσει.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και έχουν το δικαίωμα οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι περιέχουν
τα τρόφιμα. Ωστόσο, οποιοσδήποτε πιστεύει ότι οι νέοι κανονισμοί για την επισήμανση θα ταρακουνήσουν την
Ευρώπη και θα τη βγάλουν από την αυταρέσκειά της ή ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα να διατρέφεται ο κόσμος πιο
υγιεινά, πλανάται. Αυτό που χρειαζόμαστε, είναι διατροφικές συμβουλές και παιδεία, όχι μόνο για τους ενήλικες,
αλλά, ιδιαίτερα, για τα παιδιά, ανάγκη που καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. Οι άνθρωποι που ακολουθούν
διατροφή με ποικιλία τροφών και ασκούνται αρκετά μπορούν να φάνε μια σοκολάτα με καθαρή συνείδηση. Αυτό
πρέπει να είναι το μήνυμα που στέλνουμε μετά τη σημερινή ψηφοφορία μας.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα τις τροπολογίες στην έκθεση Sommer
που εισάγουν το αποκαλούμενο σύστημα «φωτεινών σηματοδοτών». Πιστεύω ότι η επισήμανση των λιπαρών, του
αλατιού, των σακχάρων, των κορεσμένων λιπαρών και της ενέργειας μέσω ενός απλού συστήματος, βάσει του οποίου
τα παραπάνω συνδέονται με μια τιμή, δεν θα παρέχει στους καταναλωτές τις σωστές πληροφορίες. Αντ’ αυτού,
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ποινικοποίησης των έτοιμων τροφίμων, όπως η κατεψυγμένη πίτσα, η οποία θα
φέρει μια κόκκινη ένδειξη στην ετικέτα της διότι περιέχει τυρί. Παραδόξως, οι «φωτεινοί σηματοδότες» ευνοούν
περισσότερο τα πιο ανθυγιεινά προϊόντα σε σχέση με τα ποιοτικά προϊόντα. Τέλος, δεν συμφωνώ με τη δήλωση του
αριθμού των θερμίδων στις ετικέτες των αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού. Η τοποθεσία
προέλευσης των προϊόντων έχει αποσαφηνιστεί.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Κύριε Πρόεδρε, είχα σηκώσει το χέρι μου εγκαίρως και στη διάρκεια της ομιλίας επί
της προηγούμενης έκθεσης (εννοώ την έκθεση της κ. Bauer), και μόλις ολοκληρώσω τη συμβολή μου επί της έκθεσης
της κ. Sommer, θα μιλήσω και για αυτό. Υπέβαλα επίσης γραπτή αίτηση, συνεπώς δεν ήταν δικό μου λάθος το ότι
δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση της κ. Sommer, η εισηγήτρια ολοκλήρωσε
μια πολύ αξιοσημείωτη εργασία, και είμαι υπέρ της νομικής σαφήνειας, διότι η υιοθέτηση ενός ενιαίου συγκεκριμένου
συνόλου κανόνων θα αντικαταστήσει το πλήθος των κανόνων που είναι σε ισχύ. Ως εκ τούτου, στήριξα την έγκριση
του κανονισμού.

Στηρίζω τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, διότι η εν λόγω σήμανση παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με
την ποσότητα της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται σε μια μεμονωμένη μερίδα τροφίμου.
Αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι ευπρόσδεκτες στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων για την κατανάλωση.
Ωστόσο, δεν στήριξα την εισαγωγή του συστήματος έγχρωμου κώδικα. Αυτό το σύστημα παρέχει υποκειμενική
αξιολόγηση των προϊόντων και δεν προσφέρει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με το πώς να επιτύχουν
μια ισορροπημένη διατροφή και μια διατροφή σύμφωνη με τις ανάγκες τους. Το σύστημα «φωτεινών σηματοδοτών»
διαχωρίζει, στην πραγματικότητα, τα τρόφιμα σε καλά και κακά, αλλά το λογικό θα ήταν να μιλά κανείς για καλές
και κακές διατροφικές συνήθειες. Σας ευχαριστώ.

Έκθεση: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Εκτίμησα την εργασία της κυρίας Bauer. Συμμετέχω σε αυτήν την επιτροπή, και είδα
τις προσπάθειες που κατέβαλε και τον χρόνο που δαπάνησε. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος να
συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι σε αυτόν τον κανονισμό, διότι ο δεύτερος κανονισμός, ήτοι ο κανονισμός
51, θα τους καλύπτει, και εν προκειμένω η υπερβολική ρύθμιση δεν είναι θετικό στοιχείο. Ως εκ τούτου, δεν στήριξα
την καταψήφιση των προτάσεων από την Επιτροπή, ούτε την απόρριψη της έκθεσης. Σας ευχαριστώ.

Έκθεση: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Η βασική ιδέα του εν λόγω κανονισμού είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης
στο πλαίσιο της οποίας σε ολόκληρη την ΕΕ θα λειτουργεί ένα ενιαίο σύστημα επισήμανσης των προϊόντων τροφίμων.
Αυτό το σύστημα θα είναι οπωσδήποτε πιο διαφανές και κατανοητό για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων θα μας διευκολύνει να επιλέγουμε το σωστό προϊόν.
Όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, θα αποφεύγουμε την αβεβαιότητα σχετικά με συστατικά που δεν επιθυμούμε ή
την κατά τύχη κατανάλωση αλλεργιογόνων ουσιών. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει
την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και θα απελευθερώσει την κυκλοφορία των προϊόντων. Ας μην ξεχνούμε,
ωστόσο, ότι κάθε αλλαγή στους κανόνες επισήμανσης των προϊόντων τροφίμων της οποίας δεν προηγείται μεταβατική
περίοδος, εκθέτει τους παραγωγούς στον κίνδυνο πολύ μεγάλων ζημιών.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί ενός πολύ
σημαντικού εγγράφου και επικροτώ την απόφαση που ελήφθη. Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να είναι κατάλληλα
ενημερωμένοι, και οι πληροφορίες που λαμβάνουν πρέπει να μην είναι, κατά το δυνατό, παραπλανητικές και πρέπει
να είναι προσβάσιμες. Με την ψήφο μου, προσπάθησα να συνυπολογίσω τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο το
δυνατόν περισσότερο, αλλά πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ των απαραίτητων και των
περιττών πληροφοριών, καθώς και μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών και των συμφερόντων των
παρασκευαστών. Συνεπώς, πιστεύω ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος ή
τουλάχιστον η ενθάρρυνση των παρασκευαστών να παρέχουν εκούσια όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
στους καταναλωτές, ούτως ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωσή μας.

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός αποσκοπεί να προσφέρει
καλύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές και να συμβάλει στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Με τη σημερινή απόφασή μας επιτύχαμε τον στόχο της παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους καταναλωτές.
Απομένει να δούμε εάν αυτή η απόφαση θα έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εντούτοις, θα ήθελα να
καταστήσω σαφές ότι η καλύτερη ενημέρωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα, από μόνη της, πιο υγιεινό τρόπο διατροφής
και μείωση της παχυσαρκίας. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, για να παράσχουμε εκπαίδευση και ενημέρωση, ιδίως στα σχολεία.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, πετύχαμε ακριβώς το αντίθετο. Τα περιγράμματα των θρεπτικών
συστατικών και η επισήμανση προέλευσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα καταστήματα. Ως εκ τούτου, έχουμε
αυξήσει τη γραφειοκρατία και υπερφορτώσει τους καταναλωτές με πληροφορίες, με αποτέλεσμα ούτε καν να
προσέχουν τα στοιχεία για τη μείωση της παχυσαρκίας.

Linda McAvan (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, άλλοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και εγώ η ίδια
υπερψηφίσαμε τελικά την έκθεση Sommer στο πλαίσιο της τελικής ψηφοφορίας, διότι αισθανόμαστε ότι σημειώθηκε
πρόοδος, ιδίως σε δύο τομείς: στη χώρα προέλευσης και στην επισήμανση στη μπροστινή πλευρά της συσκευασίας.
Ωστόσο, διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με την ψήφιση της κατάργησης των εθνικών, εθελοντικών
προγραμμάτων επισήμανσης, όπως αυτά που εφαρμόζουν μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Πρόκειται για απολύτως εθελοντικά προγράμματα και, από ό,τι φαίνεται, τα προγράμματα αυτά αρέσουν στους
καταναλωτές. Θα δούμε τι θα συμβεί στο Συμβούλιο σχετικά με τη διατήρηση των εθνικών προγραμμάτων. Ελπίζουμε
ότι όταν το θέμα φθάσει στη δεύτερη ανάγνωση, εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σχετικά με τους «φωτεινούς σηματοδότες», θα πρέπει, τουλάχιστον όσες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά
προγράμματα που λειτουργούν και είναι κατανοητά, να μπορέσουν να διατηρήσουν τα εν λόγω προγράμματα.

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0348/2010)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα το εν λόγω ψήφισμα. Παρά το ότι δεν υπάρχουν
νομοθετικές επιπτώσεις, αντικατοπτρίζει, ωστόσο, την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ένα προσχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακούσαμε
σήμερα το πρωί από τον κ. Barroso και τους αρχηγούς των περισσότερων πολιτικών Ομάδων, αυτό ακριβώς
επιθυμούν. Η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ως ωφέλιμη κρίση για την επέκταση της ισχύος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπροσωπώ το City του Λονδίνου, το οποίο είναι αντιμέτωπο με πιθανή καταστροφή λόγω της προτεινόμενης
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική διακυβέρνηση από την Ευρώπη θα κατέστρεφε τη βρετανική
οικονομία στο σύνολό της. Ένα λογικό στοιχείο του ψηφίσματος ήταν η τροπολογία του κ. Pieper που επιτρέπει
στις χώρες να εγκαταλείπουν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Ψήφισα μετά χαράς υπέρ αυτής της τροπολογίας, αλλά,
δυστυχώς, η τροπολογία απορρίφθηκε.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Lena Ek (A7-0164/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα το εν λόγω έγγραφο που θα προσφέρει περισσότερες
ευκαιρίες εκμετάλλευσης του επιστημονικού δυναμικού των κρατών μελών της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας.
Τα οικοσυστήματα της Βαλτικής Θάλασσας τελούν υπό μεγάλη περιβαλλοντική απειλή λόγω φυσικών και ανθρώπινων
παραγόντων, και η επιστήμη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος. Μέχρι στιγμής, έχει
υλοποιηθεί μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη
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της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, αλλά ο συντονισμός τους δεν είναι επαρκής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω
ότι το πρόγραμμα BONUS θα αποτελέσει καλό παράδειγμα, θα ενισχύσει την ερευνητική ικανότητα της περιοχής
της Βαλτικής Θάλασσας, και θα συμπεριλάβει τους επιστήμονες των εν λόγω χωρών σε κοινή δράση, συμβάλλοντας,
παράλληλα, στη διαμόρφωση και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στην περιοχή της Βαλτικής
Θάλασσας.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. – (IT) Όταν οι εθνικές και κοινοτικές συνέργειες ενεργοποιούν πιθανώς συνέργειες
μεταξύ της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, θεωρώ ότι αποτελεί αρμοδιότητα οποιουδήποτε
είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων να στηρίξει το έργο. Η έκθεση της κ. Ek προτείνει
παρεμβάσεις με στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας, οι οποίες στηρίζονται επί του
παρόντος από εθνικά προγράμματα, προκειμένου να κατανοηθούν οι αλληλεπιδράσεις στο σύστημα της Βαλτικής
Θάλασσας. Ως εκ τούτου, θα ψηφίσω υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την έκθεση διότι η Βαλτική Θάλασσα και οι ακτές της
υφίστανται τις αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις ποικίλων παραγόντων –ρύπανση, κλιματική αλλαγή, οξίνιση,
εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, για να μειώσουν τη
ρύπανση στη Βαλτική Θάλασσα, οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας,
σκοπεύουν να ξεκινήσουν ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα – το BONUS-169.
Επί του παρόντος, σε ορισμένες χώρες της περιοχής της Βαλτικής διεξάγεται επιστημονική έρευνα σε εθνικό επίπεδο
και υλοποιούνται συναφή προγράμματα, αλλά ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι ανεπαρκής σε αυτόν τον τομέα.
Συνεπώς, δεδομένης της σοβαρότητας της υφιστάμενης κατάστασης, τα προγράμματα επιστημονικής έρευνας στην
περιοχή της Βαλτικής θα μπορούσαν να είναι περισσότερο επικεντρωμένα και συστηματικά ώστε να αντιμετωπιστεί
το πολύπλοκο και επείγον θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης κατά συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η οικονομική στήριξη που χορηγεί η Επιτροπή στο κοινό
πρόγραμμα ανάπτυξης θα συμβάλει στη βέλτιστη εκμετάλλευση του ερευνητικού δυναμικού.

Επιπλέον, το εν λόγω κοινό πρόγραμμα είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της ευρωπαϊκής θαλάσσιας και
ναυτιλιακής στρατηγικής και της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα. Ευθυγραμμίζεται, επίσης, με τη νέα
στρατηγική Ευρώπη 2020, διότι η επένδυση στην επιστήμη και τη γνώση που θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της μελλοντικής στρατηγικής.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Επικροτώ το πρόγραμμα BONUS, το οποίο θα οδηγήσει στην
ολοκλήρωση των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών και της Επιτροπής για το περιβάλλον
και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική Θάλασσα.

Το πρόγραμμα BONUS αποτελεί μοντέλο με προσανατολισμό προς το μέλλον και παράδειγμα για άλλους τύπους
περιφερειακής συνεργασίας στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας.

Όπως η περιοχή της Βαλτικής, και άλλες περιφέρειες, όπως η νοτιοδυτική Ευρώπη, θα ωφελούνταν από την ύπαρξη
συντονισμένης δράσης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις
και να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αντίστοιχες περιφέρειες.

Σε αυτήν την περιφέρεια της Ευρώπης, κράτη μέλη έχουν αναλάβει μεμονωμένα τη διεκπεραίωση ερευνητικών
προγραμμάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα σε στρατηγικούς τομείς.

Ως εκ τούτου, καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας
ενός κοινού ερευνητικού προγράμματος για τη νοτιοδυτική Ευρώπη, με επίκεντρο τομείς ιδιαίτερης σημασίας,
όπως η θάλασσα και οι ενεργειακοί πόροι της θάλασσας, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
ατλαντικού άξονα και των γειτονικών του περιοχών.

Robert Dušek (S&D), γραπτώς. – (CS) Η έκθεση για το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα για τη Βαλτική Θάλασσα
πραγματεύεται τις δυνατότητες κοινοτικής συμμετοχής στις ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής,
οι οποίες διεκπεραιώνονται εδώ και πολύ καιρό από τα οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, ήτοι τη Δανία, την Εσθονία, τη
Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σουηδία. Εντούτοις, οι εν λόγω
δραστηριότητες δεν είναι συντονισμένες και δεν έχουν επαρκή διασυνοριακά αποτελέσματα. Η κοινοτική συμμετοχή
αναμένεται να συνενώσει τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα και τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων κρατών
σε ένα κοινό πρόγραμμα με τίτλο BONUS, με σκοπό την παροχή στήριξης στην επίτευξη των ερευνητικών και
περιβαλλοντικών στόχων για την περιοχή της Βαλτικής, στις θαλάσσιες και ναυτιλιακές στρατηγικές και στην οδηγία
πλαίσιο για τα ύδατα. Επιδοκιμάζω τη συμπερίληψη επιστημόνων από τη Ρωσική Ομοσπονδία στο έργο BONUS,
δεδομένου ότι η Ρωσία κατέχει μεγάλες περιοχές της Βαλτικής και, ως εκ τούτου, επηρεάζει άμεσα το οικοσύστημα
της Βαλτικής Θάλασσας.
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Από την άποψη του οικονομικού κόστους, το BONUS δεν θεωρείται ως νέο έργο για την Κοινότητα, δεδομένου
ότι συνδυάζεται με έργα που έχουν τους ίδιους στόχους και τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή πρόκειται να
ολοκληρωθούν –ήτοι τα έργα ERA (2004-2006) και ERA-NET PLUS (2007-2011)– και θα πρέπει να συνεχίσει
το έργο των εν λόγω έργων. Στηρίζω πλήρως τον στόχο της εξασφάλισης χρηματοδότησης από τα συμμετέχοντα
κράτη, γεγονός που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων ακόμη και μετά τη λήξη της
κοινοτικής χρηματοδότησης. Συμφωνώ με την έκθεση στο σύνολό της και θα την υπερψηφίσω.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η Βαλτική Θάλασσα βίωσε περιόδους μεγάλης ευημερίας και δραστηριότητας,
όπως όταν η χανσεατική ένωση βρισκόταν στο απόγειό της. Έδινε τη δυνατότητα για γόνιμη ανταλλαγή ανθρώπων,
αγαθών και γνώσης μεταξύ διαφορετικών περιοχών που ανήκαν σε διαφορετικά έθνη. Αυτές οι ανταλλαγές συνέβαλαν
στην ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των πόλεων της ένωσης και ενθάρρυναν την ανάπτυξη μιας πραγματικής
αλληλεγγύης, όπως αυτή υπέρ της οποίας ο Schuman επρόκειτο να συνηγορήσει αιώνες αργότερα ως τον καλύτερο
τρόπο «δημιουργίας της Ευρώπης».

Η ημίκλειστη γεωγραφία της Βαλτικής Θάλασσας και η θαλάσσια κυκλοφορία που διεξάγεται μέσω αυτής είχαν
ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων διαφόρων προελεύσεων. Οι ρύποι αυτοί πρέπει να
απομακρυνθούν επειγόντως, διαφορετικά θα κινδυνεύσει ολόκληρο το οικοσύστημα της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση έργων για την προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και της ανάπτυξης
στη Βαλτική Θάλασσα. Δεδομένων των ιδιαίτερα σοβαρών συνθηκών που επηρεάζουν τη Βαλτική, αυτό πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η Βαλτική Θάλασσα και οι ακτές της μαστίζονται από τη
ρύπανση, την οξίνιση και την απώλεια των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Με σκοπό τη μείωση της
ρύπανσης στη Βαλτική Θάλασσα, οκτώ κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία,
η Γερμανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Σουηδία, θα υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τη
Βαλτική Θάλασσα με το όνομα «BONUS». Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιστημονικής
ανάπτυξης και καινοτομίας παρέχοντας το απαραίτητο νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για διακρατική συνεργασία
μεταξύ των κρατών της Βαλτικής στην περιβαλλοντική έρευνα στην περιοχή της Βαλτικής, πλαίσιο το οποίο είναι
σύμφωνο με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την έρευνα και τη γνώση. Η συμμετοχή της Ένωσης
θα ανέλθει στα 50 εκατομμύρια ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου υλοποίησης και θα συμπληρώσει τις
συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών προκειμένου να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την κοινή υλοποίηση του
προγράμματος. Επιδοκιμάζω την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το πρόγραμμα και ιδίως
το γεγονός ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του εν λόγω προγράμματος, ακόμη και
μετά τη λήξη της χρηματοδότησης της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η Βαλτική Θάλασσα είναι μια από τις περισσότερο μολυσμένες θάλασσες
στον κόσμο, οπότε το πρόγραμμα BONUS-169 είναι απολύτως εύλογο. Είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τις
αιτίες αυτής της κατάστασης, καθώς και τους λόγους για τους οποίους τα επίπεδα ρύπανσης είναι τόσο υψηλά. Η
ΕΕ πρέπει να αποδώσει τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στους ωκεανούς, ούτως ώστε οι μελλοντικές γενιές να
μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το εγγενές δυναμικό τους, δηλαδή, το παρόν και μελλοντικό οικονομικό,
κοινωνικό και επιστημονικό δυναμικό τους. Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι συμφωνώ με την εμπλοκή της Ρωσίας
στο συγκεκριμένο θέμα, δεδομένου ότι συμβάλλει σημαντικά στη ρύπανση της Βαλτικής Θάλασσας. Μόνο κατ’
αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγηθεί το εν λόγω πρόγραμμα σε επιτυχία, διαφορετικά θα αποτελέσει μια μάταια
και ιδιαίτερα δαπανηρή προσπάθεια με την οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (ΕΝ) Σύμφωνα με την έκθεση, θα διαμορφωθεί μια ειδική δομή
υλοποίησης: το δίκτυο οργανισμών της Βαλτικής για τη χρηματοδότηση της επιστήμης, ή BONUS EEIG, το οποίο
θα υλοποιήσει το BONUS-169. Το BONUS EEIG θα είναι ο δικαιούχος της κοινοτικής συνεισφοράς, αλλά όχι
απαραιτήτως των συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών. Παρά το ότι θα επισημανθεί στα συμμετέχοντα κράτη
μέλη ότι είναι σημαντική η τήρηση της αρχής ενός πραγματικά κοινού ταμείου, κάθε συμμετέχον κράτος θα
αποφασίζει εάν θα διαχειρίζεται τη δική του συνεισφορά ή εάν θα τη διαχειρίζεται το BONUS EEIG. Συμπερασματικά,
πρόκειται για καλή έκθεση και την υποστηρίξαμε.

Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. – (LT) Κυρίες και κύριοι, η Βαλτική Θάλασσα διαδραματίζει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην κοινωνία της Λιθουανίας. Η πλειονότητα των αποθεμάτων μας βρίσκονται στις ακτές της
Βαλτικής Θάλασσας. Για εμάς τους Λιθουανούς, η Βαλτική Θάλασσα είναι πραγματικά πολύτιμη από υλικοτεχνικής
άποψης –ιδίως λόγω του θαλάσσιου λιμένα Klaipėda– καθώς και από φυσικής και πολιτισμικής άποψης. Δυστυχώς,
όπως διαπιστώνεται και στην εν λόγω έκθεση, η Βαλτική Θάλασσα κινδυνεύει ιδιαίτερα από ανθρωπογενείς
παράγοντες, για παράδειγμα, από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή, την εξάντληση των αλιευτικών
αποθεμάτων και την οξίνιση. Τα κράτη μέλη που ενεργούν μεμονωμένα δεν μπορούν να αφεθούν να επιλύσουν
μόνα τους τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Βαλτικής. Η υλοποίηση ενός

16-06-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL56



κοινού προγράμματος δράσης όπως το BONUS είναι σήμερα ιδιαίτερα αναγκαία. Η επιστημονική έρευνα είναι η
απάντηση στις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Το πρόγραμμα BONUS θα δημιουργήσει μια
θετική κοινή ατζέντα για τη Λιθουανία και τους γείτονές μας στη Βαλτική –αυτή η στενή συνεργασία θα μπορούσε
επίσης να συμπεριλάβει πολιτικά και οικονομικά θέματα. Αν και το πρόγραμμα BONUS επικεντρώνεται κατά κύριο
λόγο στην επιστημονική έρευνα, δεν πρέπει να λησμονούμε το άλλο όφελος που μπορεί να αποφέρει. Το πρόγραμμα
BONUS μπορεί να αποφέρει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, καθώς και να συμβάλει στην επίτευξη
των στόχων που έχουν καθοριστεί στη στρατηγική της Λισαβόνας μέσω της επένδυσης στη γνώση που σχετίζεται
με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό θα βελτίωνε την κατάσταση σε διάφορους τομείς –την αλιεία, τον
τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. – (ΕΝ) Υπερψήφισα το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για
τη Βαλτική θάλασσα (BONUS-169) διότι στηρίζω τους στόχους του προγράμματος και διότι πιστεύω ότι πρέπει
να αντιμετωπίσουμε τα υφιστάμενα οικολογικά προβλήματα της Βαλτικής Θάλασσας. Επιπλέον, στηρίζω το εν
λόγω πρόγραμμα διότι θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε μεγαλύτερη κοινή συνεργασία και συντονισμό από τα
συμμετέχοντα κράτη της Δανίας, της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της
Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ελπίζω ότι στηρίζοντας το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για τη Βαλτική
Θάλασσα (BONUS-169) μπορούμε να επιτύχουμε τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων και τη συνεργασία μεταξύ
επιστημόνων, οργανισμών τουρισμού, περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Έκθεση: Evzen Tosenovsky (A7-0160/2010)

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση θεσπίζει την αντικατάσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής GNSS (η «Αρχή»), η οποία δημιουργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου
σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (ο
«Κανονισμός»), από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό GNSS (Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης) (ο
«Οργανισμός»). Η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον αναλάβει
αρκετά από τα καθήκοντα της Αρχής. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του κανονισμού,
προκειμένου να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν είναι πλέον υπεύθυνος να διαχειρίζεται τα δημόσια
συμφέροντα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα των GNSS, των οποίων δεν θα είναι πλέον η κανονιστική
αρχή.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) καθορίζει το νέο πλαίσιο δημόσιας διαχείρισης
και χρηματοδότησης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS. Προβλέπει την αρχή του αυστηρού καταμερισμού
ευθυνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, της Αρχής και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος και αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη διαχείρισης των προγραμμάτων. Επιπλέον, ο
κανονισμός ορίζει ότι η Αρχή αναλαμβάνει τα καθήκοντα που της ανατίθενται, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό του
ρόλου της Επιτροπής ως διαχειρίστριας και ενεργώντας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται
από την Επιτροπή. Η τελευταία υποχρεούται να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις
επιπτώσεις της λήψης αποφάσεων διαπίστευσης στην αρμονική ανάπτυξη των προγραμμάτων. Φρονώ ότι είναι
σημαντικό τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, διαθέτοντας τις αναγκαίες
εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, την έγκριση του
κατάλληλου δημοσιονομικού κανονισμού, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων εκ μέρους του
Οργανισμού, την έγκριση του προγράμματος εργασίας, καθώς και τον διορισμό του εντεταλμένου διευθυντή.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Έχουν εγκριθεί τροπολογίες για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo), ο οποίος καθορίζει το νέο
πλαίσιο δημόσιας διαχείρισης και χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων. Προβλέπει δε την αρχή του
αυστηρού καταμερισμού ευθυνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, της Αρχής
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, και αναθέτει στην Επιτροπή την ευθύνη διαχείρισης των
προγραμμάτων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντά του τηρουμένου του ρόλου της Επιτροπής
ως διαχειρίστριας των προγραμμάτων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από αυτήν,
προβλέπεται ρητώς ότι ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή, υπό την εποπτεία του διοικητικού
συμβουλίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται στον Οργανισμό από την Επιτροπή· αναφέρεται
δε ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού διαθέτει το 30% των ψήφων.
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Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του, η
Επιτροπή, διαθέτοντας τον ένα τρίτο των ψήφων, θα μπορεί να εμποδίζει, με την υποστήριξη τουλάχιστον ενός
κράτους μέλους, τη λήψη οιασδήποτε απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αντιβαίνει στις κατευθυντήριες
γραμμές της Επιτροπής.

Διατηρώντας ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις, αποφασίσαμε να απόσχουμε από την
τελική ψηφοφορία.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS
και Galileo αποτελούν ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ακόμα
ενδείξεις πραγματικής προόδου, παρά την εισροή τεράστιων χρηματικών ποσών. Ακριβώς όπως και στην περίπτωση
του προγράμματος SIS ΙΙ, φαίνεται ότι οι δαπάνες εκτινάσσονται στα ύψη. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα Galileo
έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική σημασία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την παρούσα έκθεση,
με επιφυλάξεις, λόγω της δραματικής αύξησης των δαπανών.

Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Εύκολη η ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με τις
δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Tošenovský). Την υποστηρίξαμε.

Έκθεση: Norbert Glante (A7-0161/2010)

Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση λόγω του αντικτύπου της στον
μελλοντικό προϋπολογισμό της Επιτροπής και της δυνητικής συμβολής των διαστημικών δραστηριοτήτων στη
στρατηγική 2020 για την καινοτόμο ανάπτυξη στην υψηλή τεχνολογία, την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και
την ευρωπαϊκή συνοχή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες που έχει ένα πρόγραμμα όπως το GMES
–όπως καταδεικνύει το εξαιρετικό έργο που επιτελείται στις Αζόρες– για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας, τη
διαχείριση του οικοσυστήματος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τις ταχείας εφαρμογής υπηρεσίες στον
τομέα της παρέμβασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την παρακολούθηση της ξηράς και του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, ακόμα δε και για την υποστήριξη της πολιτικής μεταφορών, για να μην αναφερθούμε στην πτυχή
της ασφάλειας την οποία παρέχει, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων και τη θαλάσσια επιτήρηση. Θα
πρέπει να επισημανθεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη μίας «νέας οικονομίας» σε
διάφορες απομακρυσμένες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, διότι, βασιζόμενες σε αυτήν τη μορφή
τεχνολογίας, που μπορεί να «εξαχθεί», δεν συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις
συγκεκριμένες περιφέρειες που ανήκουν στο δίκτυο NEREUS, αλλά και στην ανάπτυξη απασχόλησης υψηλής
ειδίκευσης, καθώς και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας αυτών των περιφερειών μέσω της επιστήμης και της
τεχνολογίας, με την ελπίδα σύστασης και εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ταυτόχρονα
επεκτατική και προστατευτική. Το πρόγραμμα GMES («Παγκόσμια Παρακολούθηση για το Περιβάλλον και την
Ασφάλεια, μία πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία επιχειρησιακής ικανότητας γεωσκόπησης) συνδυάζει
αυτές τις δύο απαιτήσεις. Καθόσον τίθενται πλέον στη διάθεσή μας όλο και πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες για την
αποτελεσματική παρακολούθηση του περιβάλλοντός μας και τη συνακόλουθη διασφάλιση της ασφάλειάς μας (σε
περίπτωση φυσικών καταστροφών ή πειρατικών επιθέσεων στη θάλασσα, για τη μελέτη της κατάστασης της στιβάδας
του όζοντος ή της κλιματικής αλλαγής, κ.ο.κ.), η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα
αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι
προβλέπει νομική βάση και χρηματοδότηση για το πρόγραμμα GMES, το οποίο μας είναι απαραίτητο.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Επικροτώ τη στρατηγική απόφαση της ΕΕ για την ανάπτυξη
ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων γεωσκόπησης, ειδικά επικεντρωμένων σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και
την ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αυτή έχει αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με στόχο την προώθηση της καλύτερης
αξιοποίησης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον
τομέα της παρακολούθησης της γης.

Το πρόγραμμα GMES μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά την απασχόληση,
την τεχνογνωσία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, εντάσσεται πλήρως στη
στρατηγική «ΕE 2020» και στη μετά την Κοπεγχάγη στρατηγική.

Το GMES συνιστά μέσο ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση του
οικοσυστήματος και τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση
της ασφάλειας, παρέχοντας, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με φυσικές καταστροφές, όπως δασικές πυρκαγιές
ή πλημμύρες.
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Επιπροσθέτως, θα συντείνει στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην παρακολούθηση της ποιότητας
του ύδατος ή του αέρα και στον αστικό σχεδιασμό, θα διευκολύνει τη ροή των μεταφορών, θα βελτιστοποιήσει τις
γεωργικές μας δραστηριότητες και θα προαγάγει τις ανανεώσιμες ενέργειες.

Εκτιμώ ότι διαθέτει τις δυνατότητες που απαιτούνται για τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της δικής
μας γενιάς και της γενιάς των παιδιών μας.

Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. – (RO) Η πρωτοβουλία γεωσκόπησης GMES αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ύπαρξη ενός καλά επεξεργασμένου σχεδίου χρηματοδότησης συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος GMES, καθώς και για τη διάθεση και χρησιμοποίηση
των στοιχείων και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει μείζονα σημασία, τόσο κατά τη διάρκεια των αρχικών
επιχειρήσεων όσο και μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, η εμπρόθεσμη διάθεση επαρκών πόρων, ούτως ώστε
η διάθεση των δεδομένων και των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι αξιόπιστη και συνεχής. Θα ήταν δε θετική η
αύξηση των προβλεπόμενων στην πρόταση της Επιτροπής χρηματοδοτικών πόρων για τη φάση των αρχικών
επιχειρήσεων, διότι με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν να αναληφθούν πιστώσεις υποχρεώσεων για περαιτέρω
τομείς της διαστημικής συνιστώσας. Η πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που προσφέρονται με τη βοήθεια του
προγράμματος GMES πρέπει να είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ούτως ώστε να
αναπτυχθεί μία κατάντη αγορά, ιδίως στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος του GMES είναι,
εκτός από τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις πτυχές της ασφάλειας, η προώθηση της προόδου και της καινοτομίας.
Η δωρεάν πρόσβαση πρέπει να είναι δυνατή και σε επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ, υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο της
αμοιβαιότητας, θα καταστεί δυνατή η πρόσβαση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από την Ευρώπη σε δεδομένα
τρίτων χωρών.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η παρούσα Επιτροπή έχει καταστήσει την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική
καίριο τομέα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης
ενδέχεται να αποδειχθεί μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της βιομηχανικής
στρατηγικής της (ιδίως στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας), αποφέροντας οφέλη στο κοινό υπό την έννοια
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης της έρευνας για την καινοτομία, βελτιώνοντας την
περιβαλλοντική έρευνα και την ασφάλεια των πολιτών και, τέλος, δημιουργώντας συνέργειες με άλλους τομείς,
που μπορούν να δημιουργήσουν πολύτιμες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μολαταύτα, η ανάπτυξη
του εν λόγω προγράμματος από την Επιτροπή προϋποθέτει πρόσθετες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίον εκτιμούμε ότι πρέπει να αξιολογηθεί επιμελώς κατά την αναθεώρηση του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο στόχος του κανονισμού σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις είναι να αποκτήσει η Ευρώπη ιδία ικανότητα γεωσκόπησης
στους τομείς του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Με το πρόγραμμα GMES –όπως και με το πρόγραμμα
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo– δημιουργείται μία ενωσιακή υποδομή, η οποία καθιστά δυνατή τόσο την
καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος όσο και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Ενόψει της κλιματικής
αλλαγής, και σε συνάρτηση με την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
Πράγματι, θα μας παράσχει τα μέσα για τη συλλογή δεδομένων ακριβείας σχετικά με τις αλλαγές στην ξηρά, στη
θάλασσα και στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς, θα ενισχύσει την ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να διαχειριζόμαστε
μείζονες καταστροφές, όπως πετρελαιοκηλίδες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο εν λόγω
κανονισμός καλύπτει μόνο τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την περίοδο 2011-2013, και τούτο συνιστά πηγή
ανησυχίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
(ΕΟΔ) όσον αφορά την εκτόξευση των δορυφόρων «Φρουρών» απαιτεί έγκαιρη και σχολαστική προετοιμασία, καθώς
και τεράστιες δαπάνες για την πραγματοποίηση της εκτόξευσης αυτής καθαυτής, η οποία έχει προγραμματισθεί
για την περίοδο 2014-2017. Ευελπιστούμε, λοιπόν, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα βρουν κατάλληλη λύση
στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η πρωτοβουλία γεωσκόπησης GMES αποτελεί ένα πολυσήμαντο πρόγραμμα
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πρόγραμμα GMES δημιουργείται μία ενωσιακή υποδομή, η οποία
καθιστά δυνατή τόσο την καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος όσο και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.
Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα της δέσμευσης της Ευρώπης για την καθιέρωση
μίας πραγματικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας, ενώ θα
δημιουργήσει περισσότερα οφέλη για την κοινωνία. Θα φέρει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη
ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Θα επιτρέψει ένα ευρύ άνοιγμα της αγοράς για τις ΜΜΕ.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Όταν στην ΕΕ βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη αρκετά προγράμματα
μεγάλης εμβέλειας, μεταξύ των οποίων το SIS II, το Galileo, σχέδια κατασκευής αγωγών όπως το Nabucco, καθώς
και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης GMES, τα οποία απαιτούν, όλα, χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων,
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η Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο να αποτελματωθεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να καταρτιστούν ακριβείς
προϋπολογισμοί και να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των πόρων. Τα μελλοντοστραφή προγράμματα είναι
σημαντικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση, παρά τις ανησυχίες μου σχετικά με τις
δαπάνες.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Εξίσου εύκολη η παρούσα ψηφοφορία σχετικά με το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) (Glante), κείμενο το οποίο επίσης στηρίξαμε.

Έκθεση: Herbert Reul (A7-0176/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος, δεδομένου ότι ο
στόχος του εν λόγω οργανισμού είναι να προαγάγει την ευρεία και αυξανόμενη υιοθέτηση, αλλά και τη βιώσιμη
χρήση, όλων των μορφών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίδοντας, συνεπώς, έμφαση μεταξύ των στόχων του
–οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τις Αζόρες– πέραν της διατήρησης του περιβάλλοντος και της προστασίας
του κλίματος και της βιοποικιλότητας, στην οικονομική μεγέθυνση και την οικονομική και κοινωνική συνοχή,
ιδιαίτερα δε στη μείωση της φτώχειας και την αειφόρο και, προπαντός, την περιφερειακή ανάπτυξη. Η έγκριση του
εν λόγω καταστατικού πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι εθνικές και εσωτερικές προτεραιότητες
διασφαλίζονται, αν και πρέπει να γίνει μνεία στη σημασία της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις νησιωτικές,
απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, με την προσδοκία ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός θα εργαστεί
προς την κατεύθυνση της ενεργειακής ανεξαρτησίας αυτών των περιφερειών και ότι θα παράσχει έγκυρες λύσεις
για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στηρίζοντας ιδίως νέες δοκιμές και μελέτες σχετικά με
το δυναμικό αυτού του είδους ενεργειακών πηγών σε περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τον γεωγραφικό
διαχωρισμό. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο εν λόγω οργανισμός, ο χαρακτήρας του οποίου είναι ευρωπαϊκός και
διεθνής ταυτόχρονα, θα πρέπει να προτείνει λύσεις για τις προαναφερθείσες περιφέρειες.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Επικροτώ την έγκριση της σύναψης του καταστατικού του
Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA).

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα για το μέλλον. Οι διάφορες χώρες
ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις, από πολιτική και οικονομική σκοπιά, για την ενθάρρυνση της παραγωγής
και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εντούτοις, παρά τις τεράστιες δυνατότητές της, η εκμετάλλευση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει περιορισμένη επί του παρόντος. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια που
περιλαμβάνουν μακροχρόνιες διαδικασίας αδειοδότησης για τους δασμούς εισαγωγής και τεχνικούς φραγμούς,
αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και
ανεπαρκή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες ο Διεθνής Οργανισμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να εκπληρώσει τον στόχο
του να καταστεί κέντρο αριστείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρέχοντας συμβουλές στις κυβερνήσεις
για την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων με στόχο την έναρξη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προσφορά δραστηριοτήτων κατάρτισης και
συμβουλών αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις χρηματοδοτικές επιλογές.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, που θα προαγάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα συμβάλει, συνεπώς, στη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει το καταστατικό του Διεθνούς
Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA), επαναλαμβάνω την άποψη που είχα υποστηρίξει στις
20 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Η διαρκής ανησυχία μου ήταν πάντα ο περιορισμός της ενεργειακής
εξάρτησής μας, και είμαι βέβαιος ότι για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε την
ανανεώσιμη ενέργεια. Ως εκ τούτου, επικροτώ το γεγονός ότι η Πορτογαλία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του
IRENA. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στηρίζω την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του καταστατικού
του IRENA.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο IRENA, στα ιδρυτικά μέλη του οποίου συγκαταλέγεται και
η Πορτογαλία, συγκροτήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009. Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί
έναν από τους βασικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, ο IRENA θα
συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων, ειδικότερα όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας της ΕΕ σε 20% έως το 2020. Ως εκ τούτου
ψήφισα υπέρ της έγκρισης του καταστατικού του.
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Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η έγκριση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευχάριστη είδηση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας αποτελούν το μέλλον της σύγχρονης οικονομίας και, προπαντός, των
προσπαθειών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος. Η γεωθερμική, η αιολική και η ηλιακή
ενέργεια, καθώς και η χρήση της βιομάζας ή του βιοαερίου, συνιστούν μεθόδους οι οποίες μπορούν να παράσχουν
στην ευρωπαϊκή οικονομία τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί έως κάποιον βαθμό από τις εισαγόμενες πηγές
ενέργειας, κάνοντας παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον χρήση των φυσικών πόρων.

Δεδομένης της υφιστάμενης παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, και, ειδικότερα, της γεωπολιτικής κατάστασης,
θεωρώ ότι για τη διαφύλαξη της ενεργειακής ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου χρειάζονται πρόσθετες
πρωτοβουλίες. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί την ιδανική εναλλακτική για τις παραδοσιακές
μεθόδους, ενώ δημιουργεί, ταυτόχρονα, θέσεις απασχόλησης, είναι οικονομικότερη και είναι επωφελής για το
περιβάλλον. Εγκρίνοντας το καταστατικό, το Κοινοβούλιο έκανε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη
βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Σε μια εποχή οικολογικής καταστροφής καθίσταται επιτακτική
η ανάγκη να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από αυτήν την άποψη, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον Διεθνή Οργανισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο,
χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα για τη διατήρηση αυτού του κοινού αγαθού της ανθρωπότητας, ήτοι του
οικοσυστήματός μας. Η Ευρώπη πρέπει να αποδυθεί επειγόντως στον αγώνα για τη σταδιακή εγκατάλειψη της
πυρηνικής ενέργειας και πρέπει να εγκαταλείψει την επικίνδυνη λογική της αγοράς του άνθρακα.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Δεδομένου ότι πόροι όπως το πετρέλαιο περιορίζονται διαρκώς και καθίστανται
πιο δαπανηροί, θα πρέπει να επιλέγουμε ολοένα περισσότερο εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως
η υδροηλεκτρική, η αιολική, η κυματική και η ηλιακή ενέργεια, διότι οι εν λόγω πηγές ενέργειας είναι ανεξάντλητες.
Κατά συνέπεια, οι πηγές αυτές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στη διεθνή σκηνή, και συνεπώς η σύσταση του
Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) είναι εξαιρετικά σημαντική. Τούτο αιτιολογεί
και την ψήφο μου.

Alajos Mészáros (PPE), γραπτώς. – (HU) Αιτιολόγηση ψήφου: επικροτώ το γεγονός ότι η Ολομέλεια στρέφει
την προσοχή της στον Διεθνή Οργανισμό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (IRENA), και χαίρομαι που μπόρεσα
να ψηφίσω υπέρ του εν λόγω οργανισμού. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συγκροτηθεί, το συντομότερο δυνατόν,
ένα διεθνές κέντρο με στόχο την παροχή βοήθειας και συμβουλών σε άλλες 75 χώρες επιπλέον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την υιοθέτηση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εκπόνηση στοχοθετημένων προγραμμάτων,
καθώς και την προσφορά κατάρτισης και συμβουλών σχετικά με τις χρηστές πρακτικές και τις δυνατότητες
χρηματοδότησης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν το πρόγραμμα
IRENA (προς το παρόν το έχουν υπογράψει 20), ούτως ώστε να συμμετάσχουν όλα σε αυτήν τη διεθνή προσπάθεια
συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούσαμε, μέσω της ανταλλαγής ιδεών, να εμπλουτίσουμε ακόμα
περισσότερο την εμπειρία μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων έως το 2020, ήτοι τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα, και ο οργανισμός μπορεί
να μας συνδράμει σημαντικά σε αυτό.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία η πυρηνική ενέργεια, που έχει
λάβει επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων, μας παρουσιάζεται σαν φιλική προς το κλίμα πηγή ενέργειας, είναι σημαντικό
να προαγάγουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο Διεθνής Οργανισμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) είναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός που
συγκροτείται για τον σκοπό αυτόν, με τη δυνατότητα παροχής πρακτικών συμβουλών και βοήθειας στις βιομηχανικές
και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο στόχος αυτός αξίζει τον έπαινο και την υποστήριξή μας. Εντούτοις, ο τρόπος
υλοποίησής του στερείται σαφήνειας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον καταψήφισα.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η παρούσα έκθεση ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο
αμφισβητήσεων για την Ομάδα μας, και τούτο αιτιολογεί το γεγονός ότι την υποστηρίξαμε χωρίς εκτενείς συζητήσεις.

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. – (IT) Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής –την οποία είχαν ζητήσει
πολλά κράτη μέλη– για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο
στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό. Πρόκειται για σημαντικό στόχο προκειμένου να δημιουργηθεί σαφές
ρυθμιστικό πλαίσιο και να παρασχεθεί αρωγή σε συζύγους διαφορετικής ιθαγένειας. Ο απώτερος σκοπός είναι η
μείωση του αντικτύπου στα παιδιά και η προστασία των ασθενέστερων συζύγων.
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Το εν λόγω μέτρο θα ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση προς αποφυγή των χρονοβόρων και οδυνηρών
δικαστικών διαδικασιών. Ως διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε υποθέσεις διεκδίκησης τέκνων από
γονείς διαφορετικής ιθαγένειας, είμαι πεπεισμένη ότι η παρούσα πρόταση κανονισμού θα προαγάγει συναινετικές
λύσεις προς το συμφέρον των παιδιών, καθορίζοντας τα καθήκοντα των γονέων απέναντί τους και θέτοντας βέλτιστους
όρους για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ενεχομένων παιδιών.

Επιπλέον, η πρόταση προωθεί την προστασία των ασθενέστερων συζύγων, αποτρέποντας την αποκαλούμενη
«εσπευσμένη προσφυγή στο δικαστήριο», κατά την οποία οι έτεροι σύζυγοι προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι
δικαστικές διαδικασίες διέπονται από το δίκαιο που ευνοεί τα δικά τους συμφέροντα. Πάνω από όλα, όμως, χάρη
στο ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η πρόταση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
επικαιροποιημένη πληροφόρηση επί των θεμελιωδών πτυχών του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου, καθώς και
επί των διαδικασιών διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού, ούτως ώστε αμφότεροι οι σύζυγοι να έχουν επίγνωση των
επιπτώσεων των επιλογών τους.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έγκριση της ανάπτυξης ενισχυμένης συνεργασίας στον
τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό. Στην πραγματικότητα, είμαι
ευτυχής που 12 χώρες αποφάσισαν να προχωρήσουν περαιτέρω στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να διευκολύνουν
τις διαδικασίες διαζυγίου για συζύγους διαφορετικής ιθαγένειας. Το 2007 τελέστηκαν σχεδόν 300.000 μεικτοί
γάμοι και εκδόθηκαν περί τα 140.000 διαζύγια. Η νέα αυτή διαδικασία θα παρέχει τη δυνατότητα στους συζύγους
διαφορετικής ιθαγένειας να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο για το διαζύγιό τους. Πρόκειται για την πρώτη
εφαρμογή του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας, ο οποίος θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε παραπέρα,
ακόμα και αν ορισμένα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να υπαχθούν σε κάποιο μέτρο. Το «Νέο Κέντρο» («Nouveau
Centre») τάσσεται σθεναρά υπέρ της συχνότερης προσφυγής σε αυτήν τη λύση για την αντιμετώπιση του ανασχετικού
παράγοντα της ομοφωνίας.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα την παρούσα σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
διότι η ύπαρξη κοινών διατάξεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το διαζύγιο πολιτών που προέρχονται
από διαφορετικές χώρες θα παρέχει καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας
ή των συζύγων που διαμένουν στο εξωτερικό σε υποθέσεις διαζυγίων. Η πρωτοβουλία για την ομοιογένεια των
διατάξεων που αφορούν υποθέσεις διαζυγίων με διασυνοριακές επιπτώσεις αποτελεί ιστορικό γεγονός, διότι αυτήν
τη φορά υπάρχουν προτάσεις που θα επιτρέψουν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να κινήσουν διαδικασία στενότερης
συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. Επί του παρόντος, το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο διαφέρει μεταξύ των
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, δεν είναι πάντα σαφές σε ποια χώρα μπορούν να προβούν σε έκδοση διαζυγίου σύζυγοι
διαφορετικής ιθαγένειας ή σύζυγοι που είναι υπήκοοι διαφορετικού κράτους μέλους της ΕΕ από εκείνο στο οποίο
διαμένουν. Δεδομένων των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την έκδοση του
διαζυγίου τους, το νέο σχέδιο νομοθετικής πράξης προβλέπει τη δυνατότητα και για τους δύο συζύγους να επιλέγουν,
μέσω κοινής γραπτής συμφωνίας, την αρμόδια χώρα στην οποία το δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση του
διαζυγίου τους, καθώς και τη χώρα της οποίας το δίκαιο θα είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο. Ως εκ τούτου,
λαμβάνοντας πάνω από όλα υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες οδυνηρές
περίοδοι της ζωής όπως το διαζύγιο δεν καθίστανται ακόμα πιο σύνθετες και οδυνηρές εξαιτίας νομικών προβλημάτων
ή εξαιτίας της πολυπλοκότητας των δικαστικών διαδικασιών.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Δεκατέσσερα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας,
έλαβαν μέρος στην προσπάθεια προώθησης της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι
εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό. Αντιμετωπίζοντας προβλήματα διαδικαστικών δυσκολιών
και μειζόνων αποκλίσεων μεταξύ των ρυθμιστικών τους πλαισίων, τα εν λόγω δεκατέσσερα κράτη κάνουν το πρώτο
βήμα προόδου προς την απλοποίηση και την τυποποίηση της νομοθεσίας περί του διαζυγίου. Ξεκινώντας από τα
γεγονότα αυτά καθαυτά –140.000 διαζύγια με στοιχείο αλλοδαπότητας τα οποία περιέπλεξαν τις αποφάσεις των
δικαστηρίων αρκετών χωρών– μπορούμε να δηλώσουμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο εκχωρεί
στα δεκατέσσερα κράτη, και, αργότερα, σε οιοδήποτε άλλο κράτος επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτό το μέτρο, το
δικαίωμα προσφυγής στον μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας.

Η Ευρώπη διαθέτει ήδη κοινή νομοθεσία όσον αφορά το αστικό και το οικογενειακό δίκαιο, εξαιρουμένων τριών
κρατών που δεν επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στην εν λόγω ρύθμιση. Η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών διατάξεων
περί της σύγκρουσης νόμων θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στον χώρο της
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθόσον θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επί του παρόντος, στα
27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν 26 διαφορετικές δέσμες διατάξεων περί της σύγκρουσης νόμων
στον τομέα του διαζυγίου. Το πρώτο βήμα προς την καθιέρωση της ενισχυμένης συνεργασίας έχει ήδη γίνει και θα
μειώσει τον αριθμό αυτόν σε μόλις 14.
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Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Εκφράζω εκ νέου τη λύπη μου για το γεγονός ότι ο κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ,
ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2008, κατέληξε να βρίσκεται σε εκκρεμότητα στο
Συμβούλιο. Επικροτώ το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη αρνήθηκαν να αποδεχθούν αυτήν την κατάσταση και
αποφάσισαν να προσφύγουν στην ενισχυμένη συνεργασία, προκειμένου να προωθήσουν περαιτέρω την εν λόγω
πρόταση. Η τελευταία αναμένεται να παρέχει σε συζύγους διαφορετικής ιθαγένειας ή σε συζύγους που διαμένουν
σε διαφορετική χώρα από τη χώρα προέλευσής τους –σε μία περίοδο της ζωής τους που είναι από τη φύση της πολύ
δύσκολη για αυτούς– τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο που θα πρέπει να εφαρμοστεί στο διαζύγιό τους.

Είναι σαφές ότι πρέπει να διαθέτουμε κοινές διατάξεις, δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελούνται ετησίως
περί τους 350.000 γάμους μεικτής ιθαγένειας και ότι περίπου το 20% του συνολικού αριθμού των διαζυγίων στην
ΕΕ έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ της έγκρισης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ αυτών των δεκατεσσάρων κρατών
μελών, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας. Ευελπιστώ ότι και τα υπόλοιπα κράτη θα αποφασίσουν να
συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς με την κατάργηση τυχόν εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Περιμένω να δω την
συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους, τα ζητήματα οικογενειακού
δικαίου εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μολαταύτα, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές
απόπειρες «κοινοτικοποίησης» των εν λόγω θεμάτων. Η πρωτοβουλία για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας
στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε υποθέσεις διαζυγίων και δικαστικών χωρισμών συνιστά ακόμα μία τέτοια
απόπειρα. Έχω επίγνωση των νομικών ζητημάτων και των πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη λύση
γάμων μεταξύ υπηκόων διαφορετικών χωρών, και θεωρώ, συνεπώς, ότι το παρόν θέμα πρέπει να εξεταστεί με τη
μέγιστη δυνατή επιμέλεια.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Επικροτώ την έγκριση της παρούσας έκθεσης, η οποία θα
επιτρέπει σε συζύγους που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη ή που διαμένουν σε διαφορετική χώρα από
τη χώρα προέλευσής τους να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιό τους. Το 2007 υπήρξαν στην ΕΕ
140.000 διαζύγια μεταξύ συζύγων που προέρχονταν από διαφορετικά κράτη μέλη. Στις εν λόγω δικαστικές
διαδικασίες, ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με νομικά προβλήματα που αφορούσαν τον χωρισμό τους.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την ενεργοποίηση του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας, στον οποίο εντάσσεται
η Πορτογαλία, ο οποίος επέτρεψε την προώθηση της παρούσας έκθεσης που βρισκόταν σε εκκρεμότητα στο
Συμβούλιο λόγω διαφορών στον τομέα του οικογενειακού δικαίου (στη Μάλτα, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή
η λύση ενός γάμου μέσω διαζυγίου).

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ δεκατεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης
της Γαλλίας, στον τομέα των διαζυγίων με διασυνοριακές επιπτώσεις. Πράγματι, σε μία συγκυρία κατά την οποία
η κατάργηση των συνόρων και η κινητικότητα ευνοούν τους μεικτούς γάμους –και, κατά συνέπεια, τα διαζύγια–
είναι ουσιαστικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα μέσο για την αποσαφήνιση αυτής διαδικασίας και την
προστασία του ασθενέστερου συντρόφου. Το γεγονός ότι οι σύζυγοι δύνανται να λαμβάνουν από κοινού απόφαση
σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και ότι, σε περίπτωση διαφωνίας, εναπόκειται στο δικαστήριο που επιλαμβάνεται
της υπόθεσής τους να αποφανθεί σχετικώς, θα έχει θετικές επιπτώσεις τόσο για τους γονείς που χωρίζουν όσο και
για τα παιδιά τους. Δεδομένου ότι το διαζύγιο αποτελεί ήδη οδυνηρή δοκιμασία για όλα τα μέλη της οικογένειας,
η απλοποίηση της διαδικασίας διαζυγίου δεν μπορεί παρά να βοηθήσει. Φρονώ επίσης –ή τουλάχιστον αισιοδοξώ–
ότι η εν λόγω ενισχυμένη συνεργασία θα μπορέσει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη γενικότερη εναρμόνιση
των διαδικασιών που αφορούν διαζύγια με διασυνοριακές επιπτώσεις, διότι εάν αξιοποιηθεί με θετικό τρόπο, θα
προσχωρήσουν σε αυτήν την πρωτοβουλία μας και άλλα κράτη μέλη.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Παρότι είναι αδύνατη η πλήρης εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών στον τομέα του διαζυγίου και του δικαστικού χωρισμού, η ενισχυμένη συνεργασία στο εν λόγω ζήτημα θα
επιτρέψει την επίτευξη σημαντικής προόδου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εναρμόνιση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
και ενισχύοντας τη διαδικασία της ολοκλήρωσης.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Το διαζύγιο αποτελεί πάντα δύσκολη διαδικασία. Στην περίπτωση, όμως,
που τα δύο ενεχόμενα πρόσωπα προέρχονται από διαφορετικές χώρες, το ζήτημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.
Είναι σημαντικό, αφενός, να μη θιγούν οι εθνικές διατάξεις και, αφετέρου, να μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη
σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου. Παρ’ όλα αυτά, η παρούσα πρόταση δεν θα οδηγήσει σε αρκούντως σαφή κατάσταση,
και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση.
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Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. – (EN) Αποφάσισα να υπερψηφίσω την παρούσα σύσταση και να ταχθώ
πλήρως υπέρ αυτού του ιστορικού γεγονότος όσον αφορά την ενεργοποίηση –για πρώτη φορά– της διαδικασίας
ενισχυμένης συνεργασίας. Μολονότι το 2007 εκδόθηκαν στην Ένωση 140.000 διαζύγια με στοιχείο αλλοδαπότητας,
οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα κατά την κίνηση διαδικασιών που
αφορούν διαζύγια ή χωρισμούς με διασυνοριακές επιπτώσεις. Έχουμε καθήκον να άρουμε αυτά τα περίπλοκα νομικά
κωλύματα και να απλοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα εν λόγω φύσει οδυνηρά επεισόδια στη ζωή των
πολιτών. Παρότι η χώρα μου, η Λιθουανία, δεν συμμετέχει προς το παρόν σε αυτήν την ενισχυμένη συνεργασία,
στηρίζω πλήρως την παρούσα πρωτοβουλία, διότι είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο μπορούν πολλοί πολίτες
της ΕΕ να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη από την ιδιότητά τους ως πολιτών της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
πολίτες της και η εσωτερική αγορά θα επωφεληθούν άμεσα από αυτήν την ιστορική ενισχυμένη συνεργασία, καθόσον
συμβάλλει στην κατάργηση περαιτέρω διακρίσεων και τυχόν εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.
Θα αυξήσει την προβολή και τη νομιμότητα της ΕΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η παρούσα έκθεση ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο
αμφισβητήσεων για την Ομάδα μας, και για τον λόγο αυτόν την υποστηρίξαμε χωρίς εκτενείς συζητήσεις.

Έκθεση: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Όπως επεσήμανε ο Joseph Daul, πρόεδρος της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011
αποτελεί διπλή ένδειξη εμπιστοσύνης: εμπιστοσύνη της Εσθονίας στο ευρώ, ένα πραγματικά θετικό μήνυμα για τις
αγορές, αλλά και εμπιστοσύνη της ΕΕ στην Εσθονία, η οποία αποτελεί την πρώτη χώρα της Βαλτικής που θα κάνει
αυτό το βήμα. Η εμπιστοσύνη αυτή είναι απολύτως αιτιολογημένη, διότι ο δείκτης χρέους της εσθονικής κυβέρνησης
είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα αποφασιστικά την παρούσα έκθεση που συνιστά την
προσχώρηση της Εσθονίας στην ευρωζώνη.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Με χαροποιεί το γεγονός ότι, αν και βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική
κατάσταση, η Εσθονία, μία από τις χώρες της Βαλτικής, κατόρθωσε να προσχωρήσει στην ευρωζώνη. Το παράδειγμα
της Εσθονίας καταδεικνύει ότι είναι δυνατή η επίτευξη συμμόρφωσης προς όλες τις απαιτήσεις σύγκλισης, χάρη
σε ισόρροπες και εστιασμένες πολιτικές. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που εξακολουθούν να επιθυμούν την
ένταξή τους στην ευρωζώνη εν μέσω της κρίσης είναι ενδεικτικό της μεγάλης εμπιστοσύνης έναντι του συγκεκριμένου
νομίσματος. Είμαι πεπεισμένη ότι ούτε στη Λιθουανία έχουν εξασθενήσει η πολιτική βούληση και οι προσπάθειες
για την καθιέρωση του ευρώ.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι εκθέσεις σύγκλισης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας αξιολογούν την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη με παρεκκλίσεις, καθώς και εάν είναι πλέον
σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η έκθεση
σύγκλισης για το 2010 καλύπτει τα εννέα κράτη μέλη για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν παρεκκλίσεις
(Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία),
καθόσον το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία δεν έχουν εκφράσει μέχρι στιγμής καμία επιθυμία να υιοθετήσουν το
ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, από όλα τα κράτη μέλη που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση, μόνο η Εσθονία πληροί τα
απαιτούμενα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ. Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση απόφασης αποβλέπει στην
άρση της παρέκκλισης για την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011. Ψήφισα υπέρ και συγχαίρω την Εσθονία για την
εκπλήρωση όλων των απαραίτητων όρων, ιδίως σε αυτήν την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Scicluna σχετικά με την υιοθέτηση του
ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011. Η Εσθονία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επλήγησαν
σοβαρότατα από την οικονομική κρίση. Μολαταύτα κατόρθωσε να αντισταθεί στην ύφεση, με τον δείκτη δημόσιου
χρέους της να ανέρχεται το 2009 στο 7,2% του ΑΕγχΠ, ήτοι σαφώς κατώτερο της τιμής αναφοράς 60%.
Επιπροσθέτως, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της εθνικής κυβέρνησης παρουσίασε έλλειμμα της τάξης του
1,7% του ΑΕγχΠ, δηλαδή κατώτερο από την τιμή αναφοράς του 3%. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εκτιμώ
ότι η προσχώρηση της Εσθονίας στην ευρωζώνη θα ενισχύσει την οικονομική και νομισματική ένωση σε μία κρίσιμη
συγκυρία, και ότι το μοντέλο επιτυχίας της μπορεί επίσης να δώσει ώθηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη που
εξακολουθούν να μην πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης.

Mário David (PPE), γραπτώς. – (PT) Υπερψηφίζω με αίσθημα ευθύνης την παρούσα έκθεση και την προταθείσα
υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011. Στη δύσκολη συγκυρία της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που επηρέασε αρνητικά τις προοπτικές για ονομαστική
σύγκλιση πολλών άλλων κρατών μελών, η Εσθονία διακρίθηκε χάρη στην επιτυχημένη εφαρμογή εκ μέρους της
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ευρέος φάσματος σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες της επέτρεψαν να εκπληρώσει τα κριτήρια
σύγκλισης. Οι αξιόπιστες και συνεχείς προσπάθειες της εσθονικής κυβέρνησης και του λαού της Εσθονίας
διαπιστώνονται, ειδικότερα, στις επιτευχθείσες τιμές όσον αφορά το δημόσιο χρέος –το χαμηλότερο στην ΕΕ– και
το έλλειμμα, το οποίο παρέμεινε κατά το 2009 κάτω από το ποσοστό του 3% που έχει καθοριστεί από τα κριτήρια
του Μάαστριχτ. Κατά συνέπεια, εφόσον εκπληρώθηκαν τα κριτήρια προσχώρησης, αλλά και οι άλλες διαδικασίες
που προβλέπονται στις Συνθήκες, η ένταξη της Εσθονίας στην Ευρωομάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους
ομοτίμους της ως φυσικό επακόλουθο και να χρησιμεύσει ως κίνητρο για άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται στο
στάδιο της προετοιμασίας για την ένταξή τους. Η προσχώρηση της Εσθονίας στην ευρωζώνη αναδεικνύει για ακόμα
μία φορά το όραμα, το θέλγητρο και την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν ακόμα στην ευρωζώνη
επενδύουν στο ενιαίο νόμισμα και το μέλλον του.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Σε μία περίοδο κατά την οποία οι επικριτές του ευρώ διατηρούν αμφιβολίες
ως προς τη βιωσιμότητα του ενιαίου νομίσματος, η Ένωση αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι το εν λόγω εγχείρημα
παραμένει ισχυρό και σε εξέλιξη, διατηρώντας εξ ολοκλήρου τη δυναμική και την ελκυστικότητά του για τα νέα
κράτη μέλη. Εφόσον η Εσθονία πληροί όλα τα κριτήρια του Μάαστριχτ που ορίζονται στο άρθρο 140, παράγραφος
1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο πρωτόκολλο αριθ. 13 σχετικά με τα
κριτήρια σύγκλισης που επισυνάπτεται ως παράρτημα στη ΣΛΕΕ, δεν συντρέχει κανένας λόγος για την αναβολή
της υιοθέτησης του ευρώ από τη συγκεκριμένη χώρα της Βαλτικής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εσθονία τήρησε τα κριτήρια εν μέσω σοβαρότατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης, χάρη στις αποφασιστικές, αξιόπιστες και διαρκείς προσπάθειες της κυβέρνησής της. Τώρα πρέπει να
διατηρήσει μία πολιτική δημοσιονομικής σύνεσης. Όπως κατέδειξε αυτή η κρίση, η προσχώρηση στο ενιαίο νόμισμα
δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η προσπάθεια για την εξυγίανση του προϋπολογισμού και τον ισοσκελισμό των δημόσιων
λογαριασμών πρέπει να είναι συνεχής, δυναμική και αποτελεσματική. Συγχαίρω την Εσθονία, τον λαό της και την
κυβέρνησή της για την ένταξή τους στην ευρωζώνη, μολονότι η συγκυρία για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος
είναι δύσκολη, και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες σύγκλισης που έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Εξετάζοντας τους οικονομικούς δείκτες και τη σταθερότητα
των δημόσιων οικονομικών της Εσθονίας, τάσσομαι υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από τη χώρα από 1ης Ιανουαρίου
2011. Στην παρούσα συγκυρία της παγκόσμιας κρίσης και των διαρκών πιέσεων που ασκούν στο ευρώ οι
χρηματοπιστωτικές αγορές, η ένταξη της Εσθονίας στην ευρωζώνη αποτελεί θετική ένδειξη, η οποία ενισχύει τη
σημασία και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Τονίζω το παράδειγμα σταθερότητας που δίνει η Εσθονία, η οποία έχει κατανοήσει τον τρόπο εναρμόνισης της
προόδου, αφενός, και της πειθαρχίας και της σταθερότητας στα δημόσια οικονομικά, αφετέρου. Παρά την αρνητική
οικονομική κατάσταση, το 2009, η Εσθονία παρουσίασε έλλειμμα της τάξης του 1,7% του ΑΕγχΠ, ενώ ο γενικός
δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕγχΠ ήταν 7,2% του ΑΕγχΠ, σαφώς κατώτερος της τιμής αναφοράς 60%
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναβεβαιώνω την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθούν
αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, σε μόνιμη βάση και πραγματικό χρόνο, των οικονομικών και
δημοσιονομικών επιδόσεων όλων των κρατών μελών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια
σύγκλισης.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση, όχι λόγω εχθρότητας απέναντι στην
Εσθονία, αλλά ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του γεγονότος ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των εσθονών πολιτών μέσω
δημοψηφίσματος σχετικά με αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Κατά τους πρόσφατους μήνες, αποδείχθηκε ότι το ευρώ δεν
αποτελεί ούτε λύση ούτε μορφή προστασίας, αλλά μείζονα παράγοντα της κρίσης. Οι τελευταίες εβδομάδες
κατέδειξαν ότι, εντέλει, το πρόβλημα της ευρωζώνης αφορά ενδεχομένως περισσότερο τη Γερμανία παρά τις χώρες
που αποκαλούμε περιφρονητικά «PIGS». Κυριευμένη από τη μεγαλοπρεπή αλαζονεία της, η κ. Merkel αρνείται να
συμβιβαστεί σε τομείς στους οποίους απαιτεί από τους άλλους να το πράξουν. Όλοι πρέπει να στηρίζουν τη Γερμανία,
την οικονομία των εξαγωγών της, τη φοβία της απέναντι στον πληθωρισμό, ακόμα και όταν οι πολιτικές που επιβάλλει
αυτό είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τα συμφέροντα των εταίρων της.

Είναι πασιφανές πού οδήγησε αυτή η κατάσταση στη Γαλλία: στη θυσία της ανταγωνιστικότητας στον βωμό της
εξίσωσης της ισοτιμίας μεταξύ φράγκου και μάρκου και, κατόπιν, του «ισχυρού» ευρώ, σε δημοσιονομικούς
περιορισμούς που επιδεινώνουν τις οικονομικές δυσχέρειες, σε εκρηκτική άνοδο των τιμών και σε πτώση της
αγοραστικής δύναμης κατά τη μετάβαση στο ευρώ. Επιπλέον, η Γερμανία της κ. Merkel επιδίδεται σε επικίνδυνα
παιχνίδια απαιτώντας μέτρα λιτότητας, τα οποία κινδυνεύουν να προκαλέσουν συρρίκνωση της ζήτησης από τους
βασικούς της πελάτες.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Όντας φιλικά διακείμενος απέναντι στον λαό της Εσθονίας,
δεν θέλω να τον δω να υποφέρει υπό τον ζυγό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του συναφούς
συστήματος κυρώσεων, το οποίο αναμένεται σύντομα να ενισχυθεί. Η δρακόντεια εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων
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πολιτικών που συνέστησε η Επιτροπή έχει ήδη βυθίσει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ποσοστό μεγαλύτερο του
20% του πληθυσμού της Εσθονίας. Η ένταξη στην ευρωζώνη θα τιμωρήσει ακόμα περισσότερο τους εσθονούς
εργαζόμενους. Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις επιθέσεις κατά του ευρώ, η
νομισματική ένωση αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σταδιακής
προσχώρησης όλων των κρατών μελών που δεν ανήκουν ακόμα σε αυτήν. Το συμπέρασμα ότι, παρά τη διεθνή κρίση,
η Εσθονία εκπλήρωσε τα κριτήρια του Μάαστριχτ και επομένως δικαιούται να προσχωρήσει στην ευρωζώνη από
1ης Ιανουαρίου 2011, αποτελεί ευχάριστη είδηση για όσους τάσσονται υπέρ μιας ακόμα ισχυρότερης οικονομικής
και νομισματικής ένωσης.

Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. – (IT) Μολονότι φαίνεται ότι η πορεία έχει ήδη αποφασιστεί, τα πλεονεκτήματα
και ο χρόνος της προσχώρησης της Εσθονίας στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα δεν μου επιτρέπουν να υπερψηφίσω
την έκθεση που εξετάζει το Σώμα.

Η οικονομία της Ευρώπης διέρχεται κρίση και βιώνει αναταραχές, γεγονός που θα έπρεπε να μας οδηγήσει στον
προβληματισμό σχετικά με το εάν ενδείκνυται, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η ένταξη νέων μελών
στην ευρωζώνη. Η άποψή μου σχετικά με την Εσθονία, η οποία βασίζεται και σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς
προβληματισμούς, ενισχύεται από ορισμένα μακροοικονομικά στοιχεία. Η Εσθονία συγκαταλέγεται μεταξύ των
πρώτων χωρών που παρουσίασαν ύφεση. Το 2009, το ΑΕγχΠ της χώρας σημείωσε πτώση μεγαλύτερη του 14%,
ενώ η βιομηχανική παραγωγή της μειώθηκε κατά 33,7%, ποσοστό που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη συρρίκνωση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αρνητική τάση, όμως, δεν σταμάτησε.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω στοιχεία, είναι παράλογο το γεγονός ότι η έκθεση που υποβάλλεται σε
ψηφοφορία ζητεί από την Επιτροπή να προσομοιώσει τις συνέπειες της δέσμης μέτρων διάσωσης της ζώνης του
ευρώ επί του εσθονικού προϋπολογισμού, μόνον όταν η χώρα καταστεί μέλος της ευρωζώνης, και, ως εκ τούτου,
μέλος της ομάδας εγγύησης των πακέτων διάσωσης. Αντιθέτως, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα
το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση και να προβλέψει
μελλοντικές ενδεχόμενες εξελίξεις.

Sławomir Witold Nitras (PPE), γραπτώς. – (PL) Από 1ης Ιανουαρίου 2011, η Εσθονία θα είναι η 17η χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υιοθετήσει το ευρώ. Εν μέσω κρίσης των δημόσιων οικονομικών στην Ευρώπη,
οιαδήποτε χώρα πληροί τα κριτήρια σύγκλισης ενισχύει τη σταθερότητα των οικονομικών μας. Η υιοθέτηση του
ευρώ δεν συνεπάγεται μόνο τις διευκολύνσεις που συνδέονται με τη χρήση κοινού νομίσματος στα περισσότερα
κράτη μέλη, αλλά υποδεικνύει και την ύπαρξη σταθερής και ισχυρής οικονομίας. Το ευρώ αποτελεί το μέλλον μας.
Παρέχει πραγματική δυνατότητα ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, διοικητικής και οικονομικής ζωής.

Ας μην λησμονούμε, ωστόσο, ότι το ευρώ μάς υποχρεώνει επίσης να έχουμε καλά σχεδιασμένες και ισόρροπες
εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Ως ένθερμος υποστηρικτής του ευρώ, θα ήθελα να συγχαρώ την Εσθονία, η
οποία, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, κατόρθωσε να εκπληρώσει τα κριτήρια της ΕΕ για την υιοθέτηση του
ευρώ. Πιστεύω ακράδαντα ότι, μαζί με τον εταίρο μας, την Εσθονία, θα έχει και η Πολωνία σύντομα την τιμή να
ανήκει σε αυτήν την ομάδα χωρών.

Franz Obermayr (NI), γραπτώς. – (DE) Η σημαντική πρόοδος που έχουν σημειώσει τα κράτη της Βαλτικής, και,
ειδικότερα, η Εσθονία, είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Εντούτοις, το ερώτημα είναι εάν είναι η κατάλληλη στιγμή για να
δεχθεί νέα κράτη μέλη το πληττόμενο από την κρίση ευρώ. Επιπλέον, η Εσθονία δεν διοργάνωσε δημοψήφισμα
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, γεγονός που εγείρει, κατ’ εμέ, έντονες επιφυλάξεις από δημοκρατικής πλευράς. Ως
εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης.

Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι θεωρώ ότι στην Εσθονία
αξίζει πραγματικά να προσχωρήσει στην ευρωζώνη. Αυτή η μικρή χώρα του Βορρά απέδειξε ότι, ακόμα και όταν
μαίνεται η χρηματοπιστωτική κρίση, η ένταξη στη νομισματική ένωση είναι δυνατή, εφόσον επιζητείται με σταθερό
και συνεπή τρόπο. Φρονώ ότι η εισαγωγή του ευρώ θα είναι θετική για την Εσθονία –θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη
στην οικονομία της χώρας, θα προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και θα μειώσει τα επιτόκια δανεισμού. Επίσης,
θα τονώσει τη λιθουανική και τη λετονική οικονομία. Σημαντική είναι και η συμβολική αξία αυτής της εξέλιξης,
διότι η Εσθονία αποτελεί την πρώτη χώρα από τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης που προσχωρεί στη
νομισματική ένωση, περνώντας από το πλέον σύνθετο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εν λόγω εξέλιξη,
όμως, είναι εξίσου σημαντική και για ολόκληρη της ευρωζώνη. Παρά τα προβλήματα που ανακύπτουν στην ευρωζώνη,
το ενιαίο νόμισμα διατηρεί την ελκυστικότητά του, αλλά και την ικανότητα να προσδίδει στα κράτη μέλη προστιθέμενη
αξία. Είμαι ευτυχής που η Επιτροπή και το Συμβούλιο επαίνεσαν την πρόοδο της Εσθονίας και ελπίζω ότι και το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει απόφαση προς τον σκοπό αυτόν.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η παρούσα έκθεση ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο
αμφισβητήσεων για την Ομάδα μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υποστηρίξαμε χωρίς εκτενείς
συζητήσεις. Επιπλέον, η ένταξη άλλης μίας χώρας –της Εσθονίας, εν προκειμένω– στην ευρωζώνη μας αποτελεί
ευχάριστη είδηση.

Vilja Savisaar (ALDE), γραπτώς. – (ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Scicluna, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας
ευχαριστήσω για τη στήριξη που παρείχατε στην Εσθονία όσον αφορά την προσχώρησή της στην ευρωζώνη. Πρόκειται
για σημαντική και από καιρό αναμενόμενη απόφαση για τούτη τη μικρή χώρα. Η Εσθονία κατέβαλε πολλές
προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου, και ο λαός της δοκιμάστηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα,
τούτο είχε μείζονα αντίκτυπο στην οικονομία μας. Δυστυχώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλες τις αποφάσεις της
κυβέρνησής μας, οι οποίες ελήφθησαν με γνώμονα τις προοπτικές του ευρώ. Ευελπιστούμε ότι, πέραν της εισαγωγής
του ευρώ, θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να στηρίζουμε περισσότερο την οικονομία μας, αποκαθιστώντας τις
επενδύσεις του δημόσιου τομέα στις υποδομές και εστιάζοντας περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.
Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη έκθεσή του, καθώς
και για το σθένος που επέδειξε υπερασπιζόμενος το μέλλον της ζώνης του ευρώ, και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω
τους συναδέλφους μου για την υποστήριξή τους κατά τις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας και κατά τη σημερινή
ψηφοφορία. Φυσικά, οι θερμότερες ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της Εσθονίας, χάρη στους
οποίους κατέστησαν δυνατά όλα αυτά.

Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την παρούσα έκθεση και την προσχώρηση της Εσθονίας
στην ευρωζώνη. Έπρεπε να έχει γίνει από καιρό και, υπό τις παρούσες συνθήκες, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη.

Έκθεση: László Surján (A7-0200/010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Surjan. Η εκτέλεση του
προϋπολογισμού της ΕΕ κατά το οικονομικό έτος 2009 παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 2,25 δισεκατομμυρίων
ευρώ, οφειλόμενο κυρίως σε υστέρηση εκτέλεσης των πληρωμών, καθώς και σε έσοδα υψηλότερα του αναμενομένου.
Πέραν της αλλοίωσης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, άλλη άμεση επίπτωση είναι η μείωση των
συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ των κρατών μελών ήδη διαρκούντος του οικονομικού έτους. Χωρίς
παρόμοιο διορθωτικό προϋπολογισμό, το πλεόνασμα του 2009 θα υπερέβαινε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως
λόγω της υποαπορρόφησης. Τα ετήσια δημοσιονομικά πλεονάσματα αυξάνονται από το 2007 και εξής, παρά τους
διορθωτικούς προϋπολογισμούς που κατατίθενται εν μέσω των οικονομικών ετών προκειμένου να μειωθεί το ύψος
των πλεονασμάτων. Κατά συνέπεια, τα αντίστοιχα ποσά είναι πολύ σημαντικά.

Η υφιστάμενη αναντιστοιχία μεταξύ των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ και των αναγκών και υποχρεώσεων
που ανακύπτουν δημιουργεί δημοσιονομικές τριβές και ελλείψεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση
άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και πολλών άλλων. Όλα
αυτά σημαίνουν είτε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν ήταν ρεαλιστικός είτε ότι δεν διαθέτουμε αποτελεσματικά
μέσα για την εκτέλεση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, το κύριο
συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά τον δημοσιονομικό σχεδιασμό μας και άλλες συναφείς
διαδικασίες.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Τα συνολικά ποσά [που περιλαμβάνονται στους διορθωτικούς
προϋπολογισμούς που καταρτίστηκαν μετά το κλείσιμο των προσωρινών ετήσιων λογαριασμών κατά το τέλος
Μαρτίου και] που επεστράφησαν στα κράτη μέλη μετά το 2007 είναι τα εξής: πλεόνασμα 2007: 1.542 εκατομμύρια
ευρώ· 2008: 1.810 εκατομμύρια ευρώ· 2009: 2.264 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των πλεονασμάτων
οφείλεται σε τρεις παράγοντες: στην εκτέλεση των δαπανών, την εκτέλεση των εσόδων και τη διακύμανση των
ισοτιμιών. Τα πλεονάσματα δεν επιστρέφονται απευθείας στα κράτη μέλη, αλλά εγγράφονται ως έσοδα στον επόμενο
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Στην ουσία, η άμεση συνέπεια είναι η μείωση
των ιδίων πόρων που πρέπει να συλλεχθούν από τα κράτη μέλη. Κατά την άποψή μου, τα εν λόγω πλεονάσματα θα
πρέπει είτε να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, μέσω της αύξησης
των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, είτε να διοχετεύονται σε κάποιο ευρωπαϊκό ταμείο για τη χρηματοδότηση
των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντική η ύπαρξη της απαιτούμενης ευελιξίας προς
αποφυγή αυτών των πλεονασμάτων. Εξάλλου, τα εν λόγω ετήσια πλεονάσματα οφείλονται στην πλημμελή εκτέλεση
των πολιτικών και των μέτρων που είχαν υποστηριχθεί και προβλεφθεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την άποψή μου, λοιπόν, η τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 4/2010 θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία για την εξέταση της δημοσιονομικής πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η παρούσα έκθεση ουδόλως αποτέλεσε αντικείμενο
αμφισβητήσεων για την Ομάδα μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υποστηρίξαμε χωρίς εκτενείς
συζητήσεις.
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Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τους ακόλουθους λόγους:

- θεωρώ ότι, ενόψει των αυξήσεων σε διοικητικές δαπάνες, και, ιδίως, λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών
επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες
των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- συμφωνώ ότι η θέση του Κοινοβουλίου συνίσταται στην απόρριψη της δήλωσης του Συμβουλίου, σύμφωνα με
την οποία το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση
των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούσαν ήταν το αποτέλεσμα «συμφωνίας κυρίων» (ψήφισμα που
κατεγράφη στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1970)· θεωρώ τη συμφωνία κυρίων
μη δεσμευτικό έγγραφο και την ερμηνεία που δίδει σε αυτήν το Συμβούλιο υπερβολικά ευρεία·

- θεωρώ ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελούν δύο χωριστές
διαδικασίες και ότι η «συμφωνία κυρίων» μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την κατάρτιση των αντίστοιχων
τμημάτων τους στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να απαλλάσσει το Συμβούλιο από την ευθύνη του να αποδίδει
πλήρη λογαριασμό στους πολίτες για τα κονδύλια που του διατίθενται.

Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο
Συμβούλιο. Σε προηγούμενη σύνοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη απορρίψει ευρέως την απόφαση που
πρότεινε ο εισηγητής σχετικά με την αναβολή χορήγησης απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008. Αυτή ήταν και η θέση που είχα λάβει
–μόνον εγώ– τότε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, διότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ουδόλως
προβαίνει σε παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση του Συμβουλίου. Συνεπεία τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χορήγησε την απαλλαγή στο Συμβούλιο, αναβάλλοντας για την παρούσα σύνοδο την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος
που συνοδεύει την απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής μαζί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις προς το
Συμβούλιο αναφορικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού του. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή Ελέγχου
του Προϋπολογισμού δεν δέχθηκε, όπως πρότεινα, τη διενέργεια νομικής έρευνας για την ακριβή διερεύνηση των
δικαιωμάτων –και, επομένως, των καθηκόντων– του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος της χορήγησης
απαλλαγής στο Συμβούλιο.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι είμαι της άποψης ότι, ενόψει
των αυξήσεων σε διοικητικές δαπάνες, και, ιδίως, λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών επιχειρησιακού χαρακτήρα,
οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο
πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιων επί του
προϋπολογισμού αρχών, πρέπει να ορίσουν μία ετήσια διαδικασία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, με
στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους· και θεωρώ
ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελούν δύο χωριστές διαδικασίες
και ότι η «συμφωνία κυρίων» μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την κατάρτιση των αντίστοιχων τμημάτων
τους στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να απαλλάσσει το Συμβούλιο από την ευθύνη του να αποδίδει πλήρη
λογαριασμό στους πολίτες για τα κονδύλια που του διατίθενται.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Χάριν της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαφάνειας που χρειάζεται η
κοινή γνώμη, θεωρώ ότι το Συμβούλιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να λογοδοτεί δημοσίως για τα
κονδύλια που του διατίθενται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμφωνώ με την απόφαση του εισηγητή να
αναβληθεί η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου έως ότου
προσκομισθούν οι απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το παρόν Κοινοβούλιο δεν υιοθετεί πάντα
τον ίδιο τόνο «ηθικολογίας» και αγανάκτησης και δεν εκφράζει την ίδια ανησυχία για τα χρήματα των
φορολογουμένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τις δικές του δαπάνες ή τις δαπάνες κάποιου άλλου θεσμικού
οργάνου. Ως εκ τούτου, χορήγησε απαλλαγή στην Επιτροπή, παρότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν
σε θέση, για δέκατη πέμπτη διαδοχική χρονιά, να εκδώσει θετική γνωμοδότηση σχετικά με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, χορηγεί μετά χαράς απαλλαγή στον εαυτό του εν ονόματι της
«συμφωνίας κυρίων», την οποία σήμερα καταγγέλλει.

Ξεχνά πολύ γρήγορα τη δική του εξαχρείωση: την ακραία οικονομική ανάμειξη ενός απερχόμενου Προέδρου στην
απόκτηση διαμερίσματος στις Βρυξέλλες ακριβώς πριν από την αντικατάστασή του· την εκρηκτική αύξηση των
δαπανών συνεπεία των μεταρρυθμίσεων του εσωτερικού κανονισμού των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του καθεστώτος των βοηθών, λόγω πλημμελούς αρχικής αξιολόγησης· την πρόσφατη αύξηση των πόρων και
του προσωπικού των βουλευτών του ΕΚ με δόλια προσχήματα· ή ακόμα και τη χορήγηση συσκευής iPad σε κάθε
βουλευτή του ΕΚ. Ασφαλώς, ο έλεγχος της χρήσης του δημόσιου χρήματος είναι καίριας σημασίας. Ωστόσο,
αρνούμαστε να εμπλακούμε σε αυτόν τον μικρό πόλεμο που έχετε κηρύξει κατά του Συμβουλίου για πολιτικούς
λόγους.

Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. – (DE) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο
Συμβούλιο για το 2008, διότι καλύπτει δύο θέματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο είναι η ανάληψη της
πρωτοβουλίας εκ μέρους της ισπανικής Προεδρίας να εξετάσει λεπτομερώς τη «συμφωνία κυρίων» μεταξύ του
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η οποία χρονολογείται από το 1970· και το δεύτερο είναι η δέσμευση του
Συμβουλίου να λογοδοτεί πλήρως στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τον διοικητικό προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο
πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική πληροφόρησης που ακολουθεί και να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια,
ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης επί της διαδικασίας απαλλαγής για τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης. Για τους λόγους αυτούς, τάσσομαι υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P7_TA(2010)0219.

Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. – (FR) Ο έλεγχος του προϋπολογισμού αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία οι βουλευτές του ΕΚ δεν αντιμετωπίζουν επιπόλαια. Ως αιρετοί εκπρόσωποι,
πρέπει να λογοδοτούμε στους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Όπως
επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται
οι φόροι που πληρώνουν. Οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, δεν αποτελούν εξαίρεση του κανόνα. Φέτος θελήσαμε να αποσαφηνίσουμε
τη διαδικασία απαλλαγής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επαναβεβαιώνοντας τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται
στο Κοινοβούλιο από τη Συνθήκη. Δεδομένου ότι η διαφάνεια συνιστά σημαντική αρχή για την ΕΕ και έχουν
καταβληθεί προσπάθειες για τη βελτίωσή της σε πολλούς τομείς, είναι εύλογο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να παρέχει
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το Κοινοβούλιο για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.
Αυτός ήταν ο υποκείμενος στόχος της έκθεσης σχετικά με την ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής στο
Συμβούλιο για το τρέχον έτος. Επικροτώ την αρχική πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση,
μολονότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.

Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. – (IT) Θεωρώ ζωτικής σημασίας την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά
με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο.

Η προαναφερθείσα πρόταση ψηφίσματος αναφέρεται στην πενιχρή συμμετοχή του Συμβουλίου στη διαδικασία
απαλλαγής, περιλαμβανομένης της άρνησής του να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις περί απαλλαγής,
δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν περιφρόνηση για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη χορήγηση απαλλαγής, αλλά,
κυρίως, προς το δικαίωμα των πολιτών να δουν όλους εκείνους που ευθύνονται για τη χρησιμοποίηση των πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν.

Κατά την άποψή μου, αυτό το τελευταίο γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβανομένου υπόψη ότι τα κράτη
μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο ευθύνονται για το 80% περίπου των πραγματικών δαπανών του
προϋπολογισμού της Ένωσης. Στηρίζω πλήρως το ρητό αίτημα που απευθύνθηκε προς το Συμβούλιο, διότι φρονώ
ότι το Συμβούλιο οφείλει να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση των δαπανών που απορρέουν
από τις δράσεις του οργάνου σε ειδικές αποστολές, και ότι οι δαπάνες του πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο
όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο
319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι είμαι της άποψης ότι, ενόψει των αυξήσεων
σε διοικητικές δαπάνες, και, ιδίως, λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι δαπάνες
του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο
της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Μετά την έγκριση αρκετών κοινών τροπολογιών που
κατέθεσαν οι Ομάδες S&D, ALDE, PPE, Verts/ALE και GUE/NGL, και τη συμπερίληψη πολλών άλλων επιμέρους
προσθηκών, ορισμένες από τις οποίες προέρχονται από την Ομάδα μου, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να
υποστηρίξουμε την εν λόγω έκθεση, την οποία τελικά υπερψηφίσαμε.
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Έκθεση: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτής της οδηγίας σχετικά με τη διασφάλιση
του δικαιώματος σε διερμηνεία και μετάφραση των κατηγορούμενων για ποινικά αδικήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιος είναι ύποπτος, κατηγορείται ή ανακρίνεται και δεν κατανοεί τη γλώσσα
της χώρας στην οποία βρίσκεται, έχει δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης των ακροάσεων, ανακρίσεων και
συναντήσεων με τον συνήγορό του. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι κακοδικίες. Όταν κάποιος συλλαμβάνεται ή
απελαύνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ή απλώς συλλαμβάνεται σε χώρα διαφορετική από τη
χώρα καταγωγής του, πρέπει να τυγχάνει δίκαιης μεταχείρισης.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι τα ίσα δικαιώματα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μετάφραση στα δικαστήρια όπως προβλέπεται στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα αυξήσουν την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων.
Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, πρέπει να εγγυώνται την εφαρμογή δίκαιων δικαστικών διαδικασιών
και ορθών νομικών προτύπων. Δυστυχώς, στην πράξη, αυτές οι νομικές αρχές και διαδικασίες «υψηλής ποιότητας»
δεν διασφαλίζονται επαρκώς. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το δικαίωμα σε μετάφραση στις
ποινικές διαδικασίες θα ενισχύσει το δικαίωμα του ατόμου σε δίκαιη δίκη και σε ακρόαση από δικαστήριο.

Σήμερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συχνά επειδή άτομα τα οποία ανακρίνονται ή δικάζονται και δεν
κατανοούν τη γλώσσα που ομιλείται σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχουν πάντα δικαίωμα σε μετάφραση ή
διερμηνεία στο δικαστήριο, καθότι μέχρι στιγμής αυτό το δικαίωμα μετάφρασης κατά τις ποινικές δίκες δεν είχε
ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της ΕΕ. Επομένως, προκειμένου να εγγυηθούμε τον δίκαιο χαρακτήρα των
διαδικασιών, πρέπει να αποφύγουμε τα προβλήματα που οφείλονται στην αδυναμία κατανόησης μιας γλώσσας και
να μεριμνούμε ώστε οι κατηγορούμενοι να κατανοούν τι ακριβώς λέγεται κατά τη διάρκεια της δίκης τους.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Εφεξής διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα των πολιτών της
ΕΕ να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους όταν εμπλέκονται σε ποινικές δίκες οι οποίες διεξάγονται σε κράτος μέλος
διαφορετικό από τη χώρα καταγωγής τους. Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και
μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, όλα τα στάδια μιας έρευνας ή δίκης θα μεταφράζονται και θα
εξηγούνται στη μητρική γλώσσα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων που εμπλέκονται σε δίκες. Το μέτρο αυτό
βελτιώνει την ποιότητα της υπεράσπισης που παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες, βάσει των αιτιολογικών σκέψεων
σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετήθηκαν ομοφώνως.
Ως εκ τούτου, η οδηγία συμπληρώνει τις νομικές διατάξεις που καλύπτουν τις περιπτώσεις στις οποίες εκδίδονται
ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης κατά την έννοια της βελτίωσης των δυνατοτήτων υπεράσπισης των ευρωπαίων
πολιτών οι οποίοι εμπλέκονται ως κατηγορούμενοι ή ύποπτοι σε ποινικές υποθέσεις.

Εντός τριών ετών, η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους πρέπει να εγγυάται την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και
διερμηνείας σε γλώσσα την οποία κατανοούν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων ή δικών που
τους αφορούν. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να εναρμονίσουν το ποινικό τους δίκαιο. Σύμφωνα με την οδηγία, οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας αφορούν
τις κατ’ αντιπαράσταση ανακρίσεις που διενεργούν οι αστυνομικές αρχές και τις συζητήσεις με τους συνηγόρους
υπεράσπισης, καθώς και τη μετάφραση σημαντικών εγγράφων. Αφορούν επίσης τις αποφάσεις που συνεπάγονται
τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, το έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας ή το κλητήριο θέσπισμα.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών επειδή ενισχύει τα δικαιώματα των υπόπτων ή κατηγορουμένων για ποινικές υποθέσεις. Φρονώ ότι
είναι σημαντικό να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση τη δυνατότητα των υπόπτων ή κατηγορουμένων
που δεν κατανοούν ή δεν μιλούν τη γλώσσα στην οποία διεξάγονται οι ποινικές διαδικασίες να επωφελούνται από
υπηρεσίες διερμηνείας.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Όλοι γνωρίζουμε ότι, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ποινική δικαιοσύνη,
πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα δικαιώματα των υπόπτων και/ή των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να τους παρέχονται
ικανοποιητικές δυνατότητες υπεράσπισης βάσει των ενδεδειγμένων νομικών και δικονομικών μέσων. Στο πλαίσιο
αυτό, επιβάλλεται να διασφαλίζεται το δικαίωμα των υπόπτων και/ή κατηγορουμένων να ενημερώνονται σε γλώσσα
την οποία γνωρίζουν πολύ καλά σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και με το περιεχόμενο των
κατηγοριών που τους αποδίδονται, καθώς και σχετικά με όλες τις βασικές πτυχές της υπόθεσης στην οποία
εμπλέκονται. Μόνον έτσι διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής υπεράσπισής τους, η οποία αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και των σύγχρονων ποινικών διαδικασιών. Επικροτώ επίσης την απόφαση
του Συμβουλίου να εγκρίνει σταδιακά μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε αυτόν και σε άλλους τομείς, καθόσον η
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διασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων έχει καθοριστική σημασία για ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και
δικαιότερες δίκες.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας στο μέσο των πολλαπλών
πραγματικοτήτων που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να διασφαλίζονται ισότιμοι
όροι για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται εντός της κοινοτικής επικράτειας, ιδίως
όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η οποία είναι θεμελιώδης αξία της δημοκρατίας και κάθε χώρας που
σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζω τη θέσπιση οδηγίας η οποία θα εγγυάται
κοινά πρότυπα σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση στις ποινικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους το
δικαίωμα να εκφράζονται και να ενημερώνονται στη μητρική τους γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα την οποία κρίνουν
αποδεκτή, τόσο στο πλαίσιο των ανακρίσεων που διενεργεί η αστυνομία όσο και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας στο δικαστήριο. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι για την εδραίωση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης να δημιουργηθεί μια πιο δίκαιη Ευρώπη, ζητώ τα νέα αυτά μέτρα να εφαρμοστούν το ταχύτερο
δυνατόν σε όλα τα κράτη μέλη, και να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαδικασία περαιτέρω εναρμόνισης στον
τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των δικαστικών διαδικασιών.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η πρόταση της κ. Ludford, στο όνομα του δικαιώματος στην υπεράσπιση,
δημιουργεί απόλυτο δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση των διαδικασιών για τα άτομα που πρόκειται να
δικαστούν αλλά δεν ομιλούν, ή ισχυρίζονται ότι δεν ομιλούν, τη γλώσσα της χώρας στην οποία διώκονται. Αυτό
θα προκαλέσει εκρηκτική αύξηση του κόστους και της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, θα επιβαρύνει τους
προϋπολογισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης, οι οποίοι συχνά είναι ήδη ανεπαρκείς, και θα αυξήσει περαιτέρω
τα ελλείμματα, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της κ. Merkel. Και δεν λαμβάνουμε καν υπόψη το γεγονός ότι οι
σχεδιαζόμενες διαδικασίες για την απόκτηση αυτού του δικαιώματος θα οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των
απελευθερώσεων κρατουμένων λόγω διαδικαστικών παρατυπιών.

Όλα αυτά δε υποθάλπουν ένα φαινόμενο το οποίο θεωρείται απόλυτο ταμπού: τα υψηλά επίπεδα παραβατικότητας
μεταξύ των μη Ευρωπαίων αλλοδαπών σε όλες τις χώρες οι οποίες δέχονται μαζικές εισροές μεταναστών. Το χειρότερο
είναι ότι η κ. Ludford φαίνεται να πιστεύει ότι καμία διωκτική ή δικαστική αρχή δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να
είναι πραγματικά πρόσφορη η χρήση διερμηνέων και μεταφραστών, όχι μόνον για τη διεξαγωγή ανακρίσεων ή δικών,
αλλά και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα δικαιώματα υπεράσπισης που αναφέρονται στο κείμενο, τα
οποία, στις δημοκρατίες μας, απορρέουν από τις εθνικές διατάξεις και τον σεβασμό διεθνών υποχρεώσεων. Η έκθεση
αυτή είναι περιττή, και γι’ αυτό δεν την υπερψηφίσαμε.

Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ της έγκρισης αυτού του κειμένου,
το οποίο δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα βήμα προόδου στο πεδίο των δικαιωμάτων υπεράσπισης, αλλά και μια
ιστορική πρωτιά, καθώς είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μέτρο στον τομέα του ποινικού δικαίου το οποίο εγκρίνεται
βάσει της διαδικασίας συναπόφασης. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι εγκρίθηκε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία.
Αυτό το ιστορικό νομοθέτημα, το οποίο προσφέρει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες δικαίωμα σε μετάφραση
και διερμηνεία από τη στιγμή που ένα πρόσωπο ενημερώνεται ότι θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται, υποβάλλεται
σε ανάκριση και δικάζεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν ομιλεί, αποτελεί σημαντικό βήμα
προς την κατεύθυνση της προοδευτικής οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Επιπλέον, εκφράζω
την ικανοποίησή μου για τον οδικό χάρτη τον οποίο περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης της Στοκχόλμης ως προς το
θέμα των δικονομικών εγγυήσεων. Τα δικαιώματα των προσώπων που ανακρίνονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
πρέπει να ενισχυθούν και, κυρίως, πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ της προόδου που έχει επιτευχθεί
στο πεδίο της άσκησης διώξεων και της σημαντικής υστέρησης που εμφανίζεται ως προς τα δικαιώματα υπεράσπισης.
Σε συνάρτηση με αυτό, προτείνω να εξετάσουμε μέτρα στα πεδία της νομικής πληροφόρησης, της δικαστικής
αρωγής και της ενημέρωσης των στενών συγγενών ή ακόμη και υπέρ των ευάλωτων ατόμων, τα οποία είναι εξίσου
αναγκαία.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Μετά από πολλά χρόνια διαδοχικών αποτυχιών, χαίρομαι διότι
επιτέλους αρχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο ως προς την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ δικονομικών εγγυήσεων υπέρ
των υπόπτων, εγγυήσεων οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία του ατόμου έναντι αυθαιρεσιών. Εφεξής, στις
περιπτώσεις στις οποίες πολίτες της ΕΕ καλούνται για ανάκριση σχετικά με ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί
σε άλλο κράτος μέλος θα είναι εγγυημένη η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης βασικών
εγγράφων στη γλώσσα τους. Η Ευρώπη της δικαιοσύνης γίνεται πραγματικότητα και θα συνεχίσω να την υποστηρίζω
ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες που θα την συμπληρώσουν τους επόμενους μήνες, όπως οι κανόνες που διέπουν τις
ανακρίσεις ή ακόμη και η νομική εκπροσώπηση.

Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Το δικαίωμα σε ικανοποιητική μετάφραση και διερμηνεία στο
πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών είναι θεμελιώδες και καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό ενόψει της αυξανόμενης
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δικαστικής συνεργασίας στο σύνολο της ΕΕ, αλλά και της αύξησης της κινητικότητας των πληθυσμών. Η έκθεση
Ludford είναι ισορροπημένη και, ως εκ τούτου, την υπερψήφισα.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου δικαιοσύνης με ελάχιστους κοινούς κανόνες και πρότυπα
που θα καλύπτουν το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι τάσσομαι υπέρ της βελτίωσης των δικαιωμάτων των υπόπτων και των
κατηγορουμένων που δεν μιλούν τη γλώσσα της αντίστοιχης χώρας και δεν κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής της
δικαστικής διαδικασίας. Ο καθένας πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει αυτά τα δικαιώματα από τη στιγμή που οι
οικείες εθνικές αρχές γνωστοποιήσουν επισήμως στο εν λόγω πρόσωπο ότι είναι ύποπτος ή κατηγορείται για τη
διάπραξη ποινικού αδικήματος. Φρονώ ότι η εφαρμογή ελάχιστων κοινών προτύπων για τα δικαιώματα αυτά πρέπει
να διευκολύνει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, επιτρέποντας έτσι την πιο ομαλή συνεργασία
μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία προόδου.
Είναι επιβεβλημένο να επιτρέπεται σε όλους τους υπόπτους η χωρίς καθυστέρηση πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας
και μετάφρασης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν και τη νοηματική
γλώσσα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να λησμονηθεί ούτε η μεταγραφή στο σύστημα Μπράιγ. Παρ’
όλα αυτά, απέχω από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής. Θεωρώ απαράδεκτη την άποψη που φαίνεται να
επικρατεί, σύμφωνα με την οποία πρέπει να μεταφράζονται μόνον τα έγγραφα τα οποία κρίνονται απαραίτητα. Κάθε
ύποπτος έχει δικαίωμα να γνωρίζει λεπτομερώς ποια έγγραφα ευνοούν ή επιβαρύνουν τη θέση του. Δεν είναι πλέον
αποδεκτό να προτείνουμε την προφορική αντί της γραπτής μετάφρασης. Κάθε ύποπτος πρέπει να είναι σε θέση να
μελετά εκ νέου όλα τα στοιχεία του φακέλου του με άνεση χρόνου. Διαφορετικά, η εξασφάλιση δίκαιης και
αμερόληπτης δίκης είναι φενάκη.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Ο αγώνας για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης ενισχύθηκε με την έγκριση αυτού του κανονισμού. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες
των κρατών μελών να έχουν δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις
υποθέσεις που τους αφορούν στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Μόνον έτσι θα ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, κατά τρόπο σαφή
και ορατό.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου χώρου δικαιοσύνης με κοινούς κανόνες έχει
σκοπό να ενισχύσει σημαντικά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα δικαστικά τους
συστήματα και τις ποινικές διαδικασίες τους. Επιπλέον, θα επιτευχθεί μεγαλύτερη συνεργασία σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων σε ανακρίσεις και δικαστικές διαδικασίες. Τα πρότυπα τα οποία καθορίζουν η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται σεβαστά. Καθώς η έκθεση δεν θίγει αρκετά λεπτομερώς τα εθνικά ζητήματα,
την καταψήφισα.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Θεωρώντας επιβεβλημένο να διασφαλίσουμε ένα
πραγματικό δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπεράσπιση, αποφάσισα να στηρίξω την έκθεση
σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε
διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Είναι μέρος του οδικού χάρτη για την ενίσχυση των
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες, τον οποίο υιοθέτησε το
Συμβούλιο το 2009. Μέσω της έγκρισης αυτής της έκθεσης, συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της
δικαστικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, ενώ συγχρόνως θέτουμε σε εφαρμογή τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ερμηνεία που τους δίνεται στη
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διερμηνεία και η μετάφραση πρέπει να
παρέχεται άμεσα, σωστά και δωρεάν, κάτι που θα βελτιώσει σημαντικά τη δυνατότητα των πολιτών της ΕΕ να
υπερασπίζονται τους εαυτούς τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – O σεβασμός της γλώσσας κάθε λαού αποτελεί απόδειξη του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας ενός δημοκρατικού κράτους. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εγκρίνει με τη σημερινή ψηφοφορία νέα νομοθεσία που εγγυάται σε κάθε πολίτη της ΕΕ πρόσβαση σε
υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε περίπτωση που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε άλλο κράτος μέλος.
Επίσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα αυτό θα παρέχεται σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας,
η μετάφραση θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα βασικά έγγραφα και πάντοτε γραπτώς και θα παρέχεται η δυνατότητα
άσκησης ενδίκων μέσων στους υπόπτους ή στους κατηγορουμένους. Μόνον έτσι θα πάψουν να βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση και μόνον έτσι πραγματώνεται πλήρως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται στο άρθρο
47 του Χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Ludford σχετικά με την έκδοση οδηγίας για τα
δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση.
Παρότι υποστήριξα τις τροπολογίες της Ομάδας GUE σχετικά με τον συνυπολογισμό των περιφερειακών ή
μειονοτικών γλωσσών, οι τροπολογίες αυτές καταψηφίστηκαν. Εντούτοις, η τελική ψηφοφορία καταδεικνύει ότι
η έκθεση ως σύνολο εξασφάλισε τεράστια στήριξη (637 ψήφοι υπέρ έναντι 21 ψήφων κατά και 19 αποχών).

Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ αυτό το βήμα προόδου υπέρ της εφαρμογής πιο
δίκαιων και ισότιμων δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη. Αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε σοβαρού δικαστικού
συστήματος να κατανοούν οι κατηγορούμενοι ποια είναι η θέση τους, ποιες κατηγορίες τους βαρύνουν, καθώς και
τι είδους στοιχεία υπάρχουν εις βάρος τους. Θέλω, εντούτοις, να προσθέσω ότι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας
δεν χρειάζονται μόνον οι κατηγορούμενοι. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα δεν έχουν πρόσβαση σε
πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών που τα αφορούν. Πρέπει να μεριμνήσουμε
και για τις ανάγκες των θυμάτων.

Έκθεση: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Για πολλούς από τους συμπολίτες μου, η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν είναι αρκετά ομοιογενής από κοινωνικοοικονομική άποψη ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός
μεταξύ των επιχειρήσεων στα 27 κράτη μέλη. Αυτό ισχύει, λόγου χάρη, στον τομέα των μεταφορών, όπου ο
ανταγωνισμός είναι ισχυρός. Εκτός από την πολιτική συνοχής –υπέρ της οποίας αγωνίζομαι σε καθημερινή βάση,
διότι, μεταξύ άλλων, μας επιτρέπει να μειώσουμε το αναπτυξιακό χάσμα που υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης–
χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς. Γι’ αυτό, υπερψήφισα την τροπολογία με την
οποία αμφισβητείται η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τους
χρόνους εργασίας των οδηγών φορτηγών οχημάτων. Συνεπώς, όπως και οι συνάδελφοί μου στη γαλλική
αντιπροσωπεία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), επιθυμώ την επιβολή
συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των ευρωπαίων οδηγών βαρέων φορτηγών οχημάτων και την εγγύηση
της ασφάλειας των οδών μας μέσω της μείωσης της κόπωσης των οδηγών. Μετά την έγκριση αυτής της τροπολογίας,
υπερψήφισα την έκθεση στο σύνολό της.

Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. – (FR) Ακολούθησα τη σύσταση της επιτροπής, η οποία ενέκρινε την έκθεση
την οποία κατάρτισε η συνάδελφός μου από τη Σλοβακία, κ. Edit Bauer, βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο πρέπει
να απορρίψει, κατά την πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, της πρότασης οδηγίας
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας του 2002 για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων
κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Στο κείμενο της έκθεσης καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει
την πρότασή της και να υποβάλει νέα. Είναι λυπηρές οι υπεκφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απάντησή της
σχετικά με το κατά πόσον θα αποσύρει ή όχι την πρότασή της. Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για τη θέση της
εισηγήτριας, η οποία συνίσταται στην απόρριψη της έκθεσής της προκειμένου να κατατεθεί μια τροπολογία με την
οποία εγκρίνεται το κείμενο μιας ολόκληρης οδηγίας. Στην πράξη, το πραγματικό πρόβλημα είναι η καταπολέμηση
του φαινομένου των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων» στο πεδίο των οδικών μεταφορών. Ας ελπίσουμε ότι ο εν λόγω
φάκελος θα μπορέσει να ευδοκιμήσει κατ’ αυτήν την έννοια.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής. Η
Επιτροπή πρότεινε την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πιστεύω
ότι η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων θα δημιουργούσε ψευδή εργασία και θα προσέφερε σε εταιρείες τη
δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τους οδηγούς προσλαμβάνοντάς τους ως αυτοαπασχολούμενους και όχι μέσω
σύμβασης εργασίας, καθώς έτσι δεν θα ίσχυαν γι’ αυτούς τα αυστηρά ωράρια εργασίας και ώρες ανάπαυσης που
ορίζονται στην οδηγία. Για να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών,
η Επιτροπή πρέπει να βρει μια λύση η οποία θα δημιουργεί ίσες συνθήκες για όλους τους οδηγούς. Το Κοινοβούλιο
έχει συχνά εκφράσει την ανησυχία του για την τρέχουσα εφαρμογή διαφορετικών μέτρων και σταθμών ως προς τα
άτομα που εργάζονται βάσει σύμβασης εργασίας και τους αυτοαπασχολούμενους. Μια τέτοια κατάσταση στρεβλώνει
τις αρχές λειτουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και συνιστά απειλή για την οδική ασφάλεια.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την πρόταση της Επιτροπής· με άλλα λόγια,
ψήφισα υπέρ του να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στην οδηγία του 2002 για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, για τους ακόλουθους λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι οι κουρασμένοι οδηγοί αποτελούν κίνδυνο για την κυκλοφορία στους δρόμους. Αυτό ισχύει
ανεξαρτήτως του εάν ο οδηγός είναι αυτοαπασχολούμενος ή όχι, καθώς και του εάν η κούραση του οδηγού οφείλεται
στην οδήγηση ή τη φόρτωση εμπορευμάτων. Ο δεύτερος συνίσταται στο ότι κατά τον υπολογισμό του μέγιστου
χρόνου εργασίας λαμβάνεται υπόψη μόνον η δραστηριότητα της οδήγησης, καθαυτή, καθώς και οι δραστηριότητες
που σχετίζονται άμεσα με αυτή –φόρτωση, εκφόρτωση, καθαρισμός και συντήρηση του οχήματος, παροχή βοήθειας
σε επιβάτες ή επίσημες διαδικασίες ενώπιον αστυνομικών και τελωνειακών αρχών. Οι γενικές διοικητικές εργασίες
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–λογιστική, διοίκηση κ.ο.κ.– δεν λαμβάνονται υπόψη. Επομένως, η συμπερίληψη στην οδηγία που διέπει τον χρόνο
εργασίας δεν θέτει σε κίνδυνο τη δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Ο τρίτος λόγος συνίσταται
στο γεγονός ότι υπήρξε άστοχη η απόπειρα ορισμού των «ψεδοαυτοαπασχολούμενων» μέσω αυτής της έκθεσης.
Η ψήφος υπέρ της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας
ισοδυναμεί με ενθάρρυνση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και, εν τέλει, με υποκίνηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. – (LT) Συμφωνώ με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
απορρίψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή οι κανόνες που διέπουν την ενιαία αγορά πρέπει να
ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως. Η εξαίρεση την οποία προτείνει σήμερα η Επιτροπή, η οποία συνίσταται στη μη
εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών στους αυτοαπασχολούμενους
οδηγούς, είναι πιθανό να ενθαρρύνει την ένταξη «ψευδοαυτοαπασχολούμενων» οδηγών σε μεγαλύτερες εταιρείες,
και αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά και θα αποδυναμώσει την αγορά
εργασίας εν γένει.

Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών οχημάτων πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες
για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης που ισχύουν και για τους οδηγούς οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό
μεγαλύτερων εταιρειών. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας
όλων των οδηγών και να διαφυλάξουμε τα κοινωνικά τους δικαιώματα και εχέγγυα, για να βελτιώσουμε την οδική
ασφάλεια, αλλά και να αποφύγουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά των μεταφορών, πρέπει, μαζί με την
Επιτροπή, να λάβουμε κατάλληλα μέτρα και να παρουσιάσουμε μια νέα βελτιωμένη πρόταση σχετικά με την οργάνωση
του χρόνου εργασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε νομικά μέτρα για την καταπολέμηση της
ψευδοαυτοαπασχόλησης των οδηγών καθότι το φαινόμενο αυτό είναι γενικό πρόβλημα της αγοράς εργασίας, και
πρέπει να επιλυθεί ανάλογα.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση γιατί, πέρα από το προφανές ζήτημα που
τίθεται για τα εργασιακά δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, υπάρχουν δύο ακόμα σημαντικοί τομείς
που πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως. Αρχικά, η όλη διαδικασία συνομιλιών και αποφάσεων ανάμεσα στην εισηγήτρια
και το Συμβούλιο έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, εγκαινιάζοντας
απαράδεκτες πρακτικές που υποβαθμίζουν και ακυρώνουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δεύτερο,
και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ζήτημα είναι αυτό που αφορά την οδική ασφάλεια. Στη χώρα μας οι θάνατοι
και οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαίες συγκρούσεις φτάνουν σε τραγικά υψηλά νούμερα. Είναι ευθύνη των
μελών του Ευρωκοινοβουλίου να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αντιστρέψουμε αυτήν την κατάσταση. Στην
προκειμένη περίπτωση, με την ψήφο μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να οδηγούν στους
δρόμους μας, νόμιμα και ανεξέλεγκτα, κουρασμένοι οδηγοί φορτηγών με σίγουρες ολέθριες συνέπειες και κόστος
σε ανθρώπινες απώλειες, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν το Ευρωκοινοβούλιο.

Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. – (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου καταψήφισε
τις τροπολογίες 1 και 29 έτσι ώστε να αποκαταστήσει την πρόθεση της Επιτροπής να εξαιρεθούν οι ανεξάρτητοι
οδηγοί από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Πιστεύουμε ότι η απαίτηση να δηλώνουν οι ανεξάρτητοι οδηγοί
τον χρόνο κατά τον οποίο τακτοποιούν το πρόγραμμά τους και υποβάλλουν προσφορές για νέες εργασίες δεν είναι
δυνατό να ελεγχθεί, ιδίως όταν οι δραστηριότητες αυτές γίνονται κατ’ οίκον, όπως δεν μπορεί να ελεγχθεί και το
ποιο μέρος από τον μέγιστο χρόνο εργασίας τους ανά εβδομάδα χρησιμοποιούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
μειώσουν τον χρόνο οδήγησής τους, να γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικοί και να εξωθηθούν στην ανεργία. Επίσης,
το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύει στην ελευθερία του ατόμου να αναπτύσσει επιχειρηματική
δραστηριότητα και να εργάζεται για δικό του λογαριασμό, όμως η εν λόγω οδηγία θα το εμποδίσει αυτό. Δεδομένου
ότι δεν πρόκειται για ζήτημα υγείας και ασφάλειας, οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Λαμβάνω
υπόψη το γεγονός ότι οι παραδοσιακοί οδηγοί αποδίδουν τεράστια σημασία στην ανεξαρτησία τους. Εντούτοις, η
καταψήφιση της πρότασης ήταν ο μόνος τρόπος για να υποχρεωθεί η Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση η
οποία θα αντιμετωπίζει το θέμα των δηλωμένων ψευδώς ως αυτοαπασχολούμενων οδηγών, το οποίο συνιστά άμεση
απειλή για τους πραγματικά αυτοαπασχολούμενους και τους υπόλοιπους οδηγούς που απασχολούνται βάσει
σύμβασης εργασίας, υπονομεύοντας τις αμοιβές και τις εργασιακές συνθήκες στον τομέα. Όταν επιλύσουμε αυτό
το θεμελιώδες πρόβλημα, μπορούμε να επανεξετάσουμε ποια μέτρα είναι τα πλέον πρόσφορα για τους πραγματικά
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Σήμερα, στην ψηφοφορία επί της έκθεσης Bauer, ψήφισα υπέρ
της απόρριψης της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων
κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Αυτό θα σήμαινε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί καλύπτονται από
την οδηγία.
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Γνωρίζω ότι ο παραδοσιακός αυτοαπασχολούμενος οδηγός αποδίδει μεγάλη σημασία στη δυνατότητά του να
εργάζεται ανεξάρτητα. Κατά τη γνώμη μου, όμως, η καταψήφιση αυτής της πρότασης είναι ο μόνος τρόπος για να
υποχρεωθεί η Επιτροπή να σπεύσει να παρουσιάσει μια πρόταση για την επίλυση του προβλήματος των ψευδώς
δηλωμένων ως αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Αυτοί οι «ψευδοαυτοαπασχολούμενοι» οδηγοί συνιστούν άμεση
απειλή για τους οδηγούς που εργάζονται βάσει σύμβασης εργασίας. Αφού επιλυθεί αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα,
πρέπει να σπεύσουμε να επανεξετάσουμε τι είναι πιο πρόσφορο για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Η Επιτροπή πρέπει
να αποδεχτεί την απόφαση του Κοινοβουλίου και να τροποποιήσει την τρέχουσα πρότασή της. Όλοι οι εργαζόμενοι
που εκτελούν τέτοιες δραστηριότητες, και όχι μόνον οι μισθωτοί, πρέπει να εργάζονται για περιορισμένο διάστημα
ωρών εβδομαδιαίως, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των χρηστών των ευρωπαϊκών οδών και να αποτραπεί ο
αθέμιτος ανταγωνισμός στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ασφάλεια δικαίου είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας,
και γι’ αυτό οποιαδήποτε τροποποίηση νομικού κειμένου η οποία δημιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες ως προς τον
καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του πρέπει να απορρίπτεται ως κακή νομική τεχνική. Στον βαθμό που
εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου οδηγίας, ιδίως όσον
αφορά τη διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων οδηγών και μετακινούμενων εργαζομένων, συμμεριζόμαστε τη
θέση της εισηγήτριας ότι πρέπει να αναδιατυπωθεί.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν
μπορούν να διατηρηθούν μέσω στρεβλών και δυσανάλογων κανόνων που άπτονται των αξιών και γενικών αρχών
της νομοθεσίας για την απασχόληση, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί χρησιμεύουν απλώς στην προώθηση
καταστάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού και εργασιακής αστάθειας. Στην περίπτωση των μεταφορών, η δυνατότητα
χορήγησης εξαιρετικού καθεστώτος στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, που δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης
των αυτοαπασχολούμενων οδηγών βαρέων φορτηγών οχημάτων από μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
προβλέπει η νομοθεσία γι’ αυτόν τον τομέα, ιδίως όσον αφορά τις ώρες εργασίας, θα δημιουργούσε μια απαράδεκτη
κατάσταση ανισότητας και αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των μισθωτών οδηγών, ενώ θα ζημίωνε και την οδική
ασφάλεια και θα αύξανε τον κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της απόρριψης της
πρότασης της Επιτροπής, διότι δεν πιστεύω ότι προωθεί την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, την υγεία, την ευημερία ή
τον δίκαιο ανταγωνισμό στον κλάδο των οδικών μεταφορών.

Carlo Fidanza (PPE), γραπτώς. – (IT) Χαιρετίζω την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η οποία οδήγησε στην απόρριψη
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Παρέχοντας στα κράτη μέλη διακριτική ευχέρεια ως προς τη λήψη των αποφάσεων, το κείμενο αυτό θα απέκλειε
στην πράξη τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η εξαίρεση των
αυτοαπασχολούμενων οδηγών θα δημιουργούσε σοβαρές διακρίσεις υπέρ των οδηγών αυτών, προκαλώντας αθέμιτο
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν ολοένα και περισσότερο να απασχολούν πιο ευέλικτους
ανεξάρτητους εργαζόμενους με μειωμένες αποδοχές, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική
ασφάλεια.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Ιταλία, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, η οποία
προέβλεπε τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από την 23η Μαρτίου 2009, εφάρμοσε τη ρήτρα
αυτή εντός του απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου μέσω του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 234 του 2007,
επιβάλλοντας τους ίδιους κανόνες για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μισθωτούς οδηγούς. Για τον λόγο
αυτόν, μαζί με τους συναδέλφους μου από την αντιπροσωπεία του κόμματος Popolo della Liberta, υποστηρίζω
ολόψυχα την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε
σήμερα υπέρ της πρότασης –με την οποία συμφωνούμε– να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής βάσει της οποίας
θα εξαιρούνταν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών από τη νομοθεσία που ρυθμίζει τον
χρόνο εργασίας σε αυτό το επάγγελμα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη θέση της
οποίας επιβεβαίωσε το Σώμα, οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που
ισχύουν για τους μισθωτούς εργαζομένους για λόγους υγείας και ασφάλειας, αλλά και προκειμένου να διασφαλίζεται
ο δίκαιος ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα.
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Η πρόταση της Επιτροπής απέβλεπε στην τροποποίηση της οδηγίας του 2002 για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Η απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής
από το Κοινοβούλιο επιτεύχθηκε με 368 ψήφους υπέρ έναντι 301 κατά και 8 αποχών.

Με την απόρριψη αυτής της πρότασης, παραμένει σε ισχύ η οδηγία του 2002 (οδηγία 2002/15/ΕΚ), σύμφωνα με
την οποία οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους μισθωτούς
εργαζομένους, αρχής γενομένης από την 23η Μαρτίου 2009.

Θεωρούμε αυτό το αποτέλεσμα εξαιρετικά σημαντικό για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, την
προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου σε υγεία και ανάπαυση, καθώς και τη βελτίωση των
συνθηκών οδικής ασφάλειας.

Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. – (IT) Θεωρούμε εντελώς απαράδεκτη την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων
οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές
δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια,
την οποία θα υπονόμευαν όχι μόνον οι υπερβολικά μεγάλοι χρόνοι εργασίας, αλλά και το γεγονός ότι οι οδηγοί
υποχρεούνται να εκτελούν πάρα πολλές δραστηριότητες πέραν της οδήγησης.

Η απόφαση αυτή θα δημιουργούσε επίσης αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορικών εταιρειών. Πρακτικά θα
ευνοούσε την απασχόληση ανεξάρτητων εργαζομένων οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλότερου
κόστους λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας τους. Η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων οδηγών θα μπορούσε άλλωστε
να οδηγήσει στο αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα του κατακερματισμού των εταιρειών μεταφορών, με τις συνακόλουθες
στρεβλώσεις της αγοράς. Προκειμένου να παρακάμψουν την υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας, οι οργανωμένες
εταιρείες θα μπορούσαν, κατ’ ουσίαν, να χωριστούν σε πολυάριθμες μικρότερες επιχειρήσεις.

Απορρίπτουμε επίσης τη συμβιβαστική προσέγγιση βάσει της οποίας θα δινόταν στα κράτη μέλη η διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζουν τα ίδια, καθότι μια τέτοια κατάσταση θα άνοιγε επίσης τον δρόμο για ανισότητες μεταξύ
των εταιρειών που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη και ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, καταψήφισα
την πρόταση. Πέραν όλων των άλλων, η υποκίνηση διακρίσεων στον κλάδο των οδικών μεταφορών έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με τον στόχο της χάραξης μιας κοινής πολιτικής μεταφορών.

Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα με αποφασιστικότητα υπέρ της απόρριψης της πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαιρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων από το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Καθώς είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη
στην κατάσταση των οδηγών, ιδίως των αυτοαπασχολούμενων, με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η απόρριψη, διότι
τάσσομαι σθεναρά υπέρ της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
δεδομένων των σημαντικών κινδύνων, αλλά και του αρνητικού αντικτύπου που παρουσίαζε η εξαίρεση των
αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 1,9 εκατομμύρια επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών
αυτοκινήτων, το 31% των οποίων είναι αυτοαπασχολούμενοι· εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο να οργανωθούν οι
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας, έτσι ώστε να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και
να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Η σημερινή Ευρώπη, στην οποία την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί πρωτόγνωρη
αύξηση του όγκου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της πυκνότητας της οδικής κυκλοφορίας, χρειάζεται
τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά μέτρα που θα προάγουν την ασφάλεια στα οδικά της δίκτυα, και γι’ αυτό
χρειάζεται ένα πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών οι οποίες, δυστυχώς, έχουν επιδεινωθεί.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής να εξαιρεθούν
οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για
τον χρόνο εργασίας. Εν προκειμένω, δεν διακυβεύεται μόνον η υγεία και η ασφάλεια των οδηγών, αλλά προφανώς
και η ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών, εφόσον ένας κουρασμένος οδηγός φορτηγού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
και τον εαυτό του και άλλους. Θεωρώ σκανδαλώδη τη στάση της εισηγήτριας ως προς το θέμα αυτό, καθώς συνέχισε
τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή χωρίς να της έχει δοθεί καμία επίσημη εντολή. Η κατάσταση
αυτή γίνεται ακόμη πιο απαράδεκτη στον βαθμό που φαίνεται να αντικατοπτρίζει την προάσπιση των συμφερόντων
της αγοράς εις βάρος των συμφερόντων των ανθρώπων. Η κοινωνική Ευρώπη δεν πρέπει να παγιδευτεί κατ’ αυτόν
τον τρόπο, και με αυτό το πνεύμα ψήφισα όπως ψήφισα.

Peter Jahr (PPE), γραπτώς. – (DE) Σήμερα ψήφισα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής της ΕΕ να εξαιρεθούν οι
αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για
τον χρόνο εργασίας. Η οδηγία αυτή δεν τους αφορά καθόλου. Ισχύουν ήδη σαφείς διατάξεις για τους χρόνους
οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των αυτοαπασχολουμένων. Επομένως, το θέμα της οδικής ασφάλειας δεν
είναι βάσιμος λόγος υπαγωγής τους στις διατάξεις της οδηγίας. Λυπούμαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Ολομέλεια
ακολούθησε τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το μέτρο αυτό ισοδυναμεί με
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σοβαρή παραβίαση της ελευθερίας του επιχειρείν και αντιπροσωπεύει τεράστια επιβάρυνση για τους
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς τους οποίους επηρεάζει.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία κύριο μέλημά μας είναι η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας την οποία αντιμετωπίζουν. Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική
κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις
και όχι να τις επιβαρύνει με ακόμα περισσότερους κανόνες και γραφειοκρατία.

Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. – (EN) Η υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων οδηγών στην οδηγία για τον
χρόνο εργασίας είναι ένα πρώτης τάξεως παράδειγμα του πώς μπορούμε να επιδεινώσουμε την κατάσταση για
ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Εγώ ψήφισα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής,
και δυσκολεύομαι να κρύψω την απογοήτευσή μου τώρα που είδα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο.

Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, τη χώρα καταγωγής μου, οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες του τομέα των μεταφορών
αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των εταιρειών μεταφορών, απασχολώντας ως επί το πλείστον ένα ή δύο άτομα.
Κατά συνέπεια, η εφαρμογή και στη δική τους περίπτωση μεγίστου ορίου 48 ωρών εργασίας ανά εβδομάδα θα
ισοδυναμούσε με την καταστροφή τους.

Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορεί καν να πλένεται ή να γίνεται συντήρηση σε ένα όχημα
πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό όριο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να γίνει αποδεκτή η απόφαση που ελήφθη τώρα,
αν ληφθεί υπόψη ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί καλύπτονται ήδη από τους νόμους που διέπουν τους χρόνους
οδήγησης και ανάπαυσης, όπως και οι οδηγοί που απασχολούνται από εταιρείες. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια. Απεναντίας, σχετίζεται περισσότερο με τις
τακτικές που εφαρμόζουν η Αριστερά και οι Πράσινοι προκειμένου να αποδυναμώσουν τη θέση των μικρών
επιχειρηματιών, και υποθέσεις μόνον μπορούμε να κάνουμε για τα κίνητρά τους.

Η ρύθμιση της ελευθερίας του επιχειρείν με δικαιολογία τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς είναι πραγματικά
λυπηρή και, για παράδειγμα, η νομοθεσία αυτή θα θεωρηθεί ότι αποτελεί την αιτία αύξησης του κόστους των
μεταφορών για τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων στη Φινλανδία. Σε κανέναν άλλο τομέα δεν ισχύουν για τους
ανεξάρτητους επιχειρηματίες οι περιορισμοί του χρόνου εργασίας· γιατί πρέπει λοιπόν τώρα να εφαρμοστούν για
τους επιχειρηματίες του κλάδου των μεταφορών; Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα αποδειχθεί αυτήν
τη φορά συνετότερο στις αποφάσεις του από ό,τι το Κοινοβούλιο.

Marine Le Pen (NI), γραπτώς. – (FR) Θεωρούμε ότι η ρύθμιση του χρόνου εργασίας των αυτοαπασχολούμενων
οδηγών έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του επιχειρείν και με το ίδιο το καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου.
Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση της κ. Bauer, η οποία αποβλέπει στην εξαίρεση αυτής της κατηγορίας
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον χρόνο εργασίας ενός αυτοαπασχολούμενου;
Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τον χρόνο εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο οδήγησης –ενασχόληση
με διοικητικές και εμπορικές διαδικασίες κ.ο.κ.– ενός προσώπου που δεν οδηγεί και η δραστηριότητά του δεν μπορεί
να καταγραφεί μέσω ταχογράφου; Πέρα από το κόστος που θα συνεπαγόταν η εφαρμογή ενός τέτοιου ρυθμιστικού
συστήματος, το καθεστώς αυτό θα ήταν απλούστατα ακατάλληλο και θα έδινε τη χαριστική βολή σε έναν τομέα ο
οποίος πλήττεται ήδη σοβαρά από την κρίση.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου των
«ψευδοαυτοαπασχολούμενων» οδηγών –με άλλα λόγια, των οδηγών οι οποίοι, ενώ ισχυρίζονται ότι είναι
αυτοαπασχολούμενοι, είναι στην πραγματικότητα καλυμμένα μισθωτοί– ενώ πρέπει να θεσπίσουμε έναν ακριβή
ορισμό που θα μας επιτρέψει να διακρίνουμε μεταξύ «γνήσιων» και «ψεύτικων» οδηγών. Πράγματι, πρέπει να
αγωνιστούμε κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, όμως δεν πρέπει να πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί το
τίμημα για μια ευρωπαϊκή πολιτική πλήρους ανοίγματος του τομέα των μεταφορών στον ανταγωνισμό, και ειδικότερα
για τις ενδομεταφορές.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Εκτιμώ ότι η διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων οδηγών
και μετακινούμενων εργαζομένων είναι ασαφής, γεγονός που είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης
«ψευδοαυτοαπασχολούμενων» οδηγών, οι οποίοι, για να μην υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεν θα
συνδέονται με συγκεκριμένο εργοδότη βάσει ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά δεν θα έχουν ούτε την ελευθερία
να σχετίζονται με περισσότερους πελάτες. Συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας ότι επιβάλλεται μάλλον να ορίσουμε
σαφέστερα τον όρο «αυτοαπασχολούμενος οδηγός» παρά να υπαγάγουμε τους πραγματικά αυτοαπασχολούμενους
στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας.
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Εκτιμώ ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε συστηματική επανεξέταση της έκθεσης, κάτι που ελπίζω ότι θα συμβεί
το ταχύτερο δυνατόν.

Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. – (DE) Οι απόψεις εντός και εκτός του Σώματος σχετικά με την υπαγωγή των
αυτοαπασχολούμενων οδηγών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών ποικίλλουν σημαντικά. Όλοι πιστεύουν ότι έχουν βάσιμα
επιχειρήματα υπέρ των απόψεών τους, και αυτό το σέβομαι.

Εντούτοις, σήμερα είναι ήδη υπερβολικά περιορισμένος ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη, και
δεν πρέπει να αποθαρρυνθούν ή να χάσουν τα κίνητρά τους όσοι είναι ακόμη διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν να
εργαστούν υπό αυτό το καθεστώς. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε αν αρχίσουμε να ρυθμίζουμε τον χρόνο εργασίας
των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει το φαινόμενο των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων», όμως αυτό δεν συμβαίνει μόνον στον
κλάδο των μεταφορών. Πρόκειται για ευρύτερο πρόβλημα που εμφανίζεται στο σύνολο της αγοράς εργασίας, το
οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, όπως πολύ σωστά επεσήμανε η εισηγήτρια.

Οι περισσότεροι επικαλούνται το επιχείρημα της οδικής ασφάλειας, όμως οι ώρες οδήγησης των επαγγελματιών
οδηγών υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς ρύθμισης. Ο ταχογράφος δεν γνωρίζει αν στο τιμόνι βρίσκεται
αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός.

Άλλωστε, δεν έχει καμία διαφορά αν το όχημα το οδηγεί ένα αυτοαπασχολούμενο πρόσωπο που έχει κουραστεί
μετά την ενασχόλησή του με τα απαιτούμενα για την εργασία του έγγραφα ή ένας υπάλληλος ή οδηγός που έχει
κουραστεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η επιβάρυνση των μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων με περιοριστική
γραφειοκρατία είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα
την έκθεση.

Judith A. Merkies (S&D), γραπτώς. – (NL) Οι οδηγοί φορτηγών μπορεί να είναι υπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι
ή «ψευδοαυτοαπασχολούμενοι». Οι εργαζόμενοι της τελευταίας από αυτές τις κατηγορίες είναι στην πραγματικότητα
υπάλληλοι και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε υπάλληλο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, από το 2005,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει την κατάσταση μέσω μιας
νομοθετικής πρωτοβουλίας. Οι κανόνες σχετικά με τον χρόνο εργασίας στις οδικές μεταφορές που έχουμε μπροστά
μας δεν ρυθμίζουν επαρκώς το νομικό καθεστώς των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων» οδηγών και δεν αποτελούν
λύση έναντι πιθανών καταχρήσεων. Ως εκ τούτου, καταψήφισα αυτήν την πρόταση της Επιτροπής απευθύνοντας
σαφή έκκληση για τη θέσπιση νέων, βελτιωμένων κανόνων.

Οι πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εργάζονται, φυσικά, υπό καθεστώς διαφορετικό από εκείνο των
μισθωτών, και έτσι πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Επομένως, θα ήθελα οι νέοι κανόνες που ζητούμε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκρίνονται στη διαφορά μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και των
υπαλλήλων. Χρειαζόμαστε συνετούς κανόνες για τον χρόνο εργασίας στις οδικές μεταφορές οι οποίοι θα
προστατεύουν τους μισθωτούς, θα εξαλείψουν το φαινόμενο των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων», θα αντιμετωπίζουν
δίκαια τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και, σε συνδυασμό με τους κανόνες που ορίζουν τους χρόνους
οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, θα δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας στα οδικά δίκτυα.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Υπερψήφισα την τροπολογία για την απόρριψη της πρότασης οδηγίας
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, διότι επεδίωκε
την αύξηση του χρόνου εργασίας σε αυτόν τον τομέα σε 86 ώρες εβδομαδιαίως, κάτι που θα αύξανε τον κίνδυνο
ατυχημάτων στους δρόμους. Η υιοθέτηση αυτής της οδηγίας θα είχε σοβαρές συνέπειες από την άποψη της
ασφάλειας, του κοινωνικού ντάμπινγκ και της απορρύθμισης της εργασίας. Πώς μπορεί να είναι ασφαλές για τους
Ευρωπαίους να μοιράζονται τους δρόμους οι οδηγοί οχημάτων, οι ποδηλάτες και οι πεζοί με οδηγούς βαρέων
οχημάτων οι οποίοι είναι εντελώς εξαντλημένοι; Έχει αποδειχθεί ότι η κόπωση έχει τις ίδιες συνέπειες με το
οινόπνευμα. Η προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικά ωράρια εργασίας είναι ένα πρόβλημα με μακρά ιστορία.
Δεν έχει σημασία αν αυτοί που υφίστανται εκμετάλλευση είναι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι ή μισθωτοί·
σημασία έχει να προστατεύονται από εξαντλητικά ωράρια τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση των
επαγγελματικών κινδύνων, γι’ αυτό και ψήφισα όπως ψήφισα.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Η έκθεση της κ. Bauer σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών αφορά εν πολλοίς το κατά πόσον
πρέπει να υπαχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Πρόκειται για ειδική νομοθεσία σε σχέση με τη γενική οδηγία 2003/88/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας. Η εν λόγω
ειδική ρύθμιση είναι ένα εύλογο μέτρο για την προστασία των μισθωτών. Επομένως, όλοι οι μισθωτοί οδηγοί,
περιλαμβανομένων των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων», υπόκεινται στις διατάξεις αυτού του κανονισμού, κάτι που
είναι πολύ σημαντικό για την αποφυγή των καταχρήσεων του συστήματος. Ωστόσο, θα ήταν αντιπαραγωγικό να
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ώστε να καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό θα έθετε σε
εξαιρετικά μειονεκτική θέση τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τη φόρτωση και
εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Επιπλέον, υπάρχει και η γραφειοκρατική εργασία. Συνολικά, το αποτέλεσμα θα
ήταν η σημαντική μείωση του χρόνου εργασίας των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, κάτι που θα ήταν πολύ μειονεκτικό
γι’ αυτούς. Κατά τη γνώμη μου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας, μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το επιχείρημα ότι οι οδηγοί φορτηγών θα εργάζονταν έτσι έως και
86 ώρες εβδομαδιαίως και θα οδηγούσαν κουρασμένοι στους αυτοκινητοδρόμους μας είναι εντελώς άτοπο, καθόσον
ο χρόνος οδήγησης εξακολουθεί να περιορίζεται σε 56 ώρες βάσει της οδηγίας 561/2006/ΕΚ. Ως εκ τούτου,
υπερψήφισα την πρόταση της Επιτροπής.

Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. – (IT) Η θέση μου για την υπό συζήτηση έκθεση του Κοινοβουλίου απορρέει,
μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες σκέψεις.

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης, δεν ρυθμίζει την ασφάλεια στον τομέα των
οδικών μεταφορών, αλλά θεσπίζει κανόνες σχετικά με την οργάνωση δραστηριοτήτων συμπληρωματικών της
οδήγησης. Η υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στις υπό συζήτηση σήμερα διατάξεις αντιπροσωπεύει
πάνω από όλα ένα θανάσιμο πλήγμα κατά της ελευθερίας και του ανεξάρτητου επιχειρείν.

Δεύτερον, για προφανείς πρακτικούς λόγους, είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ουσιαστική συμμόρφωση των
αυτοαπασχολούμενων οδηγών φορτηγών οχημάτων προς τις διατάξεις που επιβάλλει η οδηγία. Αυτό σημαίνει σε
τελική ανάλυση ότι θα ήταν άσκοπο να τους υπαγάγουμε στις διατάξεις που ορίζει η οδηγία 2002/15/ΕΚ.

Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Με την απόφασή τους να διατηρήσουν
την υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων στις διατάξεις της οδηγίας, οι βουλευτές του ΕΚ έκλεισαν ένα κενό μέσω
του οποίου μπορούσε να παρακαμφθεί η νομοθεσία για τον χρόνο εργασίας. Τώρα είναι ουσιαστικής σημασίας να
εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο αυτό. Έτσι, στο μέλλον, οι εργοδότες δεν θα αποκομίζουν κέρδος υποχρεώνοντας
τους οδηγούς τους να δηλώνουν ψευδώς αυτοαπασχολούμενοι. Οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν για όλους, κάτι που
συνάδει με την κοινή λογική, καθότι τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι ανθρώπινα όντα που
κουράζονται με τον ίδιο τρόπο και γίνονται επικίνδυνοι για τη ζωή τους και για τις ζωές των άλλων. Έτσι βελτιώνεται
η κατάσταση όλων των οδηγών, που δεν θα χρειάζεται να εργάζονται ατελείωτες ώρες φορτώνοντας, εκφορτώνοντας
και περιμένοντας, πέρα από τις απαιτητικές ώρες οδήγησης. Καλούμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου και να καλέσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμέσως την
οδηγία, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της και οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί.

Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Η νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια και τους χρόνους εργασίας στις
οδικές μεταφορές πρέπει να είναι η ίδια για όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε οι οδηγοί είναι μισθωτοί είτε είναι
αυτοαπασχολούμενοι. Η βασική οδηγία, 2002/15/ΕΚ (η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2005 για τους
μισθωτούς οδηγούς), όριζε επίσης ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονταν και για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς
αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2009. Η ανατροπή τώρα αυτής της απόφασης θα αποτελούσε ένδειξη κακής
διαχείρισης και θα σήμαινε ότι ενδίδουμε στις απαιτήσεις της αγοράς.

Οι κουρασμένοι οδηγοί είναι επικίνδυνοι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι είτε εργάζονται υπό οιοδήποτε άλλο
καθεστώς. Πρέπει να υπάρξει προστασία έναντι της υπερωριακής απασχόλησης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια όχι μόνον του οδηγού, αλλά και των υπολοίπων χρηστών των οδών. Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί
μπορεί να υφίστανται μεγαλύτερη οικονομική πίεση από ό,τι οι μισθωτοί συνάδελφοί τους. Αν εξαιρέσουμε τους
αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, οι εταιρείες μεταφορών που απασχολούν οδηγούς οι οποίοι υπόκεινται σε
υποχρεωτικούς χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης θα υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό, και δεν μπορεί να είναι
αυτή η πρόθεσή μας.

Η παρούσα οδηγία έχει αποδείξει ότι, αν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δεν υποχρεούνται να τηρούν τους ίδιους
χρόνους εργασίας, άλλοι οδηγοί υποχρεώνονται να υπαχθούν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης προκειμένου να
παρακαμφθούν οι εν λόγω χρόνοι εργασίας. Έτσι δημιουργούνται οι «ψευδοαυτοαπασχολούμενοι» εργαζόμενοι,
και αυτό το φαινόμενο θεωρώ ότι πρέπει επίσης να καταπολεμηθεί. Πρέπει να θεσπιστεί σαφής νομοθεσία η οποία
να ορίζει τους ίδιους βασικούς κανόνες για όλους. Ως εκ τούτου, οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δεν πρέπει να
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας.
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Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. – (EN) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι υψίστης σημασίας,
ιδίως όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, καθότι τα ατυχήματα πλήττουν επίσης πεζούς και επιβάτες άλλων οχημάτων.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Σήμερα ψηφίσαμε για ένα θέμα που άπτεται της προστασίας της υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων, το οποίο αποτέλεσε αφορμή για μια σημαντική συζήτηση. Στο σχέδιο που κατέθεσε
η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο προτεινόταν να μην καλύπτει η οδηγία τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους
στον τομέα των οδικών μεταφορών, ήτοι τους οδηγούς που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι ως
υπάλληλοι κάποιου εργοδότη.

Η έκθεση την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ωστόσο, πρότεινε την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, τα δύο βασικά
ζητήματα του φακέλου αυτού αφορούν, πρώτον, την ανάγκη ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο της έννοιας του
«αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου» και, δεύτερον, την ανάγκη να καταβάλουν όλα τα κράτη μέλη πρόσθετες
προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν την ορθή ρύθμιση των συμβατικών σχέσεων των εργαζομένων που δεν είναι
ελεύθεροι να οργανώνουν οι ίδιοι την εργασία τους και ως εκ τούτου δεν πρέπει να προσλαμβάνονται ως
αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι. Αν και πιστεύω ότι το φαινόμενο των «ψευδοαυτοαπασχολούμενων» εργαζομένων
πρέπει να διευθετηθεί σε εθνικό επίπεδο με την επιβολή σχετικών ρυθμίσεων, ελέγχου και κατάλληλων κυρώσεων,
εκτιμώ ότι η συζήτηση που ξεκίνησε μπορεί να συμβάλει ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση.
Γι’ αυτό, αφού παρακολούθησα προσεκτικά αυτό το θέμα, θεώρησα σκόπιμο να καταψηφίσω την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. – (LT) Κυρίες και κύριοι, με την άδειά σας, θέλω να σας μεταφέρω την
άποψη της Λιθουανίας για το θέμα αυτό. Οι οδηγοί φορτηγών της Λιθουανίας έχουν αποκτήσει καλή φήμη ανά
την Ευρώπη. Είναι οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες και ήρωες του νέου ανεξάρτητου λιθουανικού μας κράτους, και
συχνά αποχωρίζονται τις οικογένειές τους για μακρά χρονικά διαστήματα. Οι ατέλειωτοι αυτοκινητόδρομοι της
Ευρώπης έχουν γίνει δεύτερο σπίτι τους. Ναι, υπάρχουν καταγγελίες βάσει των οποίων οι κανόνες της ΕΕ για την
ασφάλεια και την εργασία έχουν παραβιαστεί από οδηγούς φορτηγών. Ωστόσο, γι’ αυτό δεν ευθύνονται πάντα οι
ίδιοι οι οδηγοί των φορτηγών. Ορισμένες φορές, οι εργοδότες τους δεν τους αφήνουν άλλη επιλογή από το να
παραβούν τους κανόνες. Έχω λάβει επιστολές από οδηγούς φορτηγών της Λιθουανίας οι οποίοι απευθύνουν
έκκληση σε εμένα προσωπικά, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούσουμε τη φωνή τους. Γράφουν ότι οι
οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων κινδυνεύουν να χάσουν τις αμοιβές τους αν δεν αλλοιώσουν τα στοιχεία σχετικά
με την καλυφθείσα απόσταση που εμφανίζεται στον ταχογράφο του οχήματός τους. Οι ημέρες ανάπαυσης –τις
οποίες επιβάλλει η νομοθεσία– συχνά δεν χορηγούνται ή καθυστερούν. Οι οδηγοί που διαμαρτύρονται, στη συνέχεια
υφίστανται διακρίσεις. Όλα αυτά συνιστούν σαφείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των οδηγών και των διατάξεων
της ΕΕ, για να μην αναφέρουμε καν τις διατάξεις της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των
οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR) και της σύμβασης που αφορά το συμβόλαιο για τη
διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR). Ορισμένοι έχουν προσφύγει σε φορείς της Λιθουανίας, οι προσφυγές
τους όμως απευθύνθηκαν σε ώτα μη ακουόντων. Πρέπει να ληφθούν ακόμη περισσότερα μέτρα για να προστατευθεί
η υγεία και η ασφάλεια των οδηγών και άλλων μετακινούμενων εργαζομένων του τομέα των οδικών μεταφορών.
Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνον τη Λιθουανία· είναι πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης. Τυχόν αγνόησή του
μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες.

Έκθεση: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του κανονισμού αυτού για την επισήμανση των τροφίμων
διότι σκοπός του είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές –με την επέκταση της
υποχρεωτικής επισήμανσης και σε άλλες θρεπτικές ουσίες και την εισαγωγή νέων κανόνων σχετικά με τη χώρα
προέλευσης– και επειδή η παρούσα πρόταση απλουστεύει, επικαιροποιεί και συγχωνεύει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα
επτά οδηγίες και έναν κανονισμό που ισχύουν σήμερα για την επισήμανση των τροφίμων, καθιστώντας έτσι τον
νόμο απλούστερο. Υποστήριξα επίσης την έκκληση να μην καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό τα χειροποίητα
προϊόντα και οι οίνοι λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους ο οποίος, στην περίπτωση του οίνου, έχει ήδη οδηγήσει
σε ξεχωριστή ρύθμιση. Η επισήμανση της χώρας προέλευσης, η οποία είναι ήδη υποχρεωτική για ορισμένα τρόφιμα,
όπως το βόειο κρέας, το μέλι, τα φρούτα, τα λαχανικά και το ελαιόλαδο, πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα είδη κρέατος,
πουλερικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η χώρα προέλευσης πρέπει επίσης να αναφέρεται όσον αφορά το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια που
χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε μεταποιημένα τρόφιμα. Στην περίπτωση του κρέατος και των τροφίμων που
περιέχουν κρέας, ως «προέλευση» πρέπει να ορίζεται η χώρα στην οποία γεννήθηκε το ζώο, μεγάλωσε και εσφάγη,
και όχι η χώρα όπου το κρέας υπεβλήθη σε επεξεργασία, όπως συμβαίνει σήμερα.
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Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση για την επισήμανση των τροφίμων δεν επιδιώκει
την προστασία των καταναλωτών όπως διατείνεται η ΕΕ. Καθορίζει όρους ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι
μονοπωλιακές επιχειρήσεις σε βάρος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των αγροτών. Το δικαίωμα του
καταναλωτή να γνωρίζει τί καταναλώνει δεν ικανοποιείται από την σήμανση των προϊόντων και, πολύ περισσότερο,
δεν εξασφαλίζεται το δικαίωμα του σε υγιή, ασφαλή και ποιοτική διατροφή. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει αναγκαία
ούτε τις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογικές και επιστημονικές εφαρμογές, ούτε καταλαβαίνει τις αντίστοιχες
σημάνσεις, τις ιδιότητες των τροφίμων και τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων μεγεθών. Η μεταφορά της κρατικής
ευθύνης, της εθνικής νομοθεσίας καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών εφαρμογής της, που πρέπει να εξασφαλίζουν
ότι τα τρόφιμα που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι ασφαλή και υγιεινά, δεν μπορεί να εξατομικεύεται και να
μεταφέρεται στον μεμονωμένο καταναλωτή που καλείται να αποφασίσει αν το προϊόν διατροφής κάνει καλό ή κακό
στην υγεία του, αν είναι διατροφικά ωφέλιμο ή όχι.

Τα επαναλαμβανόμενα διατροφικά σκάνδαλα που προκαλεί η ασυδοσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων παραγωγής,
επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων δεν οφείλονται βέβαια στην ελλιπή σήμανση αλλά στην ίδια την καπιταλιστική
παραγωγή που υπακούει αποκλειστικά στο νόμο του κέρδους. Η σύγχρονη ανάγκη για υγιεινή διατροφή μπορεί
να ικανοποιηθεί μόνο από την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων και του σκοπού παραγωγής των τροφίμων.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Sommer διότι αποτελεί έναν ισορροπημένο
συμβιβασμό μεταξύ της πληροφόρησης των καταναλωτών, η οποία δεν πρέπει να είναι υπερβολική με κίνδυνο να
είναι αντιπαραγωγική και εξαιρετικά δαπανηρή, και της έλλειψης ενημέρωσης, η οποία θα υπήρχε κίνδυνος να
βλάψει την ποιότητα των επιλογών εκ μέρους του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο απέρριψε την αρχή του συστήματος του φωτεινού σηματοδότη, το οποίο υποτίθεται ότι επισημαίνει
το επίπεδο κινδύνου για την υγεία που προέρχεται από τρόφιμα. Ο καθένας σας ξέρει πολύ καλά ότι λίγη σοκολάτα
και λίγο κρασί σάς κάνουν καλό. Πολλή σοκολάτα και πολύ κρασί κάνουν κακό. Ένας κωδικός
πράσινου-πορτοκαλί-κόκκινου χρώματος δεν θα είχε κανένα νόημα. Για μία ακόμη φορά, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούσει τη λογική…

Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. – (GA) Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της σαφούς, κατανοητής ενημέρωσης
σχετικά με τα προϊόντα διατροφής που αγοράζουν και επίσης το δικαίωμα να γνωρίζουν σε ποια χώρα έχουν παραχθεί
τα εν λόγω προϊόντα.

Οι σαφέστεροι κανόνες για την επισήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων θα βοηθήσουν τους καταναλωτές
οι οποίοι προσπαθούν να λαμβάνουν τη σωστή απόφαση και να αγοράζουν υγιεινά τρόφιμα. Καθώς εκτιμάται ότι
το 20% των πολιτών της Ευρώπης θα λογίζονται ως παχύσαρκοι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, είναι σαφές
ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που να ενθαρρύνουν την ισορροπημένη διατροφή.

Ωστόσο, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της παροχής καλών, σαφών πληροφοριών και της αναγραφής πάρα
πολλών πληροφοριών στις ετικέτες, γεγονός το οποίο θα προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές. Η επισήμανση
των τροφίμων δεν πρέπει να επιβαρύνει πάρα πολύ τον κλάδο των τροφίμων, ιδιαίτερα τους μικρούς και τοπικούς
παραγωγούς. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές εκτιμούν τα υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγονται από ευρωπαίους
γεωργούς και στις ετικέτες πρέπει να περιλαμβάνονται σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη χώρα στην οποία
παρήχθησαν τα αγαθά. Αυτό το είδος επισήμανσης των κρεάτων, πουλερικών, λαχανικών και φρούτων είναι αναγκαίο
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται.

Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Στο πλαίσιο της έκθεσης που συνέταξε η Renate Sommer για την «Παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές», ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 351 δεδομένου ότι οι καταναλωτές
πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι ως προς τη χώρα προέλευσης των προϊόντων διατροφής. Για τον λόγο αυτόν,
υποστήριξα την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για την επισήμανση κρέατος, γάλακτος, λαχανικών,
φρούτων και προϊόντων που περιέχουν ένα μόνο συστατικό.

Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν καλύτερης προστασίας και δεν
παραπλανώνται σχετικά με ένα προϊόν διατροφής το οποίο παράγεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, όταν
αυτό προέρχεται στην πραγματικότητα από άλλη χώρα. Αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επιλέγουν
οποιοδήποτε προϊόν με πλήρη γνώση όλων των γεγονότων και να τρώνε προϊόντα συγκεκριμένης προέλευσης και
ποιότητας. Δεύτερον, η βελτίωση της επισήμανσης μπορεί να μειώσει την εμφάνιση φοροδιαφυγής.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Ο συνδυασμός των ευρωπαϊκών κανονισμών που διέπουν την
επισήμανση των συσκευασμένων τροφίμων θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία να κάνουν μια φωτισμένη
επιλογή χωρίς να προκαλούνται επιπλοκές ή να υποχρεώνονται οι παραγωγοί να δεσμεύουν σημαντικούς
οικονομικούς πόρους. Η συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη σχετικά με την επισήμανση των
προϊόντων προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στους βουλευτές του ΕΚ διότι επηρεάζει τον καθένα και όλους μας.
Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ανθυγιεινούς τρόπους ζωής, όπου η παχυσαρκία και οι καρδιαγγειακές
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παθήσεις έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας και απειλούν την κατάσταση της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι
συνεπώς σημαντικό για κάθε καταναλωτή να προβαίνει σε συνειδητή επιλογή κατά την αγορά ορισμένων προϊόντων
διατροφής. Η τυποποίηση των κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προβολή σε εμφανές σημείο της ποσότητας
λιπιδίων, κορεσμένων λιπαρών οξέων και σακχάρων που περιέχουν τα προϊόντα, μαζί με την ενεργειακή τους
περιεκτικότητα, θα συμβάλλουν στην υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων που ορισμένοι καταναλωτές θα μπορούσαν
να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα.

Η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα τονίζει ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη
προστασίας των ευρωπαίων καταναλωτών και αναγνωρίζει τη σημασία της λήψης ενημερωμένων αποφάσεων. Μόλις
οι νέοι κανονισμοί τεθούν σε εφαρμογή, εναπόκειται στους καταναλωτές να επιλέγουν τι επιθυμούν να καταναλώσουν.
Ελπίζω ειλικρινά ότι οι κανονισμοί αυτοί θα διέλθουν γρήγορα τις θεσμικές διαδικασίες της ΕΕ και θα γίνουν
υποχρεωτικοί στο εγγύς μέλλον.

John Bufton, David Campbell Bannerman και Nigel Farage (EFD), γραπτώς. – (EN) Το Ανεξάρτητο Κόμμα
της Μεγάλης Βρετανίας (UKIP) ψήφισε κατά της έκθεσης Sommer στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι πρόκειται
για ένα έγγραφο διατυπωμένο επιμελώς ατημέλητα, το οποίο δεν υποστηρίζει σαφώς την αναγραφή της χώρας
προέλευσης για απλές τροφές όπως το κρέας και τα αυγά. Πολιτική του UKIP είναι η στήριξη της αναγραφής της
χώρας προέλευσης ώστε να βοηθηθούν οι παραγωγοί οι οποίοι πωλούν τα εμπορεύματά τους και να γνωρίζουν οι
καταναλωτές με βεβαιότητα από πού προέρχονται τα τρόφιμά τους. Απορρίψαμε την έκθεση, διότι δεν υπερασπίζεται
τα συμφέροντα των αγροτών και των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους μεγάλης κλίμακας μεταπωλητές
να δημιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή. Η ίδια η εισηγήτρια δήλωσε ότι φοβάται ότι η πρόταση κινείται πάρα
πολύ γρήγορα. Το UKIP πιστεύει ότι οι βουλευτές του ΕΚ ενεργούν χωρίς επαρκείς πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι περιέχεται
στα τρόφιμα που καταναλώνουν. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητες οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη
διατροφική αξία των προϊόντων διατροφής, δεδομένου ότι αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα που επιτρέπει
στον καταναλωτή να προβεί σε συγκεκριμένες επιλογές.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της νομοθεσίας της ΕΕ που ισχύει για την
επισήμανση των προϊόντων διατροφής είναι η απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για τον σκοπό αυτόν. Η
πρόταση αποσκοπεί επίσης να παράσχει στους ενδιαφερομένους της τροφικής αλυσίδας μεγαλύτερη νομική
ασφάλεια, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων και την εγγύηση της ασφάλειας
των τροφίμων, καθώς και να προσφέρει στους καταναλωτές πλήρεις πληροφορίες για τα προϊόντα διατροφής και
να ενθαρρύνει την υγιεινή διατροφή ως στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της παχυσαρκίας.

Χαιρετίζω τις ακόλουθες ουσιαστικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό:

· Όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 3 χιλιοστών.

· Καθιερώνεται η συνολική διατροφική δήλωση στο «κύριο οπτικό πεδίο» της συσκευασίας.

· Υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν την ενεργειακή αξία των τροφίμων και την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά,
κορεσμένα λιπαρά οξέα και υδατάνθρακες, με ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι, πρέπει να αναγράφονται
με την κατάλληλη σειρά στην πρόσθια όψη της συσκευασίας.

Καλώ τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα πρότυπα αυτά στη ...

(Η δήλωση συντομεύεται σύμφωνα με το άρθρο 170, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), γραπτώς. – (DE) Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
είναι αναμφίβολα σημαντική. Ωστόσο, η συζήτηση στις Βρυξέλλες έχει καταλήξει σε μάχη πιέσεων ομάδων
συμφερόντων, μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των οργανώσεων προστασίας των
καταναλωτών. Δεν υπήρχε θέση στη συζήτηση αυτή για την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των καταναλωτών.
Οι εκπρόσωποι του γερμανικού Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ
μιας ελάχιστης επισήμανσης. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις
βάσει διαφανών, ευανάγνωστων πληροφοριών. Η επισήμανση με κωδικό χρώματος επηρεάζει τους καταναλωτές
και δεν αποτελεί τη βάση της διαφάνειας στην πληροφόρηση. Η επιλεγόμενη Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη
(GDA) έχει επίσης τα αδύνατα σημεία της. Αντί να τυπώνονται ουδέτερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες
θρεπτικών ουσιών ανά 100 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα κατά τρόπο ευανάγνωστο επάνω στις συσκευασίες, το
Κοινοβούλιο συζήτησε εάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι καθημερινές απαιτήσεις μιας 40χρονης γυναίκας
ως σημείο αναφοράς, ή εάν η χρωματική κωδικοποίηση των θρεπτικών ουσιών αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο κατά
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Οι προτεινόμενες, εκτεταμένες, υποχρεωτικές απαιτήσεις για την επισήμανση προέλευσης των συστατικών δεν
μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη. Απορρίψαμε επίσης την ιδέα των ειδικών εθνικών διατάξεων, διότι το σύστημα
επισήμανσης θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι τυποποιημένο. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορέσαμε
να ψηφίσουμε υπέρ της προτεινόμενης έκθεσης.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για την υγεία
(παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιοαγγειακές νόσοι και ορισμένοι τύποι καρκίνου) από τη διακίνηση ανέλεγκτων
προϊόντων, την έλλειψη πληροφόρησης, την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση. Παρόλα αυτά, η βιομηχανία
τροφίμων ξοδεύει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να επηρεάσει τη διατροφική συμπεριφορά
των παιδιών. Πρέπει να σταματήσει η ανασφάλεια του σύγχρονου καταναλωτή στην ποιότητα των τροφίμων. Οι
τροπολογίες που πρότεινε η Ευρωομάδα της Αριστεράς είχαν σκοπό να βοηθήσουν τους καταναλωτές ώστε να
γνωρίζουν τι τρώνε για να μπορούν να προβαίνουν στις σωστές επιλογές.

Είναι ευθύνη και του ΕΚ ως συν-νομοθέτη να θεσπίζει νομοθεσία που δεν θα παραπλανεί τον καταναλωτή και δεν
θα βάζει σε κίνδυνο την υγεία του. Καταψήφισα την Έκθεση γιατί με τις τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν
αποδείχθηκε δυστυχώς πως η διαπλοκή των συμφερόντων είναι πιο ισχυρή από την ασφάλεια των καταναλωτών,
και η βιομηχανία τροφίμων, από τους πιο μεγάλους επενδυτές σε διαφημίσεις, απέκτησε τον έλεγχο επεμβαίνοντας
και στην παραγωγή και στην κατανάλωση.

Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. – (EN) Το UKIP ψήφισε κατά της έκθεσης Sommer στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διότι δεν έχει συνταχθεί καλά και περιέχει ανεπαρκείς ορισμούς. Η δήλωση της χώρας προέλευσης
ήταν άσχημα διατυπωμένη και προκαλεί σύγχυση. Πολιτική του UKIP είναι η στήριξη της αναγραφής της χώρας
προέλευσης ώστε να βοηθηθούν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να γνωρίζουν με βεβαιότητα από πού προέρχονται
τα τρόφιμά τους. Απορρίψαμε την έκθεση διότι δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αγροτών και των καταναλωτών
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους μεγάλης κλίμακας μεταπωλητές να δημιουργούν σύγχυση στο κοινό. Το UKIP
πιστεύει ότι οι βουλευτές του ΕΚ ενεργούν χωρίς επαρκείς πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Lara Comi (PPE), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής αν και είμαι ακόμα λίγο προβληματισμένη
σχετικά με ορισμένες πτυχές.

Πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να απλοποιήσουμε την επισήμανση των προϊόντων διατροφής προκειμένου να υπάρξει
καλύτερη κατανόηση των συστατικών, των μεθόδων χρήσης και της ανιχνευσιμότητας από τους καταναλωτές. Δεν
συμφωνώ, ωστόσο, με τις μεθόδους με τις οποίες πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Η ευαισθητοποίηση κατά
την αγορά προϊόντων δεν αυξάνεται με την αναγραφή των θρεπτικών χαρακτηριστικών, της ημερήσιας πρόσληψης
και με το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για τις μεθόδους αυτές και
κατά συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Επομένως, είμαι μεν ευτυχής που απορρίφθηκε το σύστημα
του φωτεινού σηματοδότη, όχι όμως και τόσο με την υιοθέτηση των θρεπτικών χαρακτηριστικών και της ημερήσιας
πρόσληψης.

Τέλος, εγκρίνω την υιοθέτηση της τροπολογίας που ζητά την αναγραφή της προέλευσης ορισμένων προϊόντων
διατροφής. Πιστεύω ακράδαντα στην αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό
να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την προέλευση τού τι αγοράζουν. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της
δεύτερης ανάγνωσης θα καταστεί δυνατόν να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο που θα είναι πιο αποδεκτό από όλους
και το οποίο θα προσφέρει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που διακυβεύονται: της υγείας αφενός
και των βιομηχανιών τροφίμων αφετέρου.

Jürgen Creutzmann (ALDE), γραπτώς. – (DE) Μαζί με την πλειοψηφία των μελών της Ομάδας της Συμμαχίας
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Sommer. Είναι αλήθεια
ότι οι Φιλελεύθεροι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους σε κάθε τομέα. Η έγκριση της επισήμανσης της
προέλευσης για το κρέας και το γάλα σε μεταποιημένα προϊόντα είναι μια λυπηρή κίνηση, διότι επιβάλλει σημαντικό
κόστος στους παραγωγούς και φαίνεται σχεδόν αδύνατη να εφαρμοσθεί στην πράξη. Ωστόσο, για εμένα, τα θετικά
αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπερτερούν σαφώς των αρνητικών. Για πρώτη φορά έχουμε ενιαίες διατάξεις για
την επισήμανση των τροφίμων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά χωρίς τη δυνατότητα μεμονωμένες χώρες να
κινούνται αυτόνομα. Επιπλέον, μία από τις αποφασιστικές επιτυχίες αυτής της ψηφοφορίας για μένα είναι το γεγονός
ότι το παραπλανητικό μοντέλο του φωτεινού σηματοδότη απορρίφθηκε.

Η υποχρεωτική δήλωση των θρεπτικών ουσιών με κωδικό χρώματος δεν θα επιτραπεί ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε
εθνικό επίπεδο. Οι ενιαίοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνες επισήμανσης θα αποφέρουν σαφή πλεονεκτήματα για τις
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το κόστος κατασκευής και πώλησης προϊόντων θα μειωθεί διότι οι κατασκευαστές
θα πρέπει απλώς να ακολουθούν έναν ενιαίο κανονισμό. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ενιαία επισήμανση
των θρεπτικών ουσιών κατά τη σύγκριση προϊόντων που προέρχονται από το εσωτερικό της Ευρώπης.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. – (RO) Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για την
προστασία των καταναλωτών. Στόχος της είναι η εφαρμογή πρότυπων κανονισμών σε υψηλό επίπεδο σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφείς, κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις
σημαντικές διατροφικές πτυχές των προϊόντων διατροφής, έτσι ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε πλήρως
ενημερωμένες επιλογές. Επιπλέον, πιστεύω ότι η ανάγκη να θεσπιστεί νέος κανονισμός για την ενημέρωση των
καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα διατροφής προκύπτει ως μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση για τη σημασία της μετάβασης προς μια πιο υγιεινή διατροφή και να καταστούν οι καταναλωτές
όλο και περισσότερο ευαίσθητοι ως προς το περιεχόμενο των προϊόντων διατροφής. Πιστεύω ότι αυτό θα ενθαρρύνει
επίσης τόσο τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων όσο και τους βιομηχανικούς ομίλους να υιοθετήσουν μέτρα
που αποσκοπούν στη βελτίωση της επισήμανσης των προϊόντων ως απάντηση στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Οι πληροφορίες που εκτυπώνονται στην ετικέτα δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όταν αγοράζουν
προϊόντα διατροφής όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες,
τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διάρκεια ζωής, την καταγωγή ή την προέλευση, καθώς και τις μεθόδους παρασκευής
ή παραγωγής του. Όπως είπε και ο Ιπποκράτης: «Η τροφή μας πρέπει να είναι το φάρμακό μας. Φάρμακό μας πρέπει
να είναι η τροφή μας».

Mário David (PPE), γραπτώς. – (PT) Το τυποποιημένο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων στην εσωτερική
αγορά δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας και αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας
των τροφίμων του ευρωπαίου καταναλωτή αλλά και ένα σημαντικό μέσο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
στον τομέα αυτόν κατά τις συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ψηφίζω συνολικά υπέρ των
τροπολογιών που πρότεινε η εισηγήτρια. Συμφωνώ με την απόρριψη του συστήματος του «φωτεινού σηματοδότη»
ως μέσου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα λιπαρών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών και στηρίζω
την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος επισήμανσης που θα είναι απλό, διαφανές και ευκολονόητο. Η
παροχή πληροφοριών για τη σύνθεση και τη διατροφική αξία των τροφίμων, καθώς και για τα κύρια θρεπτικά
συστατικά και τις αντίστοιχες ενεργειακές τους αξίες, προς τους καταναλωτές, είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε
να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια συνειδητή και τεκμηριωμένη επιλογή και αγορά. Επομένως, είμαι της γνώμης
ότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια πατερναλιστική προσέγγιση στο θέμα αυτό προσπαθώντας να καθοδηγήσει τους
καταναλωτές στις επιλογές τους αντί να τους ενημερώσει. Πιστεύω όμως, επίσης, ότι ούτε τα προϊόντα απευθείας
πώλησης από αγρότες ούτε τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα δεν πρέπει να υπόκεινται στους κανονισμούς
αυτούς, δεδομένου ότι αυτά ακριβώς τα προϊόντα συμβάλλουν στην πολυμορφία της ευρωπαϊκής γαστρονομικής
παιδείας.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. – (IT) Η παρούσα πρόταση κανονισμού ανοίγει θριαμβευτικά τον
νομοθετικό δρόμο για ένα θέμα που έχει θεμελιώδη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις της
Ένωσης, και συγκεκριμένα τη διαφάνεια και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα διατροφής.

Ενώ, αφενός, είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια εσωτερική αγορά στην οποία όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις
μπορούν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, πρέπει αφετέρου να λάβουμε υπόψη την εξαιρετική κληρονομιά
της γαστρονομικής παιδείας των τροφίμων και του οίνου, η οποία διαμορφώνει τις παραδόσεις σε πολλά μέρη της
Ευρώπης προς όφελος της υγείας αλλά και της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Κατά τη διαδικασία τροποποίησης της πρότασης, τόσο στις λεπτομέρειες όσο και σε γενικές γραμμές, έχει καταστεί
προφανές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την εκτέλεση αυτής της τόσο θεμελιώδους σημασίας για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του λειτουργίας, μετατρέπεται σε χώρο συναλλαγής των συμφερόντων των πολυεθνικών εις
βάρος των καταναλωτών.

Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την ανισότητα ισχύος που θα πρέπει να αντισταθμίζεται από την επιδίωξη
του δημοσίου συμφέροντος από το θεσμικό όργανο, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την αυξανόμενη έλλειψη
δημόσιου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν
υπαγορεύονται από εθνικά συμφέροντα αλλά από τη φρόνηση της διατήρησης των τυπικών τοπικών προϊόντων
διατροφής και τον ισχυρό τοπικό δεσμό μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή, για εμένα, είναι σημαντικό να
αποσαφηνιστούν και να τυποποιηθούν οι πολλές διάσπαρτες επισημάνσεις προϊόντων διατροφής και έτσι να
διασφαλιστεί ότι έχουν μια αξιόπιστη επιστημονική αξία. Για τον σκοπό αυτόν, υποστήριξα τις τροπολογίες που
παρέχουν μεγαλύτερη ευκρίνεια με την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να τηρούν ένα ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς·
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση των τροφίμων, που να μας επιτρέπει να γνωρίζουμε από πού
προέρχεται το κρέας που υφίσταται επεξεργασία και πωλείται σε άλλη χώρα· καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με
την ποιότητα των τροφίμων που διατίθενται προς κατανάλωση – για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε εάν αυτό που τρώμε έχει παρασκευασθεί από συστατικά βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένα· θρεπτικά
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χαρακτηριστικά που περιέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα, τη σύνθεση, τις ποσότητες, τις ιδιότητες, τη διάρκεια
ζωής και τις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση.

Τέλος, όλος αυτός ο κανονισμός δεν πρέπει να τιμωρεί τους μικρούς παραγωγούς και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα βιοτεχνικά τους προϊόντα πρέπει να εξαιρούνται. Όσο για τις ΜΜΕ στον τομέα της γεωργίας, πρέπει να είναι σε
θέση να λαμβάνουν ειδική ενίσχυση.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η φτωχή διατροφή ή η κατανάλωση υπερβολικών
ποσοτήτων ορισμένων θρεπτικών ουσιών (όπως αλάτι ή λιπαρά) μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλές ασθένειες που
όχι μόνο αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία, αλλά είναι και εξαιρετικά δαπανηρές για τις υπηρεσίες
υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθένειες αυτές (όπως η υπέρταση) θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μια πιο
προσεκτική διατροφή και την κατάλληλη ενημέρωση.

Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να ρυθμιστεί σωστά η επισήμανση των τροφίμων. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε
νόμους που να αναγκάζουν τους ανθρώπους να τρώνε υγιεινά, μπορούμε όμως να παράσχουμε στους καταναλωτές
τις πληροφορίες που χρειάζονται για να γνωρίζουν ακριβώς τι καταναλώνουν ώστε να μπορούν στη συνέχεια να
κάνουν μια συνειδητή επιλογή. Δεν πρόκειται για μέτρα κατά των παραγωγών τροφίμων – στην πραγματικότητα,
η πρόταση είναι τόσο λογική ώστε να μην περιλαμβάνει τα παραδοσιακά προϊόντα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
εστίασης που σερβίρουν μη προσυσκευασμένα γεύματα. Αντίθετα, πρόκειται για μέτρα υπέρ της δημόσιας υγείας.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής σχετικά με την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, η οποία συνδυάζει και αντικαθιστά επτά οδηγίες και έναν
κανονισμό. Η επισήμανση των προϊόντων διατροφής είναι ζωτικής σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας των
τροφίμων. Ζητώ να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στον καταναλωτή, λιγότερη γραφειοκρατία, την απλούστευση
των κανονισμών, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο των τροφίμων,
χωρίς να λησμονούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ούτε η απευθείας πώληση από τους αγρότες
ούτε τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα δεν θα υπόκεινται στους κανόνες του παρόντος κανονισμού, όπως
προτίθετο η Επιτροπή. Προϊόντα όπως αυτά εγγυώνται τις ρίζες μας και την πολιτιστική και γαστρονομική μας
πολυμορφία. Είμαι εξίσου ικανοποιημένος με το γεγονός ότι τα προσυσκευασμένα προϊόντα που σερβίρονται σε
μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καφετέριες και σε άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης δεν θα καλύπτονται
από τον παρόντα κανονισμό. Η ίδια κατάσταση ισχύει και με τα κρασιά. Στα κρασιά ισχύει ήδη η υποχρέωση
αναγραφής μιας σειράς υποχρεωτικών ενδείξεων έτσι ώστε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία στην ετικέτα
θα ήταν υπερβολική και αντιπαραγωγική όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει
να ενημερώνονται, αλλά χωρίς να αισθάνονται πίεση ή να κατευθύνονται στις επιλογές τους. Οι καταναλωτές πρέπει
να έχουν την ελευθερία να λάβουν και να είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους αποφάσεις.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Οι καταναλωτές έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να γνωρίζουν όσο
είναι δυνατό και δικαιολογημένο σχετικά με τη σύνθεση των τροφίμων. Οι γνώσεις αυτές είναι επίσης μια αναγκαία
–αλλά όχι και ικανή– συνθήκη ώστε να προβαίνουν σε ενημερωμένες, συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τη διατροφή
τους και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στην προώθηση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων. Αναγνωρίζουμε
και υποστηρίζουμε το γεγονός ότι η δομή της πρότασης αφορά ουσιαστικά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα. Τα
ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα της εστίασης, μεγάλο μέρος του οποίου αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να διαφυλαχθούν, διότι τα γεύματα τα οποία ετοιμάζουν δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως τυποποιημένα προϊόντα.

Εκφράζουμε τη λύπη μας, ωστόσο, διότι πολλές σημαντικές τροπολογίες απορρίφθηκαν, αφήνοντας το περιεχόμενο
της έκθεσης αισθητά φτωχότερο. Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο
αυτό υποχώρησε μπροστά στα συμφέροντα ορισμένων ισχυρών κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων.

Για παράδειγμα, σημειώστε την απόρριψη της τροπολογίας που απαιτεί να ενημερώνονται οι καταναλωτές «κάθε
φορά που το προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση είναι προϊόν ΓΤΟ ή/και περιέχει παράγωγα προϊόντα και
ουσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΓΤΟ».

Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. – (IT) Το ζήτημα της παροχής πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,
το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσης της κ. Sommer, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

Μόνο με την παροχή σαφών και λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την προέλευση και το περιεχόμενο των
προϊόντων μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά τους καταναλωτές από τον κίνδυνο εσφαλμένων καταναλωτικών
επιλογών με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Το θέμα αυτό συνδέεται επίσης με την πολιτική για την
προστασία της ποιότητας των προϊόντων και με τη γενικότερη στρατηγική υπεράσπισης των καταναλωτών, η οποία
έχει τεθεί προς συζήτηση πολλές φορές, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου.
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Συγχαίρω τη συνάδελφό μου για το έργο που επιτέλεσε σχετικά με το έγγραφο της Επιτροπής και, σε γενικές
γραμμές, υποστηρίζω τις τροπολογίες που προτείνει, ιδιαίτερα την αντίθεσή της στην εισαγωγή του συστήματος
επισήμανσης του φωτεινού σηματοδότη, το οποίο είναι απλουστευτικό και παραπλανητικό. Το σύστημα αυτό θα
είχε τιμωρήσει ορισμένα φυσικά, υψηλής ποιότητας προϊόντα απέναντι σε άλλα προϊόντα που θα είχαν τεχνητά
τροποποιηθεί με σκοπό να εξασφαλίσουν το πράσινο φως.

Πιστεύω ότι η επέκταση της υποχρέωσης αναγραφής της προέλευσης ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι πρώτες ύλες
σε μεταποιημένα προϊόντα αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα, αν και θα προτιμούσα την καταψήφιση των παρεκκλίσεων
της μεθόδου κατάταξης προϊόντων επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ολόκληρος ο κανονισμός αναποτελεσματικός.

Robert Goebbels (S&D), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την έκθεση για την παροχή των επιλεγόμενων πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. «Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις», όπως
παρατήρησε ο Jean-Paul Sartre. Οι «καλές προθέσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενημέρωση του
καταναλωτή είναι δύσπεπτες και γραφειοκρατικές και καταφεύγουν στη χειραγώγηση των καταναλωτών με τελικό
σκοπό να χρησιμοποιηθεί ο νόμος για να αναγκαστούν να ζήσουν «υγιεινά» έτσι ώστε να πεθάνουν κάποια ημέρα
υγιείς. Η Επιτροπή εξακολουθεί να μας μιλά για βελτίωση της νομοθεσίας, για την εξάλειψη των γραφειοκρατικών
επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και για προσέγγιση των πολιτών. Η νομοθεσία που είναι τόσο βαριά και τόσο
πολύπλοκη όπως η εν λόγω κανονιστική πρόταση δεν θα προσφέρει τίποτα στον καταναλωτή.

Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα μεταρρύθμιση για την ενημέρωση των καταναλωτών είναι
κακότεχνη και πολιτικοποιημένη. Για την Επιτροπή, αφορά λιγότερο την παροχή σαφών, χρήσιμων και ευκολονόητων
πληροφοριών και περισσότερο την ηθικολογία μέσω της επισήμανσης. Η εισηγήτρια προσπάθησε, με περιορισμένη
επιτυχία, να καθιερώσει αυτονόητες τροπολογίες, όπως η διαγραφή των περίφημων θρεπτικών χαρακτηριστικών,
τα οποία στερούνται μεν επιστημονικής βάσης, απορρέουν όμως από μια ιδεολογική βούληση να ελέγχεται ό,τι
βρίσκεται στο πιάτο μας, ενώ ταυτόχρονα μάς κάνουν να αισθανόμαστε ένοχοι. Είναι αλήθεια ότι, στον τομέα αυτόν,
οι Βρυξέλλες θα έχουν σίγουρα λιγότερες αποτυχίες από ό,τι σε όλους τους άλλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά
τους, όπως στον έλεγχο της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας ή της παράνομης μετανάστευσης, στην καταπολέμηση
της πλαστογραφίας, και ούτω καθεξής.

Αυτό αποτελεί ένδειξη τόσο ανικανότητας όσο και τυραννίας: ανικανότητας στην αντιμετώπιση των μεγάλων
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, τυραννίας επί ανυπεράσπιστων ατόμων. Αυτά τα θρεπτικά
χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν. Ας ελπίσουμε ότι θα εξαφανιστούν κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Η μόνη ευχάριστη
έκπληξη είναι η υποχρέωση να αναγράφεται εάν ένα ζώο έχει σφαγεί χωρίς αναισθητοποίηση, με άλλα λόγια σύμφωνα
με ένα τελετουργικό, ώστε να σταματήσουμε να το πωλούμε, εν αγνοία τους, σε καταναλωτές οι οποίοι δεν
συμμερίζονται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις για την επιβολή τέτοιου είδους συμπεριφοράς.

Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση για την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές.

Είμαι ικανοποιημένη με αυτήν την ψηφοφορία, η οποία θα επιτρέψει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στο
μέλλον σε σαφή, ευανάγνωστη και αξιόπιστη επισήμανση ορισμένων προϊόντων διατροφής. Η ιδέα ενός κωδικού
χρώματος επί της συσκευασίας που να επισημαίνει εάν η ποσότητα των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών είναι υψηλή
(πράσινο), μεσαία (κίτρινο) ή χαμηλή (κόκκινο) –όπως ζητήθηκε από τους σοσιαλιστές και τους Πράσινους–
απορρίφθηκε χάρη στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), και χαίρομαι γι’ αυτό.
Βάση της ισορροπημένης διατροφής είναι η ποικιλία. Αυτός ο κωδικός χρώματος θα είχε ως αποτέλεσμα τον
στιγματισμό ορισμένων τροφίμων, και δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα βοηθούσε τους συμπολίτες μας
να έχουν μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

Επιτύχαμε την αποφυγή ενός κανονισμού που θα ήταν υπερβολικά βαρύς, γεγονός που θα έπληττε τους καταναλωτές
αλλά και τις ΜΜΕ μας. Χαίρομαι επίσης που η αμπελουργία, ο κατ’ εξοχήν τομέας πολυτελείας, απολαμβάνει
απαλλαγής από τη διατροφική επισήμανση. Δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο τον οινοπαραγωγικό μας κλάδο, ο
οποίος ήδη υπόκειται σε λεπτομερές ρυθμιστικό σύστημα.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Τάχθηκα υπέρ της σαφέστερης επισήμανσης σχετικά με τη διατροφική
αξία που θα πρέπει να αναγράφεται στην πρόσθια όψη της συσκευασίας όλων των προσυσκευασμένων τροφίμων
υποστηρίζοντας, ιδιαίτερα, την καθιέρωση ενός κωδικού χρώματος που θα μας επιτρέπει να εντοπίζουμε ευκολότερα
τα επίπεδα των βασικών θρεπτικών ουσιών, τον οποίο υπερασπίζονται τόσο οι ενώσεις καταναλωτών όσο και οι
επαγγελματίες της υγείας. Η βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής πρέπει να σταματήσει να κρύβει την
πραγματικότητα των επιβλαβών επιπτώσεων στη διατροφική ισορροπία που σαφώς προκαλείται από ορισμένες
τροφές. Πήρα επίσης θέση υπέρ της τροπολογίας για τη συμπλήρωση των πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή
των προϊόντων με το να καθίσταται σαφής η πραγματική προέλευσή τους, με άλλα λόγια ο τόπος όπου η τροφή
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παράγεται στο σύνολό της. Τέλος, απέρριψα επίσης την πρόταση να συμπεριληφθεί το αλκοόλ στο πλαίσιο του
κανονισμού.

Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. – (PL) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση για την επισήμανση
των τροφίμων με σαφή πλειοψηφία. Πρόκειται για ευχάριστη είδηση για τον καθέναν από εμάς, επειδή η συσκευασία
των προϊόντων διατροφής θα περιέχει βασικές πληροφορίες οι οποίες θα μας επιτρέπουν –ως καταναλωτές– να
λαμβάνουμε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διατροφή μας. Με τον τρόπο αυτόν, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ τού να καταστούν οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές ευανάγνωστες,
όχι όμως υπερβολικές. Το Κοινοβούλιο επίσης, αποδέχθηκε το αίτημα για την απόρριψη της χρωματικής
κωδικοποίησης των τροφίμων με τη χρήση του «μοντέλου του φωτεινού σηματοδότη», το οποίο προκαλεί συχνά
σύγχυση στους καταναλωτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης ότι πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή
αξία του προϊόντος στην πρόσθια όψη της συσκευασίας. Ένα εναρμονισμένο και απλοποιημένο σύστημα επισήμανσης
των τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει επίσης στη μεγαλύτερη συνοχή της εσωτερικής
αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ενώ οι καταναλωτές
θα λαμβάνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν από τους παραγωγούς τροφίμων.

Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Υπήρξαν έντονες πιέσεις από ομάδες συμφερόντων για το θέμα
αυτό κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και είναι λυπηρό το γεγονός ότι κατά τη σημερινή τελική ψηφοφορία
οι πιέσεις εκ μέρους ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων θριάμβευσαν επί των
συμφερόντων των καταναλωτών. Εντούτοις, η τελική έκθεση όντως σηματοδοτεί πρόοδο σε ορισμένες πτυχές της
επισήμανσης των τροφίμων και, σε τελική ανάλυση, είναι ευπρόσδεκτη ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Holger Krahmer (ALDE), γραπτώς. – (DE) Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές είναι
αναμφίβολα σημαντική. Ωστόσο, η συζήτηση στις Βρυξέλλες έχει καταλήξει σε μάχη πιέσεων ομάδων συμφερόντων,
μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών.
Δεν υπήρχε θέση στη συζήτηση αυτή για την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των καταναλωτών. Οι εκπρόσωποι
του γερμανικού Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ μιας ελάχιστης
επισήμανσης. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις βάσει διαφανών,
ευανάγνωστων πληροφοριών. Η κωδικοποιημένη με χρώμα επισήμανση επηρεάζει τους καταναλωτές και δεν αποτελεί
τη βάση της διαφάνειας στην πληροφόρηση. Η λεγόμενη Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA) έχει επίσης τα
αδύνατα σημεία της. Αντί να τυπώνονται ουδέτερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες θρεπτικών ουσιών ανά
100 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα κατά τρόπο ευανάγνωστο επάνω στις συσκευασίες, το Κοινοβούλιο συζήτησε εάν
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι καθημερινές απαιτήσεις μιας 40χρονης γυναίκας ως σημείο αναφοράς, ή
εάν η χρωματική κωδικοποίηση των θρεπτικών ουσιών ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.

Οι προτεινόμενες, εκτεταμένες, υποχρεωτικές απαιτήσεις για την επισήμανση προέλευσης των συστατικών δεν
μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη. Απορρίψαμε επίσης την ιδέα των ειδικών εθνικών διατάξεων, διότι το σύστημα
επισήμανσης θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι τυποποιημένο. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορέσαμε
να ψηφίσουμε υπέρ της προτεινόμενης έκθεσης.

Isabella Lövin και Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης,
καθώς τα θετικά υπερτερούσαν των αρνητικών. Δυστυχώς οι ευκαιρίες για εθνικές κανονιστικές διατάξεις έχουν
αφαιρεθεί, πιστεύουμε όμως ότι θα εισαχθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη.
Το αλκοόλ έχει εξαιρεθεί από την πρόταση, ηττηθήκαμε δε κατά την ψηφοφορία για τη θέσπιση ενός συστήματος
επισήμανσης φωτεινού σηματοδότη, με άλλα λόγια ενός συστήματος για την επισήμανση των τροφίμων με κόκκινο,
πορτοκαλί ή πράσινο με βάση την ποσότητα των διαφόρων θρεπτικών ουσιών που περιέχει. Ωστόσο, καταφέραμε
να περάσουμε μια σειρά θετικές τροπολογίες αφού: κατέστη υποχρεωτική η επισήμανση των νανοϋλικών στα
τρόφιμα, όπως και η επισήμανση της χώρας προέλευσης για το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα
λαχανικά και φρούτα, και η επισήμανση των τρανς-λιπαρών οξέων. Επίσης, εάν το προϊόν περιέχει γλουταμινικό
οξύ, το κείμενο «περιέχει συστατικά που ενισχύουν την όρεξη» πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση συστατικών. Μία
άλλη νίκη είναι το γεγονός ότι η περιεκτικότητα σε ενέργεια, λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι και
γλυκαντικές ύλες πρέπει να αναγράφεται στην πρόσθια όψη του προϊόντος. Η κόλλα του κρέατος, την οποία το
Κοινοβούλιο σταμάτησε νωρίτερα φέτος την άνοιξη, προσέλκυσε πολλή προσοχή. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα
στην αγορά που χρησιμοποιούνται για τη συνένωση τεμαχίων κρέατος ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι
κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι, για παράδειγμα τα μεταποιημένα ζαμπόν. Τα προϊόντα αυτά πρέπει πλέον
να επισημαίνονται με τη φράση «με συνδυασμένα τεμάχια κρέατος». Οι βελτιώσεις σημαίνουν ότι οι καταναλωτές
θα είναι σε θέση να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές σχετικά με το αν, για παράδειγμα, θέλουν να προβούν σε πιο
υγιεινές επιλογές ή να απορρίψουν προϊόντα που έχουν μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις.
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Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. – (FR) Ως εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, θα ήθελα να
συγχαρώ την κ. Sommer για το θάρρος και τη φρόνησή της.

Υπερψήφισα τις προτάσεις της για τους ακόλουθους λόγους.

Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να απολαμβάνουν απαλλαγής από την υποχρεωτική διατροφική επισήμανση.

Τα αλκοολούχα ποτά δεν έχουν θέση σε αυτήν την οδηγία.

Οι απομιμήσεις τυριών θα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

Θα ήθελα να τη συγχαρώ για τη νέα διατύπωση σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης του μελιού διότι, αυτήν
τη στιγμή, οι μεγάλες επιχειρήσεις συσκευασίας αναφέρουν «Μείγμα μελιών από χώρες της ΕΕ και χώρες που δεν
ανήκουν στην ΕΕ» στις ετικέτες τους, ακόμη και αν το μείγμα αυτό περιέχει μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκού
μελιού και το υπόλοιπο είναι τεχνητό μέλι ή αρωματισμένο σιρόπι κινεζικής προέλευσης.

Αντιτίθεμαι σθεναρά στα εθνικά συστήματα επισήμανσης τα οποία παρεμποδίζουν την εσωτερική αγορά. Επιπλέον,
φοβάμαι ότι αυτά τα εθνικά συστήματα ενδέχεται να ανοίξουν παραθυράκια και να επιτρέψουν στον περίφημο
«φωτεινό σηματοδότη» να εισέλθει από την πίσω πόρτα.

Οι εθελοντικές πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να αιτιολογούνται επιστημονικά ώστε να μην παραπλανώνται οι
καταναλωτές. Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά είναι μια έννοια η οποία ούτε επιστημονικά ευσταθεί ούτε αποτελεί μέσο
ενημέρωσης, επειδή τα κατώτατα όρια που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμφισβητούνται από την
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δεν αιτιολογούνται και είναι εντελώς απρόβλεπτα. Αυτό θα ήταν
παραπληροφόρηση του καταναλωτή.

Gesine Meissner (ALDE), γραπτώς. – (DE) Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές είναι
αναμφίβολα σημαντική. Ωστόσο, η συζήτηση στις Βρυξέλλες έχει καταλήξει σε μάχη πιέσεων ομάδων συμφερόντων,
μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών.
Δεν υπήρχε θέση στη συζήτηση αυτή για την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των καταναλωτών. Οι εκπρόσωποι
του γερμανικού Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ μιας ελάχιστης
επισήμανσης. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις βάσει διαφανών,
ευανάγνωστων πληροφοριών. Η κωδικοποιημένη με χρώμα επισήμανση επηρεάζει τους καταναλωτές και δεν αποτελεί
τη βάση της διαφάνειας στην πληροφόρηση. Η λεγόμενη Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA) έχει επίσης τα
αδύνατα σημεία της. Αντί να τυπώνονται ουδέτερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες θρεπτικών ουσιών ανά
100 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα κατά τρόπο ευανάγνωστο επάνω στις συσκευασίες, το Κοινοβούλιο συζήτησε εάν
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι καθημερινές απαιτήσεις μιας 40χρονης γυναίκας ως σημείο αναφοράς, ή
εάν η χρωματική κωδικοποίηση των θρεπτικών ουσιών ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Οι προτεινόμενες, εκτεταμένες, υποχρεωτικές απαιτήσεις για την επισήμανση προέλευσης των συστατικών
δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη. Απορρίψαμε επίσης την ιδέα των ειδικών εθνικών διατάξεων, διότι το
σύστημα επισήμανσης θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι τυποποιημένο. Για τους λόγους αυτούς, δεν
μπορέσαμε να ψηφίσουμε υπέρ της προτεινόμενης έκθεσης.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Στόχος της επισήμανσης των προϊόντων διατροφής είναι να διασφαλιστεί ότι
τίθενται πλήρη στοιχεία στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των προϊόντων
αυτών, ούτως ώστε να προστατευθεί η υγεία και τα συμφέροντά τους. Για τον λόγο αυτόν, είμαστε της γνώμης ότι
η επισήμανση των προϊόντων διατροφής είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια
της αγοράς στον βαθμό που επιτρέπει στους παραγωγούς να ενημερώνουν τους καταναλωτές με οργανωμένο και
αξιόπιστο τρόπο σχετικά με την ποιότητα ή/και τον συγκεκριμένο τόπο προέλευσης των προϊόντων τους. Χαιρετίζουμε
επίσης το γεγονός ότι τα τρόφιμα που παράγονται με παραδοσιακό ή χειροποίητο τρόπο και τα κρασιά τυγχάνουν
ειδικής μεταχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων τους.

Judith A. Merkies (S&D), γραπτώς. – (NL) Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική. Πώς όμως μπορεί κανείς να
κάνει επιλογές στο θέμα αυτό; Οι αξιόπιστες, κατανοητές πληροφορίες επάνω στη συσκευασία παίζουν σημαντικό
ρόλο. Η νέα αυτή νομοθεσία θα παράσχει στους καταναλωτές καλύτερες και πιο κατανοητές πληροφορίες, οι
σημαντικότερες των οποίων θα είναι ευδιάκριτες στην πρόσθια όψη της συσκευασίας, με πληρέστερη περιγραφή
στην οπίσθια. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν προϊόντα με μια ματιά και να επιλέγουν
ένα πιο υγιεινό προϊόν, εάν το επιθυμούν. Το σύστημα της χρωματικής κωδικοποίησης που συνεπαγόταν την ένδειξη
στην πρόσθια όψη της συσκευασίας εάν το τρόφιμο έχει υψηλή ή χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ή σε λιπαρά,
καταψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Ψήφισα υπέρ του συστήματος αυτού διότι πρόσφερε σαφήνεια στους
καταναλωτές χωρίς να είναι υπερβολικά δασκαλίστικο. Το αρχικό σύστημα του φωτεινού σηματοδότη, το οποίο
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χρησιμοποιούσε το κόκκινο και το πράσινο χρώμα για να υποδείξει κατά πόσον το προϊόν ήταν υγιεινό ή μη, δεν
τέθηκε σε ψηφοφορία αφού είχε ήδη απορριφθεί σε προγενέστερο στάδιο. Θεώρησα το σύστημα αυτό πολύ απλοϊκό
και κάπως δασκαλίστικο. Μία χαμένη ευκαιρία με τους νέους αυτούς κανόνες, εκτός από την απόρριψη του
συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης, ήταν η εξαίρεση των αλκοολούχων ποτών. Είναι κρίμα που το Κοινοβούλιο
δεν ψήφισε υπέρ της σαφούς επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών με πληροφορίες όπως η καταμέτρηση
χιλιοθερμίδων και η περιεκτικότητα σε σάκχαρα και άλλα πρόσθετα. Οι εν λόγω νέοι κανόνες προσφέρουν στους
καταναλωτές την ευκαιρία για μια πιο υγιεινή διατροφή, εφόσον το επιθυμούν.

Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. – (IT) Η θέση μου σχετικά με την υπό συζήτηση έκθεση από το Κοινοβούλιο
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην πρόταση για την καθιέρωση ενός συστήματος επισήμανσης πολλαπλών χρωμάτων.
Η ποιότητα των προϊόντων διατροφής εξαρτάται από μια πληθώρα πολύπλοκων παραγόντων που δεν μπορούν να
αναπαρασταθούν επαρκώς από ετικέτες διαφορετικών χρωμάτων. Έγκυρες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν επί
του θέματος κατέδειξαν, πράγματι, ότι δεν υπάρχουν αριθμητικά όρια χάρη στα οποία τα τρόφιμα να μπορούν να
ταξινομούνται με ακρίβεια στις διάφορες χρωματικές κατηγορίες που προτείνονται. Η υιοθέτηση ενός συστήματος
επισήμανσης πολλαπλών χρωμάτων κατά συνέπεια θα επηρέαζε κατά τρόπο αθέμιτο την αντίληψη των καταναλωτών,
οι οποίοι αντιθέτως θα έπρεπε να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη διαφανή πληροφόρηση.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στην ετικέτα
θα στηρίξει τους ευρωπαίους παραγωγούς διότι θα προσφέρει αναγνώριση για τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που
εφαρμόζουν. Οι πολίτες μας θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν, εάν είναι
ευρωπαϊκά ή εισαγόμενα. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές σε άλλες αγορές αποκτούν εμπιστοσύνη σε ό,τι παράγεται
και υφίσταται επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην πραγματικότητα, η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στην ετικέτα θα εξυπηρετεί έναν διττό
στόχο: την ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων διατροφής στις παγκόσμιες
αγορές. Επικροτώ την απόρριψη της τροπολογίας για τη χρωματική κωδικοποίηση διότι θα είχε το αντίθετο
αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να αποτρέπει τους καταναλωτές από τα παραδοσιακά, υγιεινά και φυσικά ευρωπαϊκά
προϊόντα λόγω του απλοϊκού χαρακτήρα της προτεινόμενης μεθόδου αξιολόγησης.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Ενεργώντας προς το συμφέρον των καταναλωτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξα την έκθεση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των
πολιτών της ΕΕ είναι το δικαίωμα στην ενημέρωση, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης σε σχέση με τα προϊόντα
διατροφής. Η ελευθερία επιλογής δεν θα είναι πλήρης εάν δεν είναι και συνειδητή η επιλογή. Η έκθεση αποτελεί
ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος
επισήμανσης το οποίο θα καταδεικνύει τη θρεπτική αξία, τα συστατικά και τον τόπο προέλευσης των προϊόντων.
Με την ταυτόχρονη θέσπιση συμπληρωματικών προγραμμάτων ενημέρωσης, μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο
να λαμβάνουν οι καταναλωτές τις κατάλληλες αποφάσεις ως προς τις επιλογές τροφίμων.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής η οποία σε γενικές
γραμμές ανταποκρίνεται με ισόρροπο τρόπο στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μέτρο που ζητά
την εξαίρεση των μη προσυσκευασμένων προϊόντων και των τοπικών προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού· την εξαίρεση από την υποχρεωτική επισήμανση των οίνων και των αμπελοοινικών προϊόντων· την
απόρριψη του συστήματος του «φωτεινού σηματοδότη» (κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο χρώμα για την απεικόνιση των
επιπέδων υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπαρών)· και την υποχρεωτική αναγραφή του τόπου προέλευσης του
κρέατος, αν και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα ανάλυσης επιπτώσεων που θα διενεργηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Οι παρεκκλίσεις από το γενικά ισχύον σύστημα που επιτρέπονται για περιφερειακά προϊόντα, το κρασί
και, σε κάποιο βαθμό, για το κρέας, είναι θετικές. Πράγματι, η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν
αρκετά επιζήμια για την Πορτογαλία, η οποία φημίζεται για τις ιστορικές γαστρονομικές της παραδόσεις: θα
αντιμετώπιζε πρόσθετα προβλήματα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τα βόρεια κράτη μέλη της ΕΕ με την εξαιρετικά
βιομηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων και τη σπάνια χρήση παραδοσιακών τεχνικών ή/και μέσων. Να προστεθεί
σε αυτό και το πολύ θετικό γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση ορίζει ότι η απευθείας πώληση από αγρότες δεν θα
υπόκειται στους κανόνες του γενικού κανονισμού.

Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. – (RO) Ο παρών κανονισμός πρέπει να παράσχει ένα σύστημα επισήμανσης
που θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορεί να εφαρμοστεί –με ελάχιστες εξαιρέσεις– σε όλα τα προϊόντα
διατροφής και, επομένως, δεν αφορά μόνο ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Η εναρμόνιση του συστήματος
επισήμανσης είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεδομένου ότι,
προς το παρόν, οι πρόσθετες εθνικές διατάξεις και οι διάφορες ερμηνείες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ω προς
την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επισήμανση, δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο και προβλήματα που
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σχετίζονται με τον ανταγωνισμό. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για
τους παραγωγούς τροφίμων και τους μεταπωλητές και, κατ’ επέκταση, και για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στη Ρουμανία σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας μεταξύ 18 και 50 ετών, οι Ρουμάνοι
ανησυχούν περισσότερο για την ασφάλεια των προϊόντων (75%), τους παραπλανητικούς όρους (67%) και τις
πιστωτικές/δανειοδοτικές υπηρεσίες (51%), ενώ ανησυχούν λιγότερο για τις τουριστικές υπηρεσίες (28%). Για τον
λόγο αυτόν, η επισήμανση των τροφίμων είναι μία μόνο από τις πολλές πτυχές που αφορούν τα τρόφιμα. Αυτή η
μορφή πληροφοριών μπορεί να συμπληρώσει, όχι όμως και να υποκαταστήσει τις προσπάθειες για την
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με εκστρατείες εκπαίδευσης και μέτρα που προωθούν έναν επαρκώς υγιεινό τρόπο
ζωής.

Britta Reimers (ALDE), γραπτώς. – (DE) Η υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του κρέατος, των πουλερικών,
των γαλακτοκομικών προϊόντων, των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και των μεταποιημένων προϊόντων που
κατασκευάζονται από ένα συστατικό, που απαιτείται από την έκθεση σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, επιφέρει μια υπέρμετρη επιβάρυνση για τις εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων. Για τον
λόγο αυτόν, καταψήφισα την έκθεση. Τα τρόφιμα παράγονται αγνοώντας τα εθνικά σύνορα εντός της ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, στη βιομηχανία γάλακτος, συλλέγεται και υφίσταται επεξεργασία γάλα από
διάφορες χώρες. Η χωριστή επισήμανση των παρτίδων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από διαφορετικές
χώρες είναι τεχνικά αδύνατη. Αυτό θα θέσει γραφειοκρατικά εμπόδια στην πορεία των ευρωπαϊκών εταιρειών που
είναι επιτυχημένες στην παγκόσμια αγορά.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Η σημερινή ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ήταν χρονοβόρα, εξαντλητική και, σε κάποιο βαθμό, και
απογοητευτική: Η έκθεση εγκρίθηκε με 562 ψήφους υπέρ και 67 κατά, και ψηφίσαμε υπέρ διότι, σε τελική ανάλυση,
κερδίσαμε περισσότερα από όσα χάσαμε. Για παράδειγμα, κερδίσαμε σε θέματα όπως: η νανοεπισήμανση· η
υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης για το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, άλλα προϊόντα από ένα μόνο συστατικό και για το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια
σε μεταποιημένα τρόφιμα· για το κρέας, επισήμανση τριών τόπων κατά περίπτωση (γέννησης, εκτροφής, σφαγής)·
υποχρεωτική επισήμανση των τρανς-λιπαρών οξέων και των υδρογονωμένων ελαίων· στην πρόσθια όψη της
συσκευασίας: ενέργεια, σάκχαρα, αλάτι, λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά· γλυκαντικές ουσίες στην πρόσθια όψη της
συσκευασίας· επισήμανση του κρέατος που κατασκευάζεται από συνδυασμένα τεμάχια κρέατος («κόλλα κρέατος»)·
προσδιορισμός της προέλευσης του ελαίου (έτσι ώστε να μπορεί κανείς π.χ. να αποφύγει το φοινικέλαιο)· το «νωπό
γάλα» μπορεί να φέρει την ένδειξη «νωπό» μόνο όταν η ημερομηνία πριν από την οποία πρέπει να καταναλωθεί δεν
υπερβαίνει τις επτά ημέρες από την ημερομηνία πλήρωσης· τα «συστατικά που ενισχύουν την όρεξη» πρέπει να
φέρουν ανάλογη επισήμανση (γλουταμινικά οξέα)· επισήμανση των «απομιμήσεων τροφίμων»· μη διαγραφή των
θρεπτικών χαρακτηριστικών. Χάσαμε, όμως, τον φωτεινό σηματοδότη! Επίσης, ως προς τα εθνικά συστήματα,
εθελοντικά και υποχρεωτικά, δεν είναι δυνατά· αυτό ήταν μεγάλη απώλεια, αν και είμαστε σίγουροι ότι το Συμβούλιο
θα το διορθώσει.

Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. – (CS) Κατά τη γνώμη μου, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την
επισήμανση των τροφίμων δεν θα κάνουν πολλά ώστε να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες σε σχέση με το κόστος
της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Ούτε θα εξαλειφθεί το κύριο πρόβλημα, που είναι η συχνότητα εμφάνισης
παχυσαρκίας και ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία στον συνολικό πληθυσμό, γεγονός το οποίο απορρέει
άμεσα από την ανισότητα μεταξύ της πρόσληψης και της κατανάλωσης ενέργειας σε συνδυασμό με την έλλειψη
σωματικής άσκησης. Η γιαγιά μου έλεγε: «Να τρώτε χωρίς να χορταίνετε, να πίνετε χωρίς να ξεδιψάτε, και θα ζήσετε
πολλά χρόνια». Ζητώ συγγνώμη για την απλούστευση, εκφράζει όμως τις απόψεις μου σχετικά με την πρόταση
αυτή. Απείχα από την ψηφοφορία.

Catherine Soullie (PPE), γραπτώς. – (FR) Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της
έκθεσης Sommer. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε ένα ευανάγνωστο και ενημερωτικό σύστημα επισήμανσης
που ευνοεί τα ισορροπημένα πρότυπα κατανάλωσης. Επιπλέον, χαιρετίζω την έγκριση της τροπολογίας 205, η
οποία θεσπίζει την αναγραφή υποχρεωτικών ενδείξεων για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος που προέρχονται από
ζώα που δεν έχουν αναισθητοποιηθεί πριν από τη σφαγή. Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για την τήρηση
των πρακτικών της καλής μεταχείρισης των ζώων, πρακτικών οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής
πολιτικής για τα τρόφιμα. Δεν αφορά τον στιγματισμό θρησκευτικών κοινοτήτων και τη δημιουργία προβλημάτων
στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής κρέατός τους, αφορά απλώς το να μπορούν να καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι
πολίτες εν πλήρει γνώσει των γεγονότων.

Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Με εξαίρεση κάποια επουσιώδη σημεία, η αναθεώρηση της νομοθεσίας
για την επισήμανση των τροφίμων αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κανονισμός σημαίνει ότι οι
καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τα τρόφιμα στο μέλλον. Θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι,
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λόγω πιέσεων από τις ομάδες συμφερόντων της βιομηχανίας, η τροπολογία σχετικά με το σύστημα του φωτεινού
σηματοδότη δεν έγινε αποδεκτή. Η κωδικοποίηση με χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί ή πράσινο θα έδινε στους
καταναλωτές μια απλή, σαφή ιδέα για το πόσο υγιεινό ή όχι είναι το περιεχόμενο ενός προϊόντος.

Τα δυνατά σημεία της νέας νομοθεσίας περιλαμβάνουν την ανάγκη οι κατασκευαστές τροφίμων να αναγράφουν
την περιεκτικότητα ενός προϊόντος σε ενέργεια, αλάτι, σάκχαρα, λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά. Η προέλευση του
κρέατος, των ψαριών και των γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει πλέον να αναγράφεται στη συσκευασία. Οι
καταναλωτές μπορούν πλέον να διαπιστώνουν οι ίδιοι πού γεννήθηκαν, εξετράφησαν και εσφάγησαν τα ζώα.
Μπορούν να επιλέξουν τοπικά και περιφερειακά προϊόντα και να αποφύγουν τρόφιμα που διέτρεξαν περιττά μίλια.
Γάλα με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των επτά ημερών δεν μπορεί πλέον να επισημαίνεται ως νωπό γάλα.

Το θέμα των τρανς-λιπαρών οξέων και των ενισχυτικών γεύσης διευθετείται. Εάν ένα προϊόν έχει υποστεί γλύκανση,
αυτό πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία. Όλες αυτές οι αποφάσεις αποτελούν πρόοδο για τους καταναλωτές,
οι οποίοι θα είναι πλέον καλά ενημερωμένοι και θα μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές.

Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω την έκθεση αυτή η οποία θα καταστήσει την επισήμανση
των τροφίμων με φωτεινό σηματοδότη υποχρεωτική. Αυτό είναι το σύστημα που προτιμάται περισσότερο από τους
καταναλωτές και θα τους επιτρέψει να αναλάβουν τον έλεγχο της διατροφής τους. Χαιρετίζω επίσης το καθεστώς
προστασίας για την επισήμανση του Scotch whisky από τη Σκωτία.

Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. – (FR) Αυτήν τη στιγμή, το περιεχόμενο του καροτσιού των αγορών μας
ψεύδεται εκ παραδρομής: από πού προέρχεται το βόειο κρέας που χρησιμοποιείται στα λαζάνια; Από πού προέρχονται
οι τομάτες στη σούπα; Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών τον εμποδίζει να κάνει μια
συνειδητή επιλογή, ιδίως όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα της διατροφής του. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο δεν μπορώ παρά να επικροτήσω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε τη θέση μου
επιβάλλοντας την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης, μεταξύ άλλων για τα προϊόντα ενός μόνο
συστατικού και για το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε μεταποιημένα
τρόφιμα. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να παρέχεται στους καταναλωτές μας
αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Η περισσότερο ομοιόμορφη επισήμανση των τροφίμων σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια χάρη στην απλοποίηση
της ενημέρωσης των καταναλωτών, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις τροφίμων και μεγαλύτερη
σαφήνεια στο κοινοτικό κεκτημένο. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή υπερέβαλε στην πρότασή της προσπαθώντας
να δώσει μαθήματα στους καταναλωτές όσον αφορά τις προτιμήσεις τους.

Οι πληροφορίες στις ετικέτες πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία. Υποστήριξα συνεπώς τις τροπολογίες
της εισηγήτριας που απορρίπτουν το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη για την απεικόνιση των επιπέδων των
υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπαρών, και τις προτάσεις της να αναγράφονται πληροφορίες για την
ενεργειακή και τη διατροφική αξία εμφανώς επί της συσκευασίας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι η νομοθεσία αυτήν της ΕΕ
πρέπει να αποκλείει τα τοπικά και τα χειροποίητα προϊόντα, καθώς και την παραγωγή που οι γεωργοί εμπορεύονται
απευθείας. Τα περιφερειακά προϊόντα διασφαλίζουν τη συνέχεια των τοπικών ιδιότυπων προϊόντων και την ποικιλία
των διαθέσιμων προϊόντων. Ο κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά λόγω του ιδιαίτερου
χαρακτήρα τους και του γεγονότος ότι αυτά ακριβώς διασφαλίζουν την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία. Ελπίζω επίσης
ότι ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα δεν θα βλάψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα και ότι η πενταετής
μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο έγγραφο που εγκρίθηκε θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν
αποτελεσματικότερα.

Alexandra Thein (ALDE), γραπτώς. – (DE) Μαζί με την πλειοψηφία των μελών της Ομάδας της Συμμαχίας
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Sommer. Είναι αλήθεια
ότι οι Φιλελεύθεροι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους σε κάθε τομέα. Η έγκριση της επισήμανσης της
προέλευσης για το κρέας και το γάλα σε μεταποιημένα προϊόντα είναι μια λυπηρή κίνηση, διότι επιβάλλει σημαντικό
κόστος στους παραγωγούς και φαίνεται σχεδόν αδύνατη να εφαρμοσθεί στην πράξη. Ωστόσο, για εμένα, τα θετικά
αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπερτερούν των αρνητικών. Για πρώτη φορά έχουμε ενιαίες διατάξεις για την
επισήμανση των τροφίμων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά χωρίς τη δυνατότητα μεμονωμένες χώρες να κινούνται
αυτόνομα. Επιπλέον, μία από τις αποφασιστικές επιτυχίες αυτής της ψηφοφορίας για μένα είναι το γεγονός ότι το
παραπλανητικό μοντέλο του φωτεινού σηματοδότη απορρίφθηκε. Η υποχρεωτική δήλωση των θρεπτικών στοιχείων
με χρωματικούς κωδικούς δεν θα επιτραπεί ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Οι ενιαίοι σε ευρωπαϊκό
επίπεδο κανόνες επισήμανσης θα αποφέρουν σαφή πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το
κόστος κατασκευής και πώλησης προϊόντων θα μειωθεί διότι οι κατασκευαστές θα πρέπει απλώς να ακολουθούν
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έναν ενιαίο κανονισμό. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ενιαία επισήμανση των θρεπτικών ουσιών κατά
τη σύγκριση των προϊόντων που προέρχονται από το εσωτερικό της Ευρώπης.

Peter van Dalen (ECR), γραπτώς. – (NL) Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να
γνωρίζουν τι βρίσκεται μέσα στα τρόφιμά τους. Πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές με βάση
σαφείς πληροφορίες. Η σαφήνεια για τον καταναλωτή και η δυνατότητα εφαρμογής για τη βιομηχανία πρέπει να
τεθούν στο προσκήνιο. Το περισσότερο, ωστόσο, δεν είναι πάντα το καλύτερο όσον αφορά τις πληροφορίες. Πάρτε,
για παράδειγμα, την επισήμανση της χώρας προέλευσης για τα προϊόντα. Αυτή η εθνική προσέγγιση είναι καθαρός
προστατευτισμός και, συνεπώς, επιζήμια για τις ευρωπαϊκές και ειδικότερα τις ολλανδικές εξαγωγικές εταιρείες.
Αποστέλλει λάθος μήνυμα· και μάλιστα, ξεπερασμένο μήνυμα. Η επισήμανση της χώρας προέλευσης παρέχει στην
πραγματικότητα λίγες πληροφορίες στους καταναλωτές ενώ δημιουργεί υψηλό κόστος για τους κατασκευαστές.
Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι κρίμα που το Σώμα αυτό επέλεξε το συγκεκριμένο τμήμα.

Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή σημαίνει ότι τα επίπεδα ενέργειας, λιπαρών, κορεσμένων
λιπαρών, σακχάρων και αλατιού θα πρέπει να αναγράφονται σαφώς στην πρόσθια όψη όλων των προσυσκευασμένων
τροφίμων. Αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα στους καταναλωτές σχετικά με τη σημασία της υγιεινής διατροφής και
των ορθών επιλογών. Δυστυχώς, μια τροπολογία της Σοσιαλιστικής Ομάδας που θα θέσπιζε ένα σαφές σύστημα
«φωτεινού σηματοδότη» και θα καθιστούσε την επιλογή ευχερέστερη για τους καταναλωτές, δεν ψηφίστηκε. Η
έκθεση αυτή επεξέτεινε επίσης τους κανόνες για την επισήμανση της χώρας προέλευσης σε όλα τα κρέατα, τα
πουλερικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γεγονός το οποίο πρέπει να θέσει τέλος στην παραπλανητική επισήμανση
προϊόντων που παράγονται με εισαγόμενα συστατικά ως, για παράδειγμα, βρετανικών – κίνηση που θα πρέπει να
επιδοκιμαστεί τόσο από τους αγρότες όσο και από τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. – (DE) Κυρίες και κύριοι, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν
ποιες ουσίες περιέχουν οι διάφορες τροφές. Για τον λόγο αυτόν, οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη
θρεπτική αξία των τροφίμων είναι ουσιώδεις, καθώς θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να προβαίνουν σε
ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς. Για τους ανθρώπους που υποφέρουν από αλλεργίες, για παράδειγμα, οι
συγκεκριμένες, σαφείς, λεπτομερείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σε εύληπτη γλώσσα είναι ζωτικής σημασίας.
Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη για τις δικές
τους αποφάσεις, αυτό όμως είναι δυνατό μόνο με βάση διαφανείς πληροφορίες. Σας ευχαριστώ.

Glenis Willmott (S&D), γραπτώς. – (EN) Ως εισηγήτρια της Ομάδας S&D σύστησα στην ομάδα μου να
υποστηρίξει την τροποποιημένη έκθεση και το νομοθετικό ψήφισμα για την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής
σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Καταψηφίσαμε την κατάργηση της δυνατότητας να
διατηρηθούν εθελοντικά, μη δεσμευτικά εθνικά προγράμματα, σημείο στο οποίο η ομάδα μου και εγώ είμαστε
κατηγορηματικά αντίθετοι. Η διαγραφή αυτή, ωστόσο, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. Παρ’ όλα αυτά, είχαμε πολλά
θετικά αποτελέσματα σε άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης
και της διασφάλισης ότι τα βασικά συστατικά θα επισημαίνονται στην πρόσθια όψη της συσκευασίας και ότι η
πλήρης διατροφική δήλωση θα αναγράφεται στην οπίσθια όψη της συσκευασίας, γεγονός το οποίο αποτελεί σαφή
βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Καλώ τώρα τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο να επαναφέρουν τα
εθνικά προγράμματα και να καθιερώσουν τη χρωματική κωδικοποίηση έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση
σε σαφείς, ευδιάκριτες και ειλικρινείς πληροφορίες για τα τρόφιμα.

Anna Záborská (PPE), γραπτώς. – (SK) Η νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα,
όχι σε εντυπώσεις. Οι πληροφορίες στη συσκευασία πρέπει να είναι ακριβείς, ευανάγνωστες και κατανοητές. Τα
θρεπτικά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι γεγονότα, είναι εντυπώσεις. Ταυτόχρονα, είναι ένας
τρόπος να λέει κανείς στους ανθρώπους τι πρέπει να τρώνε και τι όχι. Αυτές οι περιττές και ενίοτε παραπλανητικές
πληροφορίες δεν έχουν θέση στη συσκευασία των τροφίμων. Η αδυναμία έγκρισης της πρότασης ώστε να σταματήσει
η υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για τα θρεπτικά χαρακτηριστικά αποτελεί απόδειξη του κρατικού παρεμβατισμού
που εξακολουθεί να ασκεί έντονη επιρροή επάνω στους πολιτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους. Πιστεύω
ακράδαντα ότι ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης είναι μια πραγματική αιτία της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη.

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020 (B7-0348/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Έχοντας την υποστήριξη των πέντε μεγαλύτερων πολιτικών Ομάδων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το παρόν κοινό ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις
απέναντι σε αυτήν τη μακροπρόθεσμη οικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από τη στρατηγική
της Λισαβόνας (2000-2010), την οποία θα θυμόμαστε για την έλλειψη απτών αποτελεσμάτων, η στρατηγική για
την ΕΕ 2020 δεν θα πρέπει να απογοητεύσει. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει επιτέλους να πραγματοποιήσουν
μεταρρυθμίσεις και να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί. Προσωπικά,
με χαροποιεί το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου υποστήριξαν το αίτημά μου για την περαιτέρω απλούστευση των
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διαδικασιών όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και συμπεριέλαβαν στο ψήφισμα την ακόλουθη πρόταση που
συνέταξα: «συνιστά, συνεπώς, οι κανόνες εφαρμογής της πολιτικής της συνοχής να απλοποιηθούν περαιτέρω,
προκειμένου να καταστεί φιλική προς τους χρήστες, να υπάρχει λογοδοσία και μια προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται
περισσότερο στις μελλοντικές προκλήσεις και στον κίνδυνο οικονομικής κρίσης».

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, αν και διατηρώ αμφιβολίες
σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτοί οι προτεινόμενοι στόχοι. Η στρατηγική 2020 ορίζει ότι κατά την επόμενη
δεκαετία πρέπει να επιτύχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους, όπως μια υψηλής ποιότητας απασχόληση και περισσότερες
πράσινες θέσεις εργασίας, στόχους για το κλίμα και την ενέργεια και πολλούς άλλους στόχους. Εντούτοις, πιστεύω
ότι η στρατηγική στερείται κρίσιμης σημασίας στοιχείων, όπως ο καθορισμός συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων,
τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Η στρατηγική που προτείνει η
Επιτροπή έχει μάλλον γενικό χαρακτήρα και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πιο λεπτομερή
σχέδια, προκειμένου να διασαφηνίσει με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες. Διαφορετικά,
η στρατηγική κινδυνεύει να αποτελέσει απλώς μια συλλογή πολιτικών συνθημάτων χωρίς απτά ερείσματα και να
επαναλάβει την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Φυσικά, είμαι υπέρ των στόχων της στρατηγικής για το 2020,
ιδιαίτερα στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της καταπολέμησης των
κλιματικών αλλαγών, της μείωσης της φτώχειας και της πραγματοποίησης βελτιώσεων στο επίπεδο κατάρτισης.
Εντούτοις, φοβάμαι ότι, εξαιτίας των αυστηρών δεσμεύσεων που ανέλαβαν και τηρούν τα κράτη μέλη, οι εν λόγω
στόχοι δεν θα επιτευχθούν. Πράγματι, εάν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν
προχωρήσουμε πέρα από την ανοικτή μέθοδο του συντονισμού, οι ίδιες αιτίες θα παραγάγουν τα ίδια αποτελέσματα.
Ό,τι δεν πήγε καλά με τη στρατηγική της Λισαβόνας την τελευταία δεκαετία δεν θα πάει καλά ούτε και με τη
στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Χρειαζόμαστε περισσότερη κοινοτική μέθοδο. Χρειαζόμαστε άμεσα
επιχειρησιακά μέτρα. Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για την επιτυχία της στρατηγικής για την
ΕΕ 2020.

Livia Jaroka (PPE), γραπτώς. – (HU) Κυρίες και κύριοι, θέλω να επικροτήσω το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, στο οποίο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
καταρτίσει μια προσανατολισμένη στο μέλλον και συνεπή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας,
καθώς και να ζητά τη γνώμη του Κοινοβουλίου, όταν καθορίζει βασικές παραμέτρους. Τα εθνικά κοινοβούλια, οι
τοπικές κυβερνήσεις και οι σχετικοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στη διαβούλευση
αυτή. Κατά την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι αφορούν την αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας
και καθορίστηκαν στο δεύτερο μισό των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη της μεγαλύτερης και φτωχότερης
μειονότητας που υπάρχει σε αυτήν την ήπειρο, των Ρομά. Αφενός, το ποσοστό των Ρομά μεταξύ του τμήματος του
ενεργού πληθυσμού που στηρίζει το κοινωνικό σύστημα ασφάλειας αυξάνεται σταθερά και, αφετέρου, η ενσωμάτωση
στην αγορά εργασίας ενός τόσο μεγάλου πληθυσμού άνεργων ανθρώπων συνεπάγεται μεγάλες οικονομικές
δυνατότητες.

Η στρατηγική πρέπει να παραγάγει έναν λεπτομερή και βιώσιμο χάρτη πορείας για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες
γραμμές, ιδιαίτερα όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ του πληθυσμού που βρίσκεται σε
ηλικία εργασίας στο 75%, τη μείωση του αριθμού όσων ζουν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας κατά 25% και
του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% μεταξύ των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, πρέπει να ορίσουμε έναν στόχο 100% για την
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι βασικοί στόχοι της
στρατηγικής δεν περιλαμβάνουν την ισότητα μεταξύ των φύλων, παρόλο που αυτή συνιστά θεμελιώδη πυλώνα του
προγράμματος της προεδρικής τριάδας της Ισπανίας, του Βελγίου και της Ουγγαρίας.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η υιοθέτηση της νέας στρατηγικής για την ΕΕ 2020 πρέπει να λάβει υπόψη
τις μεγαλύτερες από ποτέ επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει το σύνολο της
ΕΕ. Ενόψει αυτού, πρέπει να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική που να είναι προσανατολισμένη
προς το μέλλον. Σε αυτήν τη νέα στρατηγική για την ΕΕ 2020, είναι σημαντικό να βρίσκονται οι πολίτες και η
προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της διακυβέρνησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίσουν για τη
μείωση των δημοσίων δαπανών τους μέσω σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι προσπάθειες πρέπει να
επικεντρωθούν στους πολίτες, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής και της αυτονομίας τους, ενθαρρύνοντας
παράλληλα το πνεύμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που διαθέτουν, καθώς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
κάνοντας τη νομοθεσία να λειτουργήσει περισσότερο προς όφελός τους. Πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική
που να στοχεύει στην επιτάχυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν
ως στόχο την αναζωογόνηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
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Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος RC7-0348/2010 σχετικά με τη
στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, διότι πιστεύω ότι η εν λόγω στρατηγική συνιστά μια απλή συνέχιση
της στρατηγικής της Λισαβόνας, η αποτυχία της οποίας καταδεικνύεται από τη σημερινή κρίση. Είναι σαφές ότι η
στρατηγική της Λισαβόνας ήταν ένα φιάσκο, όπως αποδεικνύεται από τα σημερινά επίπεδα ανεργίας που όμοιά
τους δεν έχουμε δει στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1930. Η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 αποτελεί συνέχιση
αυτού του πράγματος και δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή. Οι στόχοι της μείωσης της φτώχειας είναι αρκετά
μετριοπαθείς, όμως δεν θα επιτευχθούν καν, καθώς η στρατηγική δεν περιέχει κανένα αποτελεσματικό εργαλείο για
την επίτευξή τους. Υπό την έννοια αυτή, δεν έχει κανένα νόημα. Ο υπαίτιος για την αποτυχία του μοντέλου αυτού
δεν είναι μόνο η αγορά ή οι κυβερνήσεις, αλλά οι κύριες πολιτικές Ομάδες σε αυτήν την αίθουσα, οι οποίες κατέληξαν
εδώ σε συμφωνία με στόχο να μετατρέψουν τη «συναίνεση της Ουάσινγκτον» σε «συναίνεση των Βρυξελλών». Το
ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι η μη παρέμβαση στην οικονομία, η οποία εμποδίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και καθιστά αδύνατη την ύπαρξη και συνοχή ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η απορρυθμισμένη αγορά
απειλεί την ίδια τη δημοκρατία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να εκφράσω με τη ψήφο μου την
αντίθεσή μου σε αυτήν την πολιτική.

Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. – (IT) Άκουσα με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Barroso
και του Προέδρου Van Rompuy.

Αν και είμαι ικανοποιημένος που βλέπω τις βελτιώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προς την
κατεύθυνση μιας κοινής προσέγγισης, πιστεύω ειλικρινά ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής συνιστούν
απλές δηλώσεις προθέσεων. Σε αυτό το ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας σημείο, το καλύτερο θα ήταν στην
πραγματικότητα να δημιουργήσουμε μια πιο στέρεη κοινή βάση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα
ισοζυγίου των επιμέρους κρατών μελών και να αποκαταστήσουμε την πίστη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς
και την εμπιστοσύνη των πολιτών μας.

Οπωσδήποτε, συμφωνώ με τον στόχο που ορίζει η στρατηγική για την ΕΕ 2020, ο οποίος είναι η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των 27 κρατών μελών. Εάν επιθυμούμε να κερδίσουμε την πρόκληση της μελλοντικής
οικονομικής πρωτοκαθεδρίας, θα είναι αναγκαίο να διαθέτουμε κανόνες που είναι σαφείς και εφικτοί για όλους.
Πρέπει να αποφύγουμε να διαπράξουμε λάθη παρόμοια με εκείνα που διέπραξε η στρατηγική της Λισαβόνας, με
συνέπειες για τους πολίτες, τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Regina Bastos (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική
ΕΕ 2020. Δεδομένης της σοβαρότητας της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε,
η στρατηγική ΕΕ 2020, η οποία πρόκειται να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο αυτήν τη εβδομάδα, θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με μέσα και στόχους, για να αντεπεξέλθει στην πρόκληση. Επί του παρόντος, είμαστε μάρτυρες μιας
χωρίς προηγούμενο αποδυνάμωσης της ικανότητας των κρατών μελών να ανταποκριθούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να
προσδιορίσουμε τις κοινές επιδιώξεις και τους συμμάχους μας και να δράσουμε κατά τρόπο ξεκάθαρο και ενωμένο
τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια σκηνή. Εάν δεν υιοθετήσουμε τα μέτρα συλλογικής πειθαρχίας και
λογοδοσίας που απαιτούνται, η Ευρώπη θα καταδικαστεί σε περιθωριοποίηση και φτώχεια.

Μόνο μια ισχυρή Ευρώπη που σέβεται τους κοινούς της κανόνες θα μπορέσει να δώσει μια κατάλληλη απάντηση
στη νέα εποχή. Για να μπορέσει η εν λόγω στρατηγική να εφαρμοστεί και να εκτελεστεί σωστά, πρέπει να καθοριστούν
σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι για τους τομείς της απασχόλησης και ιδιαίτερα για την εκπαίδευση και τη μείωση της
φτώχειας. Επίσης, είναι κρίσιμης σημασίας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη
μέλη να υλοποιήσουν τους εθνικούς τους στόχους και να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής
ΕΕ 2020. Τέλος, πρέπει να τονίσω πόσο σημαντική είναι η πλήρης ανάμειξη και συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην
εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής, από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το κοινό ψήφισμα σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση διότι είναι στην κατεύθυνση της περαιτέρω αυστηροποίησης των Συνθηκών και της πειθαρχίας στο
απαράδεκτο και αποτυχημένο Σύμφωνο Σταθερότητας. Στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της
ανταγωνιστικότητας, ωθεί, με τη συνεργασία του ΔΝΤ, στην εφαρμογή, σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, σκληρών
προγραμμάτων λιτότητας που αφαιρούν εισόδημα και δικαιώματα από τους εργαζόμενους και καταδικάζουν στην
ύφεση τις οικονομίες των χωρών μελών της. Το ψήφισμα δεν ανατρέπει τα δομικά και θεσμικά προβλήματα της
ΟΝΕ και δεν προβλέπει μηχανισμούς κοινοτικής αλληλεγγύης. Υπηρετεί την κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, δεν αντιμετωπίζει τα κερδοσκοπικά παιχνίδια οδηγώντας τις οικονομίες της ΕΕ και σε επαχθή
κερδοσκοπικό δανεισμό. Τέλος, απομακρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον στόχο της οικονομικής και κοινωνικής
σύγκλισης και συνοχής.

Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. – (FR) Η πολυμορφία είναι αυτή που χαρίζει στην Ευρώπη τη γοητεία της,
αποτελεί όμως και μια μόνιμη αδυναμία, συγκεκριμένα όταν πρέπει να λάβουμε κοινωνικοοικονομικές αποφάσεις.
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Η αργή ανταπόκριση των ευρωπαίων ηγετών είναι λυπηρή. Ήδη το 1989, τα κράτη μέλη απέρριψαν την έκθεση
του Jacques Delors, η οποία είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα σύμφωνο συντονισμού οικονομικής πολιτικής,
παράλληλα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όπως λέει ο κ. Delors, αυτό που πληρώνουμε σήμερα
είναι αυτό το «διαρθρωτικό σφάλμα». Τώρα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ό,τι έχουμε και, προπάντων, το ευρώ,
το οποίο είναι το πιο θεαματικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό που γίνεται πιο εύκολα κατανοητό
από όλους. Πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ομοσπονδίας.

Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να επεκτείνουμε τους μηχανισμούς χρηματοπιστωτικού ελέγχου σε θεσμικό και πολιτικό
επίπεδο, θα χρειαστούμε μια ευρωπαϊκή συναίνεση, η οποία επιτεύχθηκε ήδη σε αυτήν την αίθουσα με την ψηφοφορία
επί του παρόντος ψηφίσματος. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο, να απαιτήσουμε την
κοινή διαχείριση της οικονομίας και να αναγκάσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα να καλύψει το κόστος των
επιδόσεών του. Τέλος, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας για την παροχή βοήθειας σε χώρες που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Στην παρούσα φάση, η στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να εστιάσει σε πραγματικά,
απτά μέτρα που μπορούν να επιτύχουν τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η
καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην κατάρτιση των εργαζομένων είναι αναγκαίες προκειμένου
να καταστήσουμε την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η προσέγγιση αυτή
θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση μειώνοντας τα επίπεδα ανεργίας και ενθαρρύνοντας τις
επενδύσεις.

Εξίσου σημαντική για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών είναι και η ύπαρξη μιας σταθερότερης
πολιτικής συνοχής, θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε εφαρμογή την αρχή αλληλεγγύης της Ένωσης. Υποστηρίζω
σθεναρά τις διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι θα οδηγήσουν στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στο πλαίσιο της Ένωσης, καθώς και στην επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας σε σχέση με χώρες
που βρίσκονται εκτός της Ένωσης.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε κατά της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη
στρατηγική ΕΕ 2020, διότι, αν και ασκεί κάποια κριτική στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, δεν φθάνει στη
ρίζα του προβλήματος και δεν προτείνει κάποια ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παραμένουν η
σημαντικότερη κατευθυντήρια γραμμή των προτάσεων της Επιτροπής.

Σε αυτήν τη σοβαρή κρίση του καπιταλισμού, η οποία αναγκάζει τους εργαζομένους και τους απλούς ανθρώπους
να υφίστανται τις μείζονες συνέπειες της επιδεινούμενης ανεργίας, των αυξανόμενων ανισοτήτων και της φτώχειας,
αυτό που χρειαζόταν ήταν μια ρήξη με τις πολιτικές στις οποίες βασίστηκε.

Αυτό συνεπάγεται το να δοθεί άμεσο τέλος στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στα ανόητα κριτήριά
του, τα οποία χρησιμεύουν απλώς ως δικαιολογία για να διευκολυνθεί η αυξανόμενη εκμετάλλευση όσων εργάζονται,
όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία.

Αυτό που χρειαζόταν επίσης ήταν να δώσουμε τέλος στην ελευθέρωση, κυρίως στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού
και του ενεργειακού τομέα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τον μεγαλύτερο έλεγχο των τομέων αυτών από το κράτος
και να τους εμποδίσουμε να συνεχίσουν την πολιτική της αύξησης των κερδών τους με αντίτιμο τις αυξανόμενες
τιμές για καταναλωτές και πελάτες και τη μείωση της αξίας που αποδίδεται στους εργαζομένους.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. – (DE) Ψήφισα κατά της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τον συντονισμό
της οικονομικής πολιτικής, διότι εξάγει τα λάθος συμπεράσματα από τη σημερινή κρίση. Η κρίση που αφορά το
κοινό νόμισμα δεν οφείλεται στους πολύ λίγους συγκεντρωτικούς κανόνες. Αντιθέτως, προκλήθηκε από την άκριτη
συνένωση εθνικών οικονομιών που είναι εντελώς διαφορετικές από πλευράς επιδόσεων. Απλώς δεν είναι δυνατόν
να υπάρχει η ίδια οικονομική πολιτική στη Γερμανία και την Ελλάδα ή την Ισπανία. Εντούτοις, αυτό ακριβώς έχουν
ως στόχο να επιτύχουν τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

Στο τέλος, η πρακτική αυτή θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια ένωση μεταβίβασης χρημάτων. Με άλλα λόγια, οι οικονομικές
επιδόσεις των ισχυρών εθνικών οικονομιών θα μεταβιβάζονται στις αδύναμες οικονομίες, χωρίς όμως να επιλύονται
τα διαρθρωτικά τους προβλήματα. Είμαι αντίθετος σε αυτό, διότι στο τέλος θα οδηγήσει στην καταστροφή των
σχετικά υγιών οικονομιών και, ως αποτέλεσμα, αυτές δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.
Αυτό θα καταστρέψει επίσης και το σχέδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η κοινή πρόταση ψηφίσματος για την Στρατηγική ΕΕ 2020 έρχεται
να αντικαταστήσει την ομολογουμένως ανεπιτυχή Στρατηγική της Λισαβόνας. Τα ποσοστά απασχόλησης στην
Ευρώπη κατά μέσο όρο ανέρχονται στο 69% για άτομα ηλικίας 20-64 ετών και εξακολουθούν να είναι σημαντικά
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χαμηλότερα απ’ ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι νέοι έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση καθώς το
ποσοστό ανεργίας τους ξεπερνάει το 21%. Η δημογραφική γήρανση επιταχύνεται. Η επένδυση στην αγορά της
καινοτομίας υστερεί σημαντικά. Η νέα στρατηγική καλείται να ανατρέψει αυτές τις συνθήκες σε ένα ιδιαίτερα
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το στοιχείο που καθιστά την έκθεση ξεχωριστή είναι η επιμονή στην σημασία της
έρευνας και της καινοτομίας ως όχημα για την οικονομική ανασύνταξη και ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών. Το
ΕΚ καλεί την Επιτροπή να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό της στο συγκεκριμένο τομέα και είναι
σημαντικό για την Ελλάδα να τονίσουμε το συγκεκριμένο σημείο. Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την έλλειψη νέων και καινοτόμων ιδεών. Η νέα στρατηγική αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα
μας ώστε να χρησιμοποιήσει κοινοτικούς πόρους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων ιδεών που θα συμβάλουν
θετικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ενθάρρυνση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Markus Pieper (PPE), γραπτώς. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά
με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Φυσικά, πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,
ο βελτιωμένος συντονισμός και μια νέα εστίαση στα δημογραφικά ζητήματα και σε στρατηγικές καινοτομίας είναι
όλα αναγκαία. Εντούτοις, απογοητεύθηκα από την ουδέτερη προσέγγιση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις
χρηματοπιστωτικές αγορές και το Σύμφωνο Σταθερότητας. Χωρίς τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των χρεών, την
οποία ζητήσαμε, το κοινοτικό πακέτο διάσωσης θα συντελέσει σίγουρα στη δημιουργία μιας ένωσης μεταβίβασης
χρημάτων. Αυτό αποτελεί μια απαγορευμένη περιοχή για τους υπεύθυνους πολιτικούς των κρατών μελών. Επιπλέον,
θεωρώ ότι η άρνηση της πλειοψηφίας του Σώματος να εκχωρήσει στην Επιτροπή περισσότερες αρμοδιότητες
επιθεώρησης και περισσότερες εξουσίες να επιβάλλει κυρώσεις σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια εθνική, εγωιστική
προσέγγιση. Αυτό δεν θα είναι ένα ένδοξο κεφάλαιο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαν να λέμε
ότι η Ευρώπη θα πληρώσει για τα λάθη μας, κανένας όμως δεν μπορεί να μας αφαιρέσει το δικαίωμα να συνεχίσουμε
να κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω την εφαρμογή αυτόματων μηχανισμών
κυρώσεων ως τιμωρία για τις χρηματοπιστωτικές παρατυπίες. Χρειαζόμαστε επίσης τη δυνατότητα οργανωμένης
αποχώρησης από το ταμείο διάσωσης με τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των χρεών. Πρέπει να αρχίσουμε να
προετοιμάζουμε τα μέτρα αυτά τώρα, διότι, εάν κληθούμε να τα θέσουμε σε εφαρμογή χωρίς κάποια προετοιμασία,
το κόστος θα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με τη στρατηγική ΕΕ 2020, διότι θεώρησα ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι φιλόδοξη μακροπρόθεσμα σε
σχέση με την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας κατά 50% στην ΕΕ. Η πλειονότητα
των Ευρωπαίων που ζουν σήμερα στη φτώχεια ή διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο είναι γυναίκες, ιδιαίτερα ηλικιωμένες
γυναίκες, ανύπαντρες μητέρες και ανύπαντρες γυναίκες που έχουν να φροντίσουν εξαρτώμενα μέλη.

Οι υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελέσουν βασική προτεραιότητα της στρατηγικής ΕΕ 2020.
Είναι αναγκαίο από πλευράς βελτίωσης των επιδόσεων απασχόλησης να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις
κοινωνικές συνθήκες, καθώς και στο να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία των αγορών εργασίας. Πρέπει να
προωθήσουμε την αξιοπρεπή εργασία, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη την
Ευρώπη και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας.

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα, τα οποία θα έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή
σε μια ανοικτή αγορά εργασίας, κάτι που θα βοηθήσει να μειώσουμε το επίπεδο της αδήλωτης εργασίας και να
διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, προωθώντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες
για γυναίκες, καθώς και την ανάγκη καλύτερων συνθηκών, προκειμένου να τις βοηθήσουμε να εξισορροπήσουν
την επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή.

Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. – (EN) Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δούμε την επίσημη διαδικασία, η οποία
θα επιτρέψει στην Ισλανδία να προσχωρήσει στην ΕΕ, γεγονός που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά μας. Θα
ήθελα να δω την επίσημη καθιέρωση μιας Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Althingi.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE), γραπτώς. – (EN) Η σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει
καταδείξει ότι είναι αναπόφευκτη μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η ομάδα εργασίας για την ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει στην ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής των 27 κρατών
μελών. Ακόμη και αν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει παραβιαστεί από πολλά κράτη μέλη, αυτό το
μέσο δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να αναζωογονηθεί και θα πρέπει να ενισχυθούν οι κυρώσεις για τα κράτη
μέλη που δεν εφαρμόζουν μέτρα για την εξυγίανση των δημόσιων προϋπολογισμών τους και για τη διατήρηση των
ελλειμμάτων τους υπό έλεγχο. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στον επιζήμιο δημοσιονομικό
ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών.
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Πρόταση ψηφίσματος (B7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τους ακόλουθους λόγους:

- θεωρώ ότι η συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τη διασφάλιση
της σταθερότητας του ευρώ αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα
περισσότερο εύρωστο και βιώσιμο πλαίσιο οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, λυπούμαι όμως για το γεγονός
ότι οι ευρωπαίοι παράγοντες χάραξης της πολιτικής δεν προέβησαν νωρίτερα σε αποφασιστικές ενέργειες, παρά
την επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

- είμαι της άποψης πως τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η ευρωζώνη χρειάζεται μια τολμηρότερη
οικονομική διακυβέρνηση και ότι ο νομισματικός πυλώνας είναι καταδικασμένος σε αποτυχία χωρίς έναν κοινωνικό
και οικονομικό πυλώνα·

- συμφωνώ ότι, προκειμένου να επαναφέρουμε τους υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης και να επιτύχουμε τον στόχο της
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση
των επίμονων και σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και ανισοτήτων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.
Επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή στην ανακοίνωσή της σχετικά με τον συντονισμό
της οικονομικής πολιτικής.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η Ευρώπη υποφέρει εμφανώς από έλλειψη οικονομικής διακυβέρνησης.
Παρά το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική είναι ενωμένη γύρω από το ευρώ, δυστυχώς κάθε κράτος μέλος
συνεχίζει να διεξάγει τη δική του οικονομική πολιτική, πολύ συχνά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις μεταρρυθμίσεις
του γείτονά του ή, ορισμένες φορές, ακόμη και «πλαστογραφώντας» τους λογαριασμούς του Δημοσίου. Αυτή ήταν
η πηγή της ελληνικής κρίσης και θα μπορούσε κάλλιστα να προκαλέσει και άλλες κρίσεις στο μέλλον, εάν δεν
είμαστε προσεκτικοί. Ως εκ τούτου, εγκρίνω απόλυτα τη διατύπωση της παραγράφου 15 του παρόντος ψηφίσματος
για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι πράγματι σωστό να λέμε ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν τις
οικονομικές πολιτικές τους ζήτημα όχι μόνο εθνικού αλλά και κοινού συμφέροντος, και να διαμορφώνουν ανάλογα
την πολιτική τους». Επιπλέον, πραγματικά μου φαίνεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα οδεύουν προς τη σωστή
κατεύθυνση: την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Eurostat, τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου,
την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων, την υιοθέτηση δεσμευτικών μέτρων αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής
ΕΕ 2020, το να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της οικονομικής πολιτικής
και ούτω καθεξής. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος και εγκρίνω πλήρως τη γραμμή που
ακολουθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμίσει το σύστημα της οικονομικής διακυβέρνησής της και να
διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η οποία είναι ουσιαστική για τη
σταθερότητα και την ανάπτυξη. Ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα
είναι αποτελεσματικός, μόνο εάν εφαρμοστούν οι σωστές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα
πρέπει να δημιουργήσει τον δικό της οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και το πιστωτικό
ταμείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα κράτη μέλη
που χρήζουν βοήθειας και όχι μόνο στις χώρες της ευρωζώνης. Επιπλέον, η αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση
απαιτεί μια ισχυρότερη Επιτροπή, στην οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, έχει ανατεθεί
το έργο του συντονισμού των σχεδίων και μέτρων μεταρρύθμισης καθώς και της χάραξης μιας κοινής στρατηγικής.

Maria da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, καθώς πιστεύω ότι η ενίσχυση
της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ευρωπαϊκής
διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στενότερης και περισσότερο έγκαιρης συμμετοχής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Συμφωνώ ότι, εάν
θέλουμε να είναι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 αξιόπιστη, απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα και
συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους εθνικούς προϋπολογισμούς των 27 κρατών μελών και στον κοινοτικό
προϋπολογισμό και υποστηρίζω την ιδέα ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο
ρόλο μέσω της συγκέντρωσης πόρων. Συμφωνώ επίσης με τη σημασία του αιτήματος να αντικατοπτρίζει ο κοινοτικός
προϋπολογισμός την ανάγκη χρηματοδότησης της μετάβασης προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία.

Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. – (EN) Υποστηρίζω το παρόν ψήφισμα, το οποίο επισημαίνει την ανάγκη
μιας ισχυρής οικονομικής διακυβέρνησης ενόψει της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η σημερινή κρίση
έχει καταστήσει σαφές ότι χρειαζόμαστε μια κοινή κοινωνική και οικονομική στρατηγική, καθώς και τα μέσα για
την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που έχουν επιτείνει τα προβλήματά μας· ωστόσο, οι
συντηρητικές κυβερνήσεις της ΕΕ παραμένουν προσκολλημένες στον στραγγαλισμό της ανάπτυξης, στη δραστική
μείωση και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην περικοπή της πρόνοιας, περιφρουρώντας
με ζήλο τα προνόμια της εθνικής οικονομικής διακυβέρνησης, τα οποία πρέπει να συνενωθούν για να επιβιώσουμε
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από την κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα, δεν θα κατορθώσουμε όμως να ξεπεράσουμε την κρίση,
εάν κάθε χώρα περικόπτει τις δημόσιες δαπάνες και αναγκάζει τους πολίτες να φέρουν το αφόρητο βάρος της
διάσωσης ενός χρηματοπιστωτικού τομέα που έφερε τις οικονομίες μας στο χείλος της καταστροφής και τώρα
κερδοσκοπεί ενάντια στην επιβίωσή τους. Στη σύνοδο κορυφής της ομάδας G20 στο Τορόντο, οι κυβερνήσεις της
ΕΕ πρέπει να πιέσουν για την καθιέρωση ενός παγκόσμιου φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να δώσουν
το παράδειγμα, εφαρμόζοντας τον φόρο αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για την αυστηρή ρύθμιση
των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις της ΕΕ να συγκεντρώνουν πόρους για την
αναδιάρθρωση των οικονομιών τους χωρίς επιζήμιους όρους.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Προκειμένου να εξέλθει από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη
χρειάζεται μια φιλόδοξη, μεγάλης κλίμακας μεταρρύθμιση της οικονομικής της διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη να βασιστούμε, αφενός, στη μεγαλύτερη χρήση της κοινοτικής μεθόδου αντί για
την ενίσχυση του διακυβερνητισμού και, αφετέρου, σε επιχειρησιακά μέτρα αντί για τον απλό ανοικτό συντονισμό
και την αμοιβαία παρακολούθηση, μέθοδο που οδήγησε στην αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η στρατηγική
που συνιστάται από μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: σε ένα περισσότερο
προνοητικό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· σε μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση υπό την
καθοδήγηση της Επιτροπής· στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία, βάσει της έκθεσης Monti
και ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για επενδύσεις στις υποδομές της κεντρικής και νότιας Ευρώπης· σε νέα, μόνιμα
μέσα –το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και την ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων– προκειμένου να είμαστε
καλύτερα προετοιμασμένοι για μελλοντικές κρίσεις· και σε μια καλύτερα καθορισμένη στρατηγική για την ΕΕ
του 2020, με κυρώσεις και κίνητρα για την ορθή εφαρμογή της.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η οικονομική διακυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντική σήμερα που πολλά
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των υψηλών ελλειμμάτων και χρεών τους, και
που έχουν ληφθεί έκτακτες, αυστηρές οικονομικές αποφάσεις, συχνά με καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες
τους. Ομοίως, το όλο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και η όλη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, καθώς και των εθνικών προγραμμάτων, χρήζουν επανεξέτασης. Είναι ανάγκη να υιοθετηθούν πιο
αποτελεσματικά μέτρα.

Είναι σημαντικό, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις, να εκμεταλλευθούν στο
έπακρο τη σημερινή κατάσταση για να αναδιαρθρώσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς της οικονομικής τους
διακυβέρνησης, καθώς και τα εθνικά δημόσια οικονομικά τους, με στόχο να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
και η πραγματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι ο συντονισμός μεταξύ των
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να παραχθούν
ταχύτερες και περισσότερο αποτελεσματικές λύσεις για τα εθνικά προβλήματα που πλήττουν το σύνολο της Ένωσης
και ιδιαίτερα την ευρωζώνη.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Υποστηρίζω τη μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ, καθώς
και τη συντονισμένη και ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από πραγματική αλληλεγγύη.
Η αλληλεγγύη αυτή συνεπάγεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν την ευθύνη να μην βλάψουν τους άλλους διαμέσου
της κακής διακυβέρνησης ή της ανικανότητας ή της απόκρυψης στοιχείων στους λογαριασμούς του Δημοσίου. Το
ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ αποτελεί ένα
σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πιο εύρωστο και βιώσιμο πλαίσιο
οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Είναι κρίμα ότι αργήσαμε τόσο πολύ να δημιουργήσουμε τον εν λόγω
μηχανισμό. Είμαι υπέρ του να υπάρχει ένας μηχανισμός εποπτείας για τους λογαριασμούς του Δημοσίου και τα
ελλείμματα κάθε κράτους μέλους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αναφερόμενες κυρώσεις δεν θα τεθούν σε
εφαρμογή. Επίσης, είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» (ΕΝΤ), στο
οποίο οι χώρες της ευρωζώνης θα συνεισφέρουν με βάση το ύψος του ΑΕγχΠ τους. Η βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών είναι ουσιώδους σημασίας για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ευρωζώνης. Εντούτοις, είναι
σημαντικό να αποκαταστήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και να επιτύχουμε τον στόχο της βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των επίμονων και σημαντικών
μακροοικονομικών ανισορροπιών και ανισοτήτων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η σημερινή κρίση αποτελεί άμεση συνέπεια των φιλελεύθερων
πολιτικών, υπέρ των οποίων συνηγορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ευθύνεται
άμεσα για τα σημερινά βάσανα των πολιτών της ζώνης του ευρώ. Το να επιθυμούμε να το εφαρμόσουμε με
περισσότερο αυστηρό τρόπο είναι διαστροφή. Το να απαιτούμε να έχει η Επιτροπή περισσότερες εξουσίες στον
τομέα αυτό είναι άλλη μια διαστροφή. Οι πολίτες είναι εκείνοι που παράγουν τα πλούτη που μοιράζεται η άρχουσα
ευρωκρατία. Είναι καιρός οι πολίτες της Ευρώπης να πάρουν πίσω την εξουσία, διότι δεν είναι η Επιτροπή του Barroso
ούτε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας
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των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και
Δημοκρατών για την Ευρώπη και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, δηλαδή αυτοί που
υπέγραψαν το παρόν ψήφισμα, εκείνοι οι οποίοι θα οικοδομήσουν την Ευρώπη της αλληλεγγύης που χρειαζόμαστε.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει καταδείξει ότι η ΕΕ
χρειάζεται μια ολοένα και πιο ισχυρή οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο
η σταθερότητα του ευρώ, καθώς και της ίδιας της νομισματικής ένωσης. Ως εκ τούτου, η στρατηγική ΕΕ 2020 θα
πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η
εντεινόμενη μείωση του ΑΕγχΠ, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας συνιστούν
μια σημαντική κοινωνική και οικονομική πρόκληση, την οποία μόνο η ισχυρή διακυβέρνηση, εργαζόμενη αρμονικά
και με αλληλεγγύη, μπορεί να ξεπεράσει.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Καταψήφισα το κοινό ψήφισμα σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση, διότι πιστεύω ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο έχει αποτύχει. Ο υπαίτιος για την αποτυχία αυτή
δεν είναι μόνο η αγορά ή οι κυβερνήσεις, αλλά οι κύριες πολιτικές Ομάδες σε αυτήν την αίθουσα, οι οποίες κατέληξαν
σε συμφωνία με στόχο να μετατρέψουν τη «συναίνεση της Ουάσινγκτον» σε «συναίνεση των Βρυξελλών». Το
ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι η μη-παρέμβαση στην οικονομία, η οποία εμποδίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και καθιστά αδύνατη την ύπαρξη και συνοχή ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η απορρυθμισμένη αγορά
απειλεί την ίδια τη δημοκρατία. Οι βουλευτές της κοινοβουλευτικής μου Ομάδας, της GUE/NGL, υποστηρίζουν
την απάντηση των εργαζομένων στην κρίση, με γενικές απεργίες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και, σύντομα, στην
Ισπανία. Τα συνδικάτα έχουν ήδη ανακοινώσει ότι στις 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία γενική
απεργία, η οποία συμπίπτει με τη μεγάλη κινητοποίηση που έχει οργανώσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.
Αυτή είναι η απάντηση των εργαζομένων στο σημερινό μοντέλο.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, καθώς είμαι της άποψης ότι η ενίσχυση της
οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ευρωπαϊκής
διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στενότερης και πιο έγκαιρης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Αν και δεν είναι τέλειο, υποστηρίξαμε το κοινό ψήφισμα.
Έντονες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά την παράγραφο 12, η οποία διατηρείται στο σύνολό της,
μολονότι προσπαθήσαμε να διαγράψουμε το δεύτερο μέρος, στο οποίο προσπαθεί να περιορίσει τα ελλείμματα και
τα χρέη μέσω της επιβολής προστίμων.

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0348/2010, B7-0349/2010

Nessa Childers (S&D), γραπτώς. – (EN) Με λύπη μου καταψηφίζω αυτά τα ψηφίσματα, καθώς τα υποστηρίζω
στο μεγαλύτερό τους μέρος. Εντούτοις, ο λόγος που δεν μπορώ να υποστηρίξω την ψηφοφορία αυτή είναι ότι η
πολιτική του ιρλανδικού Εργατικού Κόμματος, του οποίου είμαι μέλος, είναι να μην υποστηρίξει μια κοινή,
ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες.

Πρόταση απόφασης με θέμα την ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους
δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, τις αρμοδιότητές της, τη
σύνθεσή της και τη θητεία της (B7-0295/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Σε έναν χρόνο, τον Ιούλιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
παρουσιάσει έναν υπολογισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020.
Είναι σημαντικό να αναλογιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων τις επερχόμενες προκλήσεις και να
διατυπώσει τις δημοσιονομικές του προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της δημιουργίας αυτής της ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής, το έργο της οποίας θα διαρκέσει έναν χρόνο και αποστολή της θα είναι: α) να καθορίσει
τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2013, τόσο από νομοθετικής όσο και από
δημοσιονομικής πλευράς· β) να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση των δημοσιονομικών πόρων που απαιτούνται,
προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους στόχους της και να εφαρμόσει τις πολιτικές της για την περίοδο
που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2014· γ) να καθορίσει τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· δ) να προτείνει μια δομή
για το μελλοντικό ΠΔΠ, επισημαίνοντας τους κύριους τομείς δράσης της Ένωσης· ε) να υποβάλει κατευθυντήριες
γραμμές για μια ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δαπανών του ΠΔΠ· στ) να
καθορίσει τη σχέση μεταξύ της μεταρρύθμισης του χρηματοδοτικού συστήματος του κοινοτικού προϋπολογισμού
και της επανεξέτασης των δαπανών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου για το ότι με
επέλεξαν να συμμετάσχω σε αυτήν την επιτροπή ως αναπληρωματικό μέλος, μαζί με τον Michel Dantin, τον Alain
Lamassoure και τον Damien Abad.
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Maria da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, καθώς είμαι της άποψης ότι
είναι εξαιρετικά σημαντικό να ιδρύσουμε μια επιτροπή, για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις σχετικά με το
δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 και, ιδιαίτερα, για να υπολογίσουμε τους δημοσιονομικούς πόρους που
χρειάζεται η Ένωση προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και να εφαρμόσει τις πολιτικές της για την περίοδο
που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2014, για να καθορίσουμε τη διάρκεια του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου (ΠΔΠ) και για να προτείνουμε, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί, μια
δομή για το μελλοντικό ΠΔΠ, επισημαίνοντας τους κύριους τομείς δράσης της Ένωσης.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Πιστεύω ότι η ίδρυση μιας ειδικής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις
και τα δημοσιονομικά μέσα που θα διαθέτει η Ένωση μετά το 2013 είναι ουσιώδους σημασίας για τον καθορισμό
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και για τον καθορισμό και
την υιοθέτηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης, είναι
πραγματικά αναγκαίο να ξανασκεφτούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης
να αναπληρώσουν τη ζημιά που έχει γίνει, καθώς και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για τη μελλοντική αντιμετώπιση
όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της ίδρυσης αυτής της επιτροπής, καθώς είμαι
της άποψης ότι, δεδομένων των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι κρίσιμης
σημασίας να υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σαφή στρατηγική γραμμή για το δημοσιονομικό πλαίσιο
μετά το 2013, έτσι ώστε να καθοριστούν οι πολιτικές προτεραιότητες που θα συμβάλουν στην παγίωση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαι υπέρ της μεγαλύτερης πολιτικής ολοκλήρωσης καθώς και της συντονισμένης και
ενισχυμένης ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η γνώμη μου είναι ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο θα προχωρήσει, μόνο εάν
υπάρχει de facto αλληλεγγύη, η οποία θα παρέχει ισχυρή οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα είναι
σημαντικό να καταλήξει η επιτροπή αυτή σε μια συναίνεση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος
χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει μια στέρεη βάση για την
πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων σε σχέση με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Συμμετέχω στην
επιτροπή αυτή εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και έχω επίγνωση
της σημασίας του έργου που θα αναλάβει η εν λόγω επιτροπή καθώς και των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει.
Παρόλα αυτά, είμαι πεπεισμένος ότι οι μεγάλες δυσκολίες που ενέχονται στην επίτευξη συναίνεσης για μια Ευρώπη
που θα διαθέτει αποτελεσματική αλληλεγγύη και θα είναι περισσότερο ολοκληρωμένη από πολιτικής πλευράς, θα
ξεπεραστούν στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. – (PT) Η σύνθεση και οι στόχοι που περιγράφονται για αυτήν την επιτροπή θα είναι
θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη ενός Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο θα υλοποιηθεί από
το 2014 και το οποίο μπορεί να είναι προετοιμασμένο για τις μεγάλες προκλήσεις που προβλέπονται, ιδιαίτερα
όσον αφορά την ενίσχυση μιας βιώσιμης και ποιοτικής οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και μακροπρόθεσμων
επενδύσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της σημερινής κρίσης που γίνεται
αισθητή στην ΕΕ.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, καθώς είμαι της άποψης ότι είναι σημαντικό
να ιδρύσουμε μια επιτροπή για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 και,
ιδιαίτερα, για να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ της μεταρρύθμισης του χρηματοδοτικού συστήματος του κοινοτικού
προϋπολογισμού και της αναθεώρησης των δαπανών, έτσι ώστε να παράσχουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών
μια στέρεη βάση για την πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων όσον αφορά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Εμείς, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη
Συμμαχία, υποστηρίζουμε σθεναρά την επιτροπή αυτή, η οποία θα μας επιτρέψει να βρούμε στρατηγικές γραμμές
για το μέλλον εξετάζοντας έναν τρόπο για να εξέλθουμε από τη σημερινή σύνθετη κρίση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Επρόκειτο για μια καθαρά οργανωτική ψηφοφορία και
η πολιτική μας Ομάδα δεν έχει καμία αντίρρηση όσον αφορά την υιοθέτηση της παρούσας πρότασης απόφασης.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίσαμε υπέρ.

Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM-ΕΕ (B7-0341/2010)

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για μια ψηφοφορία αναφορικά με την αναδιοργάνωση
της αριθμητικής ισχύος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM-ΕΕ. Δεν έχω καμία
αντίρρηση όσον αφορά την υιοθέτηση της παρούσας πρότασης απόφασης. Ως εκ τούτου, την υπερψήφισα.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Επρόκειτο για μια καθαρά οργανωτική ψηφοφορία και
η πολιτική μας Ομάδα δεν έχει καμία αντίρρηση όσον αφορά την υιοθέτηση της παρούσας πρότασης απόφασης.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ψηφίσαμε υπέρ.

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35 και συνεχίζεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Στayροy Λαμπρινίδη
Αντιπροέδρου

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

12. Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο
αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την ισραηλινή στρατιωτική
επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση για τη Γάζα. 
Συζητήσαμε για τα τραγικά γεγονότα και τις συνέπειές τους στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και ήμουν σε διαρκή επαφή με τους εμπλεκομένους. Είναι ένα ζήτημα μεγάλης
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καθιστούν φανερό τα διάφορα ψηφίσματα που κατατέθηκαν.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να υπογραμμίσω εξαρχής ότι αυτό που συνέβη στα ύδατα ανοιχτά της Γάζας ήταν απαράδεκτο.
Το δηλώσαμε αμέσως, δυνατά και καθαρά. Εννέα άνθρωποι πέθαναν σε διεθνή ύδατα υπό συνθήκες που πρέπει να
διερευνηθούν. Πρέπει να γίνει μια έρευνα την οποία θα μπορέσουν να πιστέψουν οι Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνιοι και,
πάνω απ’ όλα, ο λαός της Τουρκίας. Το Ισραήλ ανήγγειλε τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής στην οποία θα
συμμετάσχουν δύο διεθνή ανώτερα στελέχη ως παρατηρητές. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου. Ωστόσο, η ΕΕ θα
παρακολουθήσει προσεκτικά τη συμπεριφορά και τα πορίσματα της επιτροπής πριν συναγάγει περαιτέρω
συμπεράσματα.

Η στρατιωτική επίθεση εναντίον του στολίσκου τράβηξε την προσοχή ολόκληρου του κόσμου. Η απώλεια ανθρώπινων
ζωών ήταν τραγική. Όμως, πρώτα απ’ όλα πρέπει να θυμηθούμε για ποιον λόγο κατευθυνόταν ο στολίσκος προς
την Γάζα. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν το φοβερό δράμα της Γάζας, που τώρα επανήλθε στο επίκεντρο της προσοχής των
ανθρώπων. Οι αξιότιμοι βουλευτές γνωρίζουν ότι το διαπίστωσα η ίδια: πριν από τρεις μήνες, όταν ήμουν η πρώτη
πολιτικός που μπήκε στη Γάζα από την ισραηλινή πλευρά μετά από έναν και πλέον χρόνο. Αυτό που είδα ήταν
συγκλονιστικό.

Ενώ ζουν δίπλα σε μία από τις πιο σύγχρονες χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι μεταφέρουν αγαθά με κάρα και άλογα.
Το Ισραήλ δικαιολογημένα καυχιέται για ένα εξαίρετο εκπαιδευτικό σύστημα και πανεπιστήμια παγκόσμιας φήμης.
Ακριβώς δίπλα, πολλά παιδιά δεν έχουν το δικαίωμα στη βασική σχολική εκπαίδευση. Ο αποκλεισμός αρνείται στη
Γάζα τα τούβλα και το τσιμέντο που χρειάζεται ο ΟΗΕ για να κατασκευάσει νέα σχολεία, νοσοκομεία, κατοικίες και
δίκτυο αποχέτευσης. Είναι μια παράξενη κατάσταση όπου επιτρέπονται το αλεύρι, τα φασόλια και η μαργαρίνη,
ενώ δεν επιτρέπεται το ξύδι, η σοκολάτα και το νωπό κρέας.

Ο αποκλεισμός πλήττει απλούς πολίτες, εμποδίζει την ανασυγκρότηση και τροφοδοτεί τον ριζοσπαστισμό. Επίσης,
ο αποκλεισμός δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικός, με εσφαλμένο όμως τρόπο. Πολλά αγαθά φθάνουν λαθραία
στη χώρα μέσω παράνομων σηράγγων. Δεν φθάνουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά σε εκείνους που
έχουν χρήματα και επιρροή. Ο αποκλεισμός δίνει δύναμη στη Χαμάς. Δίνει σε ξένα στοιχεία με πολύ διαφορετική
ατζέντα από τη δική μας μια ευκαιρία να κλιμακώσουν τις εντάσεις. Επιπλέον, οι ταλαιπωρίες της Γάζας δεν
προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια στο Ισραήλ.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Από αυτά προκύπτουν δύο απλά ερωτήματα.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Γάζας και πώς μπορούμε
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να εξασφαλίσουμε ασφάλεια για τους πολίτες του Ισραήλ; Πρέπει να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις μαζί. Αν
προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε ξεχωριστά, θα αποτύχουμε.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι πρέπει να αναλάβουμε αυτήν την
πρωτοβουλία, να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση της Γάζας και να την
χρησιμοποιήσουμε σαν καταλύτη για την ειρήνη σε αυτήν την ταραγμένη περιοχή. Δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί
συμφωνία για έναν τρόπο άρσης του αποκλεισμού. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία και του Ισραήλ και της
Παλαιστινιακής Αρχής. Η ΕΕ και άλλοι ζητούν εδώ και πολύ καιρό να σταματήσει ο αποκλεισμός. Όμως, οι πολιτικές
παράμετροι έχουν αλλάξει. Οι συνθήκες είναι τώρα διαφορετικές.

Πρώτα πρέπει να ανοίξουν οι συνοριακές διαβάσεις προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν κανονικά
από τη Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εμπορικά αγαθά και οι πολίτες. Αυτό συμφωνεί με την πάγια θέση μας και
με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό θεσπίστηκε στη
συμφωνία του 2005 για τη μετακίνηση και την πρόσβαση, που συνήφθη από την Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ
το 2005. Η συμφωνία αυτή είναι το κύριο πλαίσιο.

Δεύτερον, αντί για έναν κατάλογο με πολύ περιορισμένο αριθμό προϊόντων των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή, θα
πρέπει να υπάρχει ένας σύντομος συμφωνημένος κατάλογος απαγορευμένων αγαθών για τα οποία το Ισραήλ έχει
δικαιολογημένες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια. Βάσει των συνομιλιών που είχα, ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε
εν προκειμένω προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανθρώπους και μια αποστολή στη Ράφα που θα μπορούσε να επαναδραστηριοποιηθεί
και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το άνοιγμα άλλων διαβάσεων χερσαίων συνόρων για αγαθά και πρόσωπα και
να προσαρμόσουμε την αποστολή μας ή να δημιουργήσουμε μια νέα.

Εργαζόμαστε σκληρά σε όλα τα επίπεδα δράσης. Συνέστησα μια ομάδα δράσης για τη συνένωση όλων των σχετικών
τμημάτων και εμπειρογνωμόνων και θα προεδρεύσω της πρώτης της συνεδρίασης την Παρασκευή. Σύντομα θα
αποστείλουμε διερευνητική αποστολή για να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο σε
μια λειτουργική λύση για τους πολίτες της Γάζας που θα ανταποκρίνεται και στις ανησυχίες του Ισραήλ.

Το ευρύτερο θέμα είναι εδώ ότι η άρση του αποκλεισμού θα πρέπει να βοηθήσει στην επίτευξη της ειρήνης. Η Γάζα
είναι αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Έτσι, πρέπει να εργαστούμε για την επανένωση
της Δυτικής Όχθης με τη Γάζα, ακριβώς όπως πρέπει να βοηθήσουμε στη συμφιλίωση του παλαιστινιακού λαού.
Όλα αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία της λύσης δύο κρατών που παραμένει στόχος μας.

Τέλος, είναι θετικό ότι επιτύχαμε να διατηρήσουμε τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, πράγμα
για το οποίο αξίζει έπαινος στους άραβες εταίρους μας. Η Τετραμερής θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στη δέσμευση των εμπλεκομένων μερών και στη χάραξη της κατεύθυνσης των συλλογικών μας προσπαθειών για
να σταματήσει η επικίνδυνη απομόνωση της Γάζας και να εργαστούμε για την ειρήνευση της περιοχής. Γνωρίζω ότι
το Σώμα θα συμμεριστεί αυτή μου τη φιλοδοξία.

Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος θα έπρεπε να εμμένει
περισσότερο στο να είναι η έρευνα αμερόληπτη, διαφανής και αξιόπιστη, υπό την εποπτεία διεθνών αρχών, αυτός
θα έπρεπε να είναι το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί αποφάσισαν ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζονται περισσότερα για να εμπνεύσουν
εμπιστοσύνη στη διεθνή κοινότητα. Ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να αρθεί. Ο πρόεδρος Obama δήλωσε ότι
αυτό είναι απαράδεκτο. Η Χαμάς είναι ο μόνος κερδισμένος από αυτόν τον αποκλεισμό. Αυτοχρηματοδοτείται από
τις κερδοφόρες συναλλαγές λαθρεμπορίου αγαθών μέσω των πολλών σηράγγων, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται
μόνο σε εκείνους από τους Παλαιστινίους που είναι με το μέρος τους. Ένας ολόκληρος πληθυσμός υποφέρει και
οι Ισραηλινοί δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Ο Gilad Shalit εξακολουθεί να είναι αιχμάλωτος.

Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, είμαι βέβαιος ότι καθήκον σας θα πρέπει να είναι ο συντονισμός, η συνεργασία και η
υποστήριξη των προσπαθειών εκείνων των διεθνών παραγόντων ώστε να ανοίξουν εκ νέου οι χερσαίες διαβάσεις,
και ιδίως το Karni, που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς αγαθών. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία για έναν
αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης της διανομής της βοήθειας και επιδίωξης της ανασυγκρότησης. Στο
μεταξύ, οι προσπάθειες συμφιλίωσης των διαφόρων παλαιστινιακών ομάδων πρέπει να ενταθούν και η Παλαιστινιακή
Αρχή πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας. Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Ισραήλ
αναφορικά με την ασφάλεια.

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα δεν απευθύνομαι σε εσάς,
ούτε σε εσάς, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε – με συγχωρείτε. Σήμερα απευθύνομαι σε εκείνους που μας ακούν, στους
ακτιβιστές του στολίσκου του Marmara που βρίσκονται στην Αίθουσα. Σας απογοητεύσαμε, σας προδώσαμε. Μέχρι
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την τελευταία στιγμή, μέχρι τη νύχτα της επίθεσης –και έχω ακόμα ένα ίχνος από αυτήν στο κινητό μου– μας
καλούσατε ελπίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις, η Ευρώπη θα σας προστάτευαν. Εις μάτην. Μείνατε
μόνοι, χωρίς όπλα, αντιμέτωποι με στρατιώτες που είχαν εντολή να πυροβολήσουν, μπροστά σε ολόκληρη τη διεθνή
κοινότητα.

Σήμερα, μας ζητάτε δικαιοσύνη, όμως μια ανεξάρτητη, διεθνή δικαιοσύνη. Δεν εμπιστεύεστε την ισραηλινή
δικαιοσύνη, ακόμα και αν εποπτεύεται από ξένους παρατηρητές, γιατί δολοφονήθηκαν οι φίλοι σας, γιατί το Ισραήλ
εξαφάνισε άμεσα όλα τα πειστήρια της επίθεσης, κατέστρεψε φιλμ και φωτογραφίες, κατέσχε υπολογιστές, βίντεο,
ακόμα και κάμερες, και εξαφάνισε όλα τα ίχνη για να κατασκευάσει μετά από τρεις ημέρες τη δική του εκδοχή για
την επίθεση, υποστηριζόμενη από φωτομοντάζ. Γιατί το Ισραήλ σας αντιμετώπισε σαν τρομοκράτες, σας φυλάκισαν
και κάποιες φορές σας χτύπησαν, και δεν μπορούσατε να καταλάβετε καθόλου αυτήν την ιστορία τρόμου.

Επομένως, θέλετε μια δικαιοσύνη που να μπορείτε να την πιστέψετε, και σήμερα θέλετε να σταματήσει άμεσα και
χωρίς όρους η πολιορκία της Γάζας, γιατί γι’ αυτό πέθαναν ορισμένοι από εσάς. Σας ορκίζομαι πως δεν θα σας
απογοητεύσουμε ξανά. Κυρία Ashton, μην απαντάτε σε εμένα, απαντήστε σε αυτούς. Μας κοιτάζουν όπως θα μας
κοιτάζουν πάντα, με μάτια γεμάτα έκπληξη και απορία, εκείνοι που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αφοσίωσή τους
στον ανθρωπισμό.

Το κοινό ψήφισμα του Κοινοβουλίου καταδικάζει την επίθεση και ζητεί διεθνή έρευνα και την άρση του αποκλεισμού,
αύριο όμως το Κοινοβούλιο θα ζητήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν το ξεχάσουμε, θα έρθουν να μας το θυμίσουν
εκατοντάδες επιζώντων του στολίσκου του Marmara.

(Χειροκροτήματα)

Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ας σκεφτούμε τα
θύματα του στολίσκου των ειρηνιστών, αλλά ας σκεφτούμε και το Ισραήλ, ιδίως σήμερα που σχεδόν σύσσωμη η
διεθνής κοινότητα φαίνεται να αντιμετωπίζει επικριτικά τη χώρα αυτή.

Για τον λόγο αυτόν, το σημερινό μου μήνυμα προς το κράτος του Ισραήλ είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
ακούσουμε τι έχει να πει και δεν πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία. Αν μπορούσα, θα ήθελα να κατευνάσω
αυτό το άγχος για την ασφάλεια, αυτήν την αίσθηση περιχαράκωσης που δεν την έχει μόνο η κυβέρνηση του Ισραήλ,
αλλά και η κοινή γνώμη της χώρας, η οποία αισθάνεται ανασφαλής και παρεξηγημένη. Δεν θέλω, όμως, μόνο
ασφάλεια για το Ισραήλ, αλλά θέλω και την ευημερία του, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής του ευημερίας.
Για τον λόγο αυτόν, η επιθυμία μας να ακούσουμε τι έχει να πει το Ισραήλ οφείλεται σε μια τεράστια επιθυμία για
ειρήνη και είναι θεμελιωμένη στο καθήκον να πούμε στην κυβέρνησή του ότι έχουμε πάψει εδώ και χρόνια να
καταλαβαίνουμε την πολιτική που ασκεί.

Άλλωστε, αυτό που συνέβη δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που συνδέει την επίθεση
εναντίον του στολίσκου και την εκδίωξη των Αράβων από τις εστίες τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την κατασκευή
του τείχους σε παλαιστινιακό έδαφος και τον αποκλεισμό και την επίθεση εναντίον της Γάζας τον περασμένο χρόνο,
καθώς και τις απειλές κατά της κ. Zoabi, βουλευτού της αραβικής μειονότητας. Αυτό το κοινό πολιτικό στοιχείο
συχνά διαιρεί τους Παλαιστινίους και τους εξευτελίζει και αγνοεί τις διεθνείς εκκλήσεις και τους διεθνείς κανόνες,
ενδυναμώνοντας παντού τον εξτρεμισμό, και στο Ισραήλ, ενώ καταστρέφει, ίσως για πάντα, τις ελπίδες για μια
ειρήνη βασισμένη σε δύο κράτη για δύο λαούς. Επίσης, είναι ένα κοινό πολιτικό στοιχείο από το οποίο λείπουν όλο
και πιο πολύ τα ηθικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεγάλης ουμανιστικής εβραϊκής παράδοσης από την οποία
όλοι καταγόμαστε.

Ωστόσο, ευθύνη για την τραγωδία με τον στολίσκο φέρει και ολόκληρη η διεθνής κοινότητα και η σκιώδης
Τετραμερής, η οποία έκανε για υπερβολικά μεγάλο διάστημα τα στραβά μάτια σε ορισμένες επικίνδυνες πολιτικές
παρεκκλίσεις. Ορισμένα τμήματα του ψηφίσματος που εγκρίνουμε αποκαλύπτουν τη σαφή βούληση για επίτευξη
μιας αλλαγής κατεύθυνσης στην ευρωπαϊκή πολιτική, ιδίως τώρα που έχουμε νέα θεσμικά όργανα, και η ύπαρξη
αυτών των πρόσθετων θυμάτων σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον καμία δικαιολογία για να μην κάνουμε τη φωνή μας
να ακουστεί. Θα ήθελα η φωνή αυτή να είναι η φωνή του Elie Wiesel όταν έγραφε ότι το κακό δεν μπορεί να οριστεί
ως απάνθρωπο. Δυστυχώς – όμως, τουλάχιστον η πολιτική θα έπρεπε να είναι απαλλαγμένη από το κακό αυτό.

Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε,
πιστεύω ότι όλοι σε αυτήν την Αίθουσα συμφωνούν πως πρέπει να καταδικάσουμε την επίθεση εναντίον του στολίσκου
που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν πως η ισραηλινή πολιτική όπως
είναι σήμερα, όπως καθιερώνεται ή όπως συνεχίζει ό,τι έκανε για χρόνια, θα οδηγήσει και οδηγεί το Ισραήλ σε μια
τρύπα από την οποία το κράτος αυτό θα δυσκολευτεί πολύ να βγει.
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Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Το πρόβλημα τώρα είναι πώς να επιφέρουμε μια αλλαγή σε αυτήν την πολιτική. Είπατε η
ίδια ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο τη συμφιλίωση ή, ας πούμε, μια συμφωνία μεταξύ των
παλαιστινιακών δυνάμεων που εσείς αποκαλείτε ομάδες. Εγώ προτιμώ να τις αποκαλώ δυνάμεις.

Θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι: είτε μας αρέσει είτε όχι –και εμένα πάντως δεν μου αρέσει– η εξουσία στη Γάζα
δεν είναι πια η Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά η Χαμάς. Θα μπορούσαμε να είχαμε ονειρευτεί κάτι διαφορετικό,
αλλά στην πολιτική η πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει πάντα να ονειρευόμαστε. Συνεπώς, πρέπει τώρα να βρούμε
τρόπους να σπάσουμε τον αποκλεισμό και τον διανοητικό αποκλεισμό που υπάρχει στον νου μας, στον νου των
Ισραηλινών και ίσως και στον νου των Παλαιστινίων.

Θα ήθελα να προτείνω κάτι. Είπατε: «Πρέπει να άρουμε τον αποκλεισμό». Δεν πρέπει να ανοίξουμε μόνο τη Ράφα,
αλλά όλα τα σημεία εισόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, μπορεί και απαιτεί να ελέγχει τα σημεία εισόδου της. Με
ποιον; Για παράδειγμα, με τον τουρκικό στρατό. Προσωπικά –και είμαι λίγο ειρωνικός εδώ– θα χαιρόμουν να δω
γερμανούς και τούρκους στρατιώτες να ελέγχουν μαζί τα σημεία εισόδου της Γάζας προκειμένου να εισέρχονται
τρόφιμα και κατασκευαστικά υλικά, όχι όμως και όπλα.

Ας προχωρήσουμε περισσότερο. Ας εργαστούμε για την άρση του αποκλεισμού. Δεν το ζητάμε. Ας προσφέρουμε
στους εαυτούς μας τα μέσα για την άρση αυτού του αποκλεισμού.

(DE) Τώρα θέλω να συνεχίσω μιλώντας στα γερμανικά, γιατί λέγεται πάντα ότι πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία και
στην Ευρώπη αισθάνονται ενοχές απέναντι στο Ισραήλ. Θα ήθελα να σας πω ότι μια ένοχη συνείδηση δεν δημιουργεί
πολιτικές. Αν θέλουμε να έχουμε καθαρή συνείδηση και να υποστηρίξουμε το Ισραήλ, πρέπει να του πούμε ότι τα
τελευταία γεγονότα ξεπερνούν τα όρια του αποδεκτού.

Οι φίλοι του Ισραήλ είναι και οι κριτές του. Οι άνθρωποι που δεν είναι τώρα έτοιμοι να επικρίνουν το Ισραήλ δεν
μπορούν να αυτοαποκαλούνται φίλοι του. Πρέπει να συνταχθούμε με ανθρώπους σαν τον David Crossman, που
είπε στο Ισραήλ πολύ σωστά πως αυτό που έκανε το Ισραήλ βρίσκεται σε θεμελιώδη σύγκρουση με τον λόγο ίδρυσης
του κράτους του Ισραήλ. Η σημερινή πολιτική είναι μια πολιτική που δεν θέλει να πραγματοποιήσει το ισραηλινό
σιωνιστικό όνειρο, παρά στην πραγματικότητα να το καταστρέφει. Ως εκ τούτου, εμείς στην Ευρώπη δεν πρέπει να
φοβόμαστε να ασκήσουμε κριτική στους Ισραηλινούς και στους Παλαιστινίους. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να πούμε
ότι χρειαζόμαστε μια νέα σταθερότητα στην περιοχή. Αυτήν τη νέα σταθερότητα θα την επιτύχουμε μόνο αν ως
Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε ως δύναμη διαμεσολάβησης και δύναμη τάξης. Αν δεν το κάνουμε, δεν
θα υπάρξει τάξη στην περιοχή.

Επομένως, θα σας παρακαλούσα να μην ζητάτε απλώς αλλαγή, αλλά και να υποβάλετε προτάσεις για το πώς εμείς
οι Ευρωπαίοι μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία, που είναι σημαντική δύναμη στην περιοχή, για να
λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να λήξει αυτός ο αποκλεισμός.

Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στις 31 Μαΐου, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν
όταν ισραηλινοί κομάντος εισέβαλαν στο πλοίο Mavi Marmara. Οι στρατιώτες δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από
την πολύ βίαιη υποδοχή της οποίας έτυχαν στο εν λόγω πλοίο και ότι αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να ανοίξουν πυρ
με πραγματικά πυρά. Αυτή η εξήγηση μου φαίνεται παράξενη. Σίγουρα δεν περίμεναν να τους υποδεχτούν στο
πλοίο με τσάι, καφέ και κέικ.

Το μεγάλο ερώτημα, συνεπώς, είναι το εξής: γιατί το Ισραήλ δεν χρησιμοποίησε άλλα μέσα για να σταματήσει τα
πλοία; Εξάλλου, η στρατιωτική του ηγεσία είχε στη διάθεσή της και άλλες πιθανές επιλογές που ίσως να είχαν
οδηγήσει σε πολύ λιγότερη βία και απώλειες. Ως εκ τούτου, μια έρευνα είναι εξαιρετικά επιθυμητή και η αντίδραση
του Ισραήλ ήταν εξαίρετη. Θα γίνει διερεύνηση σε βάθος, με τη συμμετοχή δύο διάσημων ξένων παρατηρητών, εκ
των οποίων πιθανόν ο πιο γνωστός είναι ο νομπελίστας λόρδος Trimble. Στο μεταξύ, το Ισραήλ θα μπορούσε να
αντικαταστήσει τον κατάλογο των 43 προϊόντων που επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα με έναν κατάλογο που
θα αναφέρει μόνο όσα δεν επιτρέπεται να φθάσουν στη Γάζα.

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, το πρωινό της 31ης Μαΐου
ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε από αέρα και θάλασσα στον στολίσκο της ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστικό
υλικό στους κατοίκους της Γάζας, σκοτώνοντας άνανδρα εννέα ακτιβιστές και πληγώνοντας δεκάδες άλλους, μερικοί
εκ των οποίων μας παρακολουθούν αυτήν τη στιγμή από τον εξώστη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας.
Για 23 συνεχόμενες μέρες και νύκτες σφυροκοπούσαν ανελέητα τη Γάζα, στην οποία βρίσκονταν αποκλεισμένοι
πυκνοκατοικούντες 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, προκαλώντας τον θάνατο σε χίλιους τετρακόσιους, καταστρέφοντας
την υλική υποδομή και αφήνοντας πίσω τους στάχτες και αποκαΐδια. Μήπως αναγκάστηκαν να λογοδοτήσουν για
αυτό το έγκλημά τους σε κανέναν;
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Καθημερινά οι κατοχικές δυνάμεις υποσκάπτουν τις διεθνείς προσπάθειες για εξεύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα
που οι ίδιες συντηρούν εδώ και έξι δεκαετίες. Συνεχίζουν να προεκτείνουν το διαιρετικό τείχος, να οικοδομούν
νέους οικισμούς εποίκων, να διώχνουν από τα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ φιλήσυχους Παλαιστίνιους.
Μήπως αναγκάστηκε το Ισραήλ να λογοδοτήσει για αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που διαπράττει;

Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα κληθούμε να ψηφίσουμε ένα κοινό ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης των ισραηλινών
στρατευμάτων ενάντια στον στόλο της ελευθερίας. Ας μην εφησυχάσουμε θεωρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο
επιτελούμε το καθήκον μας. Οφείλουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να εργαστούμε για να καταστούν οι
ένοχοι υπόλογοι ενώπιον δικαστηρίου, αλλά και για να αρθεί επιτέλους αυτός ο απάνθρωπος αποκλεισμός της
Γάζας και για να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή. Το οφείλουμε στους νεκρούς ακτιβιστές, στα θύματα και των δύο
πλευρών της πολύχρονης διένεξης, στους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αδιανόητο ότι η τουρκική κυβέρνηση
και το τουρκικό Ίδρυμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Ελευθερίες και την Ανθρωπιστική Βοήθεια (IHH) δεν
ενεπλάκησαν στην αιματηρή αντιπαράθεση μεταξύ του ισραηλινού ναυτικού και του στολίσκου για την ελευθερία
της Γάζας τη Δευτέρα, 31 Μαΐου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, είσαστε τόσο
απρόθυμες να παραδεχτείτε την ευθύνη της Τουρκίας για αυτήν την κλιμάκωση μιας αυθαίρετης πολιτικής πρόκλησης;

Βαρόνη Ashton, γνωρίζετε εξίσου καλά με εμένα ότι το IHH, μια ισλαμική ομάδα, ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω
από τον στολίσκο της ελευθερίας και ότι αυτή η ασυνήθιστη ανθρωπιστική οργάνωση είναι αδελφή οργάνωση της
Χαμάς. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να υποσχεθεί μαζικές θυσίες Τούρκων υπέρ της υπόθεσης των Παλαιστινίων
(βλέπε τις περυσινές δηλώσεις του προέδρου της). Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, γνωρίζετε εξίσου καλά με εμένα ότι
οι τούρκοι ισλαμιστές του IHH έπαιζαν με τη φωτιά όσον αφορά το εβραϊκό κράτος, και το έκαναν υπό την αιγίδα
της κυβέρνησης Erdoğan. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή ακριβώς η τουρκική κυβέρνηση κάλεσε ύστερα με εξαιρετικά
προσβλητικό τρόπο τους Ισραηλινούς να λογοδοτήσουν μετά την τραγωδία.

Πότε θα καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απολογία την Τουρκία, μια υπό ένταξη χώρα, για την τραγωδία στο Mavi
Marmara; Να γίνει λόγος για το ότι δείχνει πως δεν είναι κατάλληλη για ένταξη στην ΕΕ. Θα ήθελα να απευθύνω
μία ακόμα έκκληση, που είναι θετική. Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, σας ζητώ να σταματήσετε την απαράδεκτη απομόνωση
του Gilad Shalit και να επιδιώξετε την απελευθέρωσή του.

Diane Dodds (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στη βαρόνη Ashton ότι επιδοκιμάζω τη σημερινή
δήλωσή της προς το Σώμα. Θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη της δήλωση για το Ισραήλ και τη Γάζα και παραδέχομαι
ότι η σημερινή της δήλωση ήταν κάπως πιο μετρημένη, μολονότι δεν ήταν ολοκληρωμένη, όπως μόλις επεσήμανε
ο συνάδελφός μου.

Για όσους από εμάς έζησαν υπό την απειλή της τρομοκρατίας, καταλαβαίνω πολύ καλά το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι αθώοι ισραηλινοί πολίτες που υπέστησαν αδιακρίτως πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ επεδίωξε
να υπερασπιστεί τον εαυτό του από λαθραίους ιρανικούς πυραύλους επιβάλλοντας τον αποκλεισμό της Γάζας, και
αυτή η τακτική αποδείχθηκε σε κάποιο βαθμό επιτυχής ως προς τον περιορισμό των επιθέσεων κατά ισραηλινών
πολιτών. Νομίζω ότι το Σώμα θα έπρεπε να υπερασπιστεί το δικαίωμα κάθε κράτους να προστατεύει τους πολίτες
του από τέτοιες επιθέσεις.

Αυτό προκάλεσε δυσκολίες στους απλούς ανθρώπους που ζουν στη Γάζα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, όπως
είδαμε, πολλοί συνάδελφοι θα μιλήσουν επαινετικά για τον επονομαζόμενο στολίσκο για την ειρήνη. Στα πλοία
υπήρχαν πραγματικοί άνθρωποι, και όμως υπήρχαν και κάποιοι των οποίων οι προθέσεις δεν ήταν ακριβώς ευγενείς.
Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι αυτό ήταν η επιδίωξη μιας αντιπαράθεσης προκειμένου να επιτευχθεί μια κίνηση
προπαγάνδας. Δυστυχώς, έτσι έγινε και, δυστυχώς, χάθηκαν ζωές.

Θα ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθεί αυτό για να προωθηθεί μια αντιισραηλινή ατζέντα εδώ στο Σώμα, αυτό όμως
δεν θα βοηθούσε, και μάλιστα δεν θα βοηθούσε στην προώθηση της ειρήνης.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ανεξάρτητα από τις αντιφατικές εκδοχές
για τα γεγονότα –ανθρωπιστικός στολίσκος ή στρατηγική πρόκλησης– το Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει τη
χρήση βίας και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, καθώς δεν διορθώνονται. 

Υπάρχουν αίτια πίσω από αυτά τα γεγονότα, και τα αίτια αυτά είχαν συνέπειες. Πέρα από τις πιο οδυνηρές συνέπειες,
που όπως είπα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι συνέπειες περιλαμβάνουν τον εκτροχιασμό της ειρηνευτικής
διαδικασίας, την απομάκρυνση μεταξύ Ισραήλ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διακοπή σχέσεων
με μετριοπαθείς αραβικές χώρες και την αύξηση της έντασης στην περιοχή, με την ιρανική πυρηνική απειλή να
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επικρέμεται σε ολόκληρη την περιοχή. Πιστεύω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι η διακοπή των σχέσεων με την Τουρκία
είναι ένας σημαντικός παράγων.

Η βαρόνη Ashton είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και της ελπίδας
του παλαιστινιακού λαού θα ευνοήσει την υπόθεση της ειρήνης στην περιοχή, την ασφάλεια στο Ισραήλ και,
πρωτίστως, τα μελήματα των μετριοπαθών και την ενότητα της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Είναι βέβαιο –και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε– πως η άρση του εμπάργκο δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα. Είναι ένα
σημαντικό βήμα, αλλά είναι ένα μόνο βήμα στην πορεία προς την ειρήνη. Γνωρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία: η
αναγνώριση ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, η ασφάλεια των συνόρων του Ισραήλ, η επίλυση του
προβλήματος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το πρόβλημα των καταυλισμών, στο οποίο πρέπει να δοθεί τέλος, και
–τελειώνω, κύριε Πρόεδρε– άλλα ζητήματα.

Υπάρχουν δύο θέματα που σχετίζονται με την επίλυση αυτού του ζητήματος. Το ένα είναι η διεθνής υποστήριξη
και το άλλο η πολιτική βούληση. Δεν είμαι βέβαιος, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, ότι σήμερα υπάρχει επαρκής
κινητοποίηση πολιτικής βούλησης.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμά μας καταδικάζει ξεκάθαρα την παράνομη ενέργεια
του Ισραήλ να δολοφονήσει εννέα πολίτες και να τραυματίσει 38. Σαφής απαίτησή μας είναι να διεξαχθεί διεθνής
έρευνα που θα είναι αξιόπιστη, διαφανής και ανεξάρτητη. Η έρευνα που ανήγγειλε το Ισραήλ δεν είναι τίποτα από
αυτά και είναι απαράδεκτη.

Ζητάμε να σταματήσει η πολιορκία της Γάζας. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η παράγραφος 10 του
ψηφίσματός μας που ζητεί την αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς τη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζω ότι η
αναδιαμόρφωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το διπλωματικό μέσο της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που το
Ισραήλ αρνείται να συμμορφωθεί με τα αναμενόμενα πρότυπα ενός δημοκρατικού κράτους στις σχέσεις του με
τους φίλους και τους εχθρούς του. Έξυπνες κυρώσεις, που θα εφαρμόζονται βαθμιαία όταν το Ισραήλ δεν κάνει
τις αναμενόμενες κινήσεις για την τήρηση του διεθνούς δικαίου εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η Τετραμερής πρέπει να βγάλει τη Χαμάς από το περιθώριο της πολιτικής. Χωρίς τη συμμετοχή της στη διαδικασία,
θα ήταν αδύνατη η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας δύο κρατών. Ο πιο δημοκρατικός δρόμος προόδου είναι να
γίνουν γρήγορα εκλογές για το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και για τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής
Αρχής, και οι συμμετέχοντες και η Τετραμερής να δεσμευθούν ότι θα αποδεχτούν την απόφαση του λαού.

Βαρόνη Ashton, τα λόγια δεν αρκούν πια. Πρέπει να δράσουμε.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι ότι ο αποκλεισμός της Γάζας
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Οι κάτοικοί της εξαρτώνται κατά 80% από τη διεθνή βοήθεια. Δεν ζουν, απλά
επιβιώνουν, χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδα.

Επιπροσθέτως, ο αποκλεισμός της Γάζας είναι αντιπαραγωγικός. Ενισχύει αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που
σκοπεύει να αποδυναμώσει. Όπως λέει ένας ηγέτης της Φατάχ, χρησιμεύει στους ηγέτες της Γάζας ως δικαιολογία
για τα πάντα: για μια κατεστραμμένη οικονομία και για τα δικά τους σφάλματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
αποφασίσει να αναλάβει δράση. Ταυτόχρονα πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ και να διπλασιάσει τις
προσπάθειές της για να σταματήσει ο αποκλεισμός, εν ανάγκη με ευρωπαϊκό έλεγχο. Τέλος, η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει
μείζονα παράγοντα που μιλά ομόφωνα, και όλα της τα μέτρα δημοσιονομικής, εμπορικής, οικονομικής και
αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να υπηρετούν έναν και μόνο σκοπό, τη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη δύο κρατών.

Eva Joly (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι, μετά από την επίσκεψή
μας στη Γάζα στις 26-28 Μαΐου 2010, η αντιπροσωπεία μας ζήτησε ομόφωνα την άμεση, ολοκληρωτική και μόνιμη
άρση του αποκλεισμού που επιβάλλει το Ισραήλ.

Το κοινό μας ψήφισμα ήταν αποτέλεσμα αυτής της ομοθυμίας ενόψει αυτής της ανθρωπιστικής και πολιτικής
τραγωδίας, και ελπίζω ότι θα εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία. Το να μεταδώσουμε το μήνυμά μας ομόφωνα δεν είναι
απλά αναγκαίο, αλλά ζωτικής σημασίας, διότι αυτό ακριβώς που έλειπε ως τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
η ενότητα και ακριβώς αυτή είναι που χρειάζεται σήμερα για να έχει βαρύτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνει
αισθητή την παρουσία της ως μείζων και αξιόπιστος παράγων υπέρ της ειρήνης.

Για την Ευρώπη, το χειρότερο θα ήταν να ακολουθήσει την τραγωδία του στολίσκου η αδιαφορία και η απουσία
δράσης εξαιτίας έλλειψης ενότητας. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αντίδραση από την πλευρά της Ευρώπης. Η
Ευρώπη δεν έχει πια απλά το δικαίωμα, αλλά έχει το καθήκον να δράσει και να διεξαγάγει συνομιλίες, καθώς και να
καταδικάζει και να επιβάλλει κυρώσεις όταν η ειρήνη απειλείται από τη μία ή την άλλη πλευρά.
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Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, σήμερα έχουμε τεράστια ευθύνη. Δεν μπορούμε πλέον να αρκούμαστε στο να
ανοικοδομούμε κτίρια ξανά και ξανά. Πρέπει να οικοδομήσουμε την ειρήνη, και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Αυτό
απαιτεί θάρρος και σταθερότητα. Πρέπει να δημιουργήσετε συμμαχίες, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Τουρκία, και πρέπει να μην χαλαρώσετε τη διπλωματική πίεση στο Ισραήλ μέχρι να γίνουν πραγματικότητα η πλήρης
άρση του αποκλεισμού και η ανεξάρτητη διεθνής έρευνα.

Sajjad Karim (ECR). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η προσέγγισή σας στο ζήτημα αυτό είναι αξιέπαινη.
Το γεγονός ότι επισκεφθήκατε τη Γάζα μαζί με το επιτελείο σας με τον τρόπο που το κάνατε και οι ίδιες οι δημόσιες
δηλώσεις που κάνατε από τότε καθιστούν σαφή στα μέλη του Σώματος τη σοβαρότητα με την οποία εσείς και το
επιτελείο σας προσεγγίζετε αυτό το ζήτημα.

Αυτό, φυσικά, είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα μεταξύ πάρα πολλών άλλων θεμάτων, όμως θυμάμαι πώς έγινε να
βρεθούμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και έχω πολύ σαφείς αναμνήσεις συζητήσεων που έγιναν εδώ στο Σώμα το
2006, τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Απρίλιο, κατά τις οποίες πολλά μέλη ζήτησαν το ένα μετά το άλλο και
από την ΕΕ και από το Ισραήλ να μην απομονώνουν με τον τρόπο αυτόν τους ανθρώπους της Γάζας. Αλλά αυτό
ακριβώς κάναμε, και η αντίδρασή μας ήταν λάθος. Καταπνίγοντας τους ανθρώπους της Γάζας βρεθήκαμε στη
σημερινή μας κατάσταση.

Τώρα υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να προχωρήσουμε, και αυτός είναι να αντιμετωπίσουμε άμεσα το θέμα του
αποκλεισμού. Υπάρχουν πραγματικά πρακτικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε, το πρώτο εκ των οποίων πρέπει
να είναι να εξασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει με τρόπο που θα επιτρέπει την εισαγωγή των εγκεκριμένων
αγαθών και δεν θα έχει απλά έναν κατάλογο, όπως γίνεται σήμερα. Σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε άμεσα σε αυτό.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, για πάρα πολύ καιρό, οι διεθνείς
οργανισμοί και τα ευρωπαϊκά μας όργανα διατυπώνουν διαρκώς ευχές, χρησιμοποιούν τα ίδια λόγια και διακηρύσσουν
τις ίδιες ευγενείς προθέσεις, χωρίς καμία σαφή δράση υπέρ της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή και της
ύπαρξης ενός παλαιστινιακού κράτους με τα σύνορα του 1967. Τώρα χρειαζόμαστε σαφή και δυναμική δράση εκ
μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνέβη μια πράξη πειρατείας υπό την έννοια του διεθνούς δικαίου, σε διεθνή ύδατα, κατά μιας ανθρωπιστικής
νηοπομπής. Δεν θα πετύχουμε τίποτα αν επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η παρωδία έρευνας όπου ο ίδιος ο
εγκληματίας δημιουργεί το δικό του δικαστήριο. Ούτε θα πετύχουμε τίποτα αν αρκεστούμε σε ένα ασαφές σχέδιο
χαλάρωσης αυτού του ανελέητου αποκλεισμού. Αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε και να επιτύχουμε, είναι η άρση
του αποκλεισμού. Έχετε τα μέσα γι’ αυτό.

Ναι, ας δημιουργήσουμε ευρωπαϊκές αποστολές εποπτείας σε συνδυασμό με άλλα κράτη στα χερσαία και θαλάσσια
σημεία διάβασης. Να αναστείλετε τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ μέχρι να γίνει πραγματικά κάτι. Να σταματήσετε
την εισαγωγή προϊόντων από τα κατεχόμενα. Ας σταματήσουμε τη συνεργασία σχετικά με τη στρατιωτική τεχνολογία
και τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ.

Τέλος, ερωτώ: ποιος θα διεξαγάγει μια σοβαρή έρευνα για τους ξυλοδαρμούς Ευρωπαίων που έλαβαν χώρα σε
ισραηλινό έδαφος, σε ισραηλινές φυλακές;

Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσει το Κοινοβούλιο να σταματήσουν οι απειλές προς την κ. Hanin Zoabi, μέλος
της Κνεσέτ. Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, έχετε τα μέσα για να αναλάβετε δράση. Εάν το κάνετε, θα σας υποστηρίξουμε.

Fiorello Provera (EFD). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια πρώτη εξέταση των γεγονότων αποκαλύπτει
σαφώς ότι οι στόχοι της αποστολής του στολίσκου στη Γάζα ήταν περισσότερο πολιτικοί παρά ανθρωπιστικοί. Η
νηοπομπή προετοιμάστηκε από το IHH, μια τουρκική οργάνωση που συνδέεται με τον ισλαμικό εξτρεμισμό. Την
παραμονή της αναχώρησης του στολίσκου, ο ηγέτης της Χαμάς, Ismail Haniyeh, έγραψε επίσης ότι εάν τα πλοία
έφθαναν στη Γάζα, αυτό θα ήταν μια νίκη για τη Χαμάς, αλλά και αν αναχαιτίζονταν, θα ήταν και πάλι νίκη.

Η απουσία ενδιαφέροντος της Χαμάς για ανθρωπιστικούς σκοπούς επιβεβαιώθηκε από την άρνησή της να μεταφέρει
στη Γάζα την ανθρωπιστική βοήθεια που έφθασε μέσω του λιμένα Ashdod με το ιρλανδικό πλοίο Rachel Corrie.
Εάν νικήσει η Χαμάς, δεν θα χάσει μόνο το Ισραήλ, αλλά και η Παλαιστινιακή Αρχή και η δυνατότητα επανάληψης
της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο αποκλεισμός από θαλάσσης και ξηράς γύρω από τη Γάζα, που επιβλήθηκε το 2007
από το Ισραήλ και την Αίγυπτο με σκοπό τον έλεγχο του εμπορίου όπλων, υποστηρίχθηκε επίσης πριν από λίγες
ημέρες από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Obama,
πράγμα που ανέφεραν όλες οι εφημερίδες.

Πρέπει να αποφύγουμε να γίνει η Γάζα ένας σταθμός πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ και ένα
αποσταθεροποιητικό στοιχείο για την ισορροπία της περιοχής, και πρέπει επίσης να επιτρέψουμε την είσοδο
σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας για να βελτιωθεί η κατάσταση του πληθυσμού της Γάζας. Απευθύνω έκκληση
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προς την Ύπατη Εκπρόσωπο να διευρύνει την αντικειμενική έρευνα για τα γεγονότα ώστε να περιλάβει και την
εξέταση της ενδεχόμενης συμμετοχής χωρών όπως η Τουρκία και το Ιράν στη διοργάνωση αυτής της αποστολής.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ένας σύλλογος αυτοαποκαλούμενων ακτιβιστών για την
ειρήνη οπλισμένος με διάφορα φονικά όπλα σάλπαρε για τη Γάζα. Το ισραηλινό ναυτικό τους ζήτησε να σταματήσουν,
αλλά έλαβε την απάντηση – παραθέτω: «Σκάστε και πηγαίνετε πίσω στο Auschwitz». Όμως, οι στρατιώτες ανέβηκαν
τελικά στο πλοίο και εκεί τους υποδέχτηκαν «ειρηνικά» «ακτιβιστές» που κρατούσαν μεταλλικούς σωλήνες και τους
πετούσαν από το σκάφος. Ο σκοπός του στολίσκου δεν ήταν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της
Γάζας, αλλά να επιδιώξει την πρόκληση βίαιης αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι επιβαίνοντες στο πλοίο Mavi Marmara, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ακτιβιστές του τουρκικού Ιδρύματος
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Ελευθερίες και την Ανθρωπιστική Βοήθεια (IHH), δήλωσαν ότι η οργάνωση έχει
στενούς δεσμούς με τον τούρκο πρωθυπουργό κ. Erdoğan και ότι η κυβέρνηση της εν λόγω υποψήφιας χώρας
συμμετείχε στην προετοιμασία του στολίσκου. Είναι αλήθεια αυτό, και τι σκοπεύετε να κάνετε αναφορικά με αυτήν
την πληροφορία; Είναι αλήθεια ότι η τουρκική οργάνωση IHH που ήταν παρούσα στο πλοίο έχει δεσμούς με τη
Χαμάς; Μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση; Θα το
εκτιμούσα εάν μου απαντούσατε σε αυτό. Το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) θέλει τουλάχιστον να γίνει
ανεξάρτητη έρευνα για τον ρόλο της Τουρκίας στην όλη υπόθεση. Ποια ήταν η ακριβής φύση της επιρροής του
πρωθυπουργού Erdoğan και των συνεργατών του; Θα το εκτιμούσα εάν μου απαντούσατε σε αυτό.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω το αίτημα για διεθνή έρευνα διότι, κατά τη γνώμη
μου, η συμπερίληψη δύο διεθνών εμπειρογνωμόνων στην ισραηλινή έρευνα ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρηθεί
επαρκής σε διεθνές επίπεδο. Στα συμπεράσματα αυτής της έρευνας πρέπει να διαπιστώνεται αν η δράση αυτή συνιστά
παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, προτείνω να αναβάλουμε την αξιολόγησή μας μέχρι τότε και
να μην περιλάβουμε στο ψήφισμα αυτήν την απόφαση.

Το γεγονός ότι ένας στολίσκος τέτοιου μεγέθους μπόρεσε να ξεκινήσει και ότι δεν μετέφερε μόνο εξτρεμιστές ή
γνωστούς αντιπάλους του Ισραήλ αποκαλύπτει τη φύση της ανυπόφορης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.
Ως εκ τούτου, ζητούμε να αρθεί ο αποκλεισμός προς χάριν του πληθυσμού και όχι για να νομιμοποιήσουμε τη
Χαμάς. Επιπλέον, το Ισραήλ δεν πέτυχε τους στόχους του. Αναφέρθηκε ότι ο Gilad Shalit εξακολουθεί να είναι
αιχμάλωτος της Χαμάς. Οι κάτοικοι της Γάζας δεν εξεγέρθηκαν ενάντια στη Χαμάς. Αντίθετα, υιοθέτησαν
ριζοσπαστική στάση κατά του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Ο Abu Mazen, ο εκπρόσωπος
των Παλαιστινίων που είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, δεν ενισχύθηκε συγκριτικά με τη Χαμάς στα μάτια των
συμπατριωτών του.

Ελπίζω ότι όταν συναντηθεί σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση, θα υλοποιήσει τη χθεσινή εξαγγελία του κ. Herzog,
ο οποίος δήλωσε ότι το πρώτο βήμα θα είναι η χαλάρωση του αποκλεισμού. Ο θετικός κατάλογος πρέπει να
αντικατασταθεί από έναν αρνητικό κατάλογο. Με άλλα λόγια, τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν καταρχήν για όλα τα
υλικά και τα προϊόντα, εφόσον δεν είναι όπλα ή αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
όπλων.

Όσον αφορά την άρση του από θαλάσσης αποκλεισμού, το Ισραήλ θα έπρεπε ίσως να εξετάσει την αποδοχή της
χθεσινής πρότασης των Γάλλων και των Βρετανών να ελέγχουν αυτά τα δύο φιλικά έθνη όλα τα πλοία που πηγαίνουν
στη Γάζα.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει όσα
συνέβησαν, και λέω με λύπη μου ότι αντιμετωπίζουμε μια πράξη ωμού ερασιτεχνισμού εκ μέρους των Ισραηλινών.
Ίσως η ισραηλινή ηγεσία δεν έχει ακόμα καταλάβει καλά ότι η ασφάλεια του Ισραήλ θα επιτευχθεί μόνο αν προχωρήσει
η ειρηνευτική διαδικασία και όχι με την αύξηση της έντασης.

Ενόψει αυτών, το ψήφισμα που έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο είναι μια σημαντική απάντηση αυτού του θεσμικού
οργάνου για το δύσκολο ζήτημα της Γάζας. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή με όλα τα δραματικά της χαρακτηριστικά
εξαναγκάζει την Ευρώπη σε βελτίωση της ποιότητας της αντιμετώπισης εκ μέρους της του ζητήματος της Μέσης
Ανατολής. Κυρία Ashton, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε πως σήμερα χρειαζόμαστε μια νέα ηγετική στάση στην Ευρώπη,
πιο δυναμική δράση, με στόχο να μπουν στη σωστή πορεία οι έμμεσες διαπραγματεύσεις. Σταματήστε αυτήν τη
χωρίς νόημα πολιτική που αφορά τον εποικισμό και άρατε τον αποκλεισμό της Γάζας.

Εγκρίνοντας το παρόν ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς. Αξιοποιήστε
το, προκειμένου η δράση της Ευρώπης να μπορέσει να συνεισφέρει σημαντικά στην υπέρβαση της κρίσης και στην
υπερνίκηση όλων των εξτρεμιστικών θέσεων επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τον στόχο των δύο κρατών.
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Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι σκέψεις μας είναι κοντά στα θύματα της 31ης
Μαΐου και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους φίλους τους. Θέλω να πω ξεκάθαρα σε
όλους εκείνους που αυτοαποκαλούνται φίλοι του Ισραήλ το εξής: οι φίλοι δεν επιτρέπουν στους φίλους τους να
συνεχίζουν να ασκούν εν γνώσει τους λάθος πολιτική.

Η ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία δικαιολογημένα επικρίνουμε, ήταν δυσανάλογη. Δεν ήταν μόνο
ατυχής, ήταν και εσφαλμένη από κάθε άποψη, δεν ήταν καθόλου αντάξια ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Έχω
την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μόνο ένας υλικός αποκλεισμός στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και ένας πολιτικός
αποκλεισμός στην Ιερουσαλήμ, γιατί στην Ιερουσαλήμ έκριναν για άλλη μία φορά εσφαλμένα τη σχέση μεταξύ μιας
βραχυπρόθεσμης στρατιωτικής επιτυχίας και μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής ζημίας.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι; Πιστεύω ότι πρέπει να συσταθεί μια εθνική εξεταστική επιτροπή. Δεν
μπορεί να είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να γίνει μια δεύτερη έρευνα Goldstone, εάν αυτή η εξεταστική
επιτροπή δεν υιοθετήσει μια λογική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την αποστολή
παρακολούθησης των συνόρων και πρέπει να έχει μια πιο σταθερή και ευρύτερη εντολή προκειμένου να μπορούν
να διεξαχθούν πραγματικοί έλεγχοι, αν εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε να διαδραματίσουμε και πάλι ενεργό ρόλο στην
περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό, όμως για εμάς είναι εξίσου σημαντικό να ασκήσουμε επιρροή στη Χαμάς. Ο Gilad
Shalit πρέπει να απελευθερωθεί και πρέπει να σταματήσει η εκτόξευση πυραύλων.

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, τα εννέα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στον στολίσκο
της Γάζας, που γαζώθηκαν με δεκάδες σφαίρες, τις περισσότερες φορές εξ επαφής και πισώπλατα, θα μπορούσαν
να ανήκουν σε οποιαδήποτε από 42 εθνικότητες, όμως είναι εννέα θύματα από την Τουρκία.

Μπορούμε να φανταστούμε πολύ καλά την κινητοποίηση της κυβέρνησης της Τουρκίας και την αναστάτωση της
κοινής γνώμης. Επιπλέον, ενόψει των ενεργειών, των αντιδράσεων και της πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση του κ.
Erdoğan στην ισραηλινή κυβέρνηση, σήμερα ορισμένοι θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε πως πρόκειται για
τουρκο-ισραηλινή υπόθεση και ότι, παρ’ όλα αυτά, αποτελεί την τελική απόδειξη για το γεγονός ότι η Τουρκία
αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην Ευρώπη και για τον νέο της άξονα στην εξωτερική πολιτική.

Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα πραγματικά να διαλύσετε κάθε αμφισημία ως προς το ζήτημα αυτό. Πρέπει να
πούμε δυνατά και καθαρά ότι είναι πολύ καλό που ο κ. Erdoğan επιδοκιμάζεται από την αραβική κοινή γνώμη,
διότι ο κ. Erdoğan δείχνει πως η χρησιμοποίηση πολιτικών μέσων δράσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη
βία και πιο αποτελεσματική από τον ριζοσπαστισμό και τον εξτρεμισμό. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολιτικό μάθημα
που θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε και σας καλώ, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, να το πείτε
αυτό καθαρά και ξάστερα.

Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει με αποτροπιασμό
και αγανάκτηση την εν ψυχρώ δολοφονική επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά της νηοπομπής αλληλεγγύης
προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, που συγκλόνισε
τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η νέα αυτή θηριωδία του ισραηλινού κράτους αποτελεί κρίκο στη μακριά αλυσίδα των εγκλημάτων του Ισραήλ
που έχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας ενάντια στον παλαιστινιακό λαό.

Η προκλητική στρατιωτική δράση του ισραηλινού κράτους στηρίζεται και πριμοδοτείται σταθερά από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.

Σοβαρές ευθύνες έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της που όχι μόνο ανέχονται την
ισραηλινή επιθετικότητα, που όχι μόνο αναβάθμισαν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, υπέγραψαν τη δημιουργία
Ενιαίου Εναέριου Χώρου με την Ισραηλινή Κυβέρνηση και συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, αλλά και
διοργανώνουν μεγάλης έκτασης κοινά στρατιωτικά γυμνάσια τροφοδοτώντας την εγκληματική επιθετικότητα του
Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και γενικότερα σε βάρος των λαών της ευρύτερης περιοχής.

Η Ερευνητική Επιτροπή για την αιματηρή επίθεση του ισραηλινού στρατού στη νηοπομπή βοήθειας προς τους
κατοίκους της Γάζας, που συνέστησε «στα μέτρα της» η ισραηλινή κυβέρνηση, προκλητικά εξήγγειλε ότι «στόχος
της είναι να διαφυλάξει την ελευθερία δράσης των ισραηλινών στρατιωτών και να αποδειχθεί ο αμυντικός χαρακτήρας
των ενεργειών τους». Δηλαδή να δικαιολογήσει και να συνεχίσει τις δολοφονικές επιθέσεις της ενάντια στον
παλαιστινιακό λαό και στους λαούς της ευρύτερης περιοχής.

Γι’ αυτό και οι εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύσταση δήθεν ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής
αποτελούν κοροϊδία και υποκρισία. Ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει ανάγκη από διερευνητικές επιτροπές που θα
συσκοτίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων.
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Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η αντιιμπεριαλιστική πάλη των λαών, να δημιουργηθεί ενιαίο, ανεξάρτητο
παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά λύπη μου για τους θανάτους που είχαμε
σε μέλη της νηοπομπής. Παράλληλα όμως απευθύνω έκκληση, κυρία Ashton, να μην παρασυρθούμε από αυτό το
δυστύχημα, αλλά να εξαγάγουμε μια αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων.

Λυπάμαι, αλλά στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς τα αγνά κίνητρα των ακτιβιστών.
Πολλές φορές έχουμε δει επιδίωξη δημιουργίας μαρτύρων παρά ακτιβιστική δράση.

Προσωπικά, επίσης, εκφράζω την έκπληξή μου για την ύπαρξη μιας πολύ καλά οργανωμένης ακτιβιστικής τουρκικής
οργάνωσης. Με όλο τον σεβασμό στις ΜΚΟ της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι η Τουρκία φημίζεται για την ελευθερία
του ακτιβισμού, για την ελευθερία δράσης αυτών που θέλουν να είναι ακτιβιστές.

Για όλα αυτά, κυρία Ashton, και για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων, θα
παρακαλούσα να συστήσετε μια επιτροπή διερεύνησης των δράσεων και του ιστορικού της ανθρωπιστικής οργάνωσης
IHH.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπαν πολλοί συνάδελφοι, όπως ο κ. Provera και ο
κ. Belder, είναι αναμφισβήτητα αλήθεια, ότι δηλαδή πίσω από τον στολίσκο της ειρήνης για τη Γάζα βρίσκονται
προκλητικές ισλαμιστικές δυνάμεις και ότι πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση της υποψήφιας για ένταξη Τουρκίας
ποια είναι η άποψή της γι’ αυτό.

Ωστόσο, η έφοδος κατά του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό ήταν μια δυσανάλογα
βίαιη ενέργεια. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Τα πλοία δεν έφερναν όπλα παρά
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αναπηρικών αμαξιδίων και ιατρικού εξοπλισμού, για τον πληθυσμό της Λωρίδας
της Γάζας που υποφέρει. Αυτή η δράση βοήθειας δεν έθιγε πραγματικά τα χωρίς αμφιβολία νόμιμα συμφέροντα
του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Τέτοιου είδους περιττές και παράνομες έφοδοι κομάντος καθιστούν φυσικά
ολοένα και πιο δύσκολο για τους διεθνείς εταίρους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να υποστηρίξουν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να καταστήσω σαφές στο σημείο αυτό ότι το διεθνές δίκαιο και τα διεθνώς ανεγνωρισμένα
πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύουν και για τους Παλαιστινίους. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσει
αυτό το Ισραήλ. Για τον λόγο αυτόν, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, από τον οποίο πάσχει ιδιαίτερα ο
άμαχος πληθυσμός των Παλαιστινίων, πρέπει να θεωρηθεί παράνομος και να σταματήσει το συντομότερο δυνατό.
Καλώ τους εκπροσώπους μας στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να εκθέσουν αυτήν την άποψη στην ισραηλινή
κυβέρνηση.

Η έφοδος κατά του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης προκάλεσε μία ακόμα οπισθοδρόμηση στην ειρηνευτική
διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ θα πρέπει να διαδραματίσει και αυτό τον ρόλο του προκειμένου να
επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη για τους Παλαιστινίους και τη Μέση Ανατολή.

Michèle Striffler (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά
μου στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της δολοφονικής στρατιωτικής επιχείρησης. Ο αποκλεισμός της Γάζας,
που συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κατέληξε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή και σε μια διαρκή
επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Με το 95% των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων κλειστό, το 42% του εργατικού της δυναμικού άνεργο και το
75% του πληθυσμού σε μια κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, η Λωρίδα της Γάζας εξαρτάται σχεδόν απόλυτα
από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο κύριος πάροχος της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τα παλαιστινιακά
εδάφη, πρέπει να λάβει θαρραλέα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει αυτήν την κατάσταση. Πριν από δύο
εβδομάδες βρέθηκα η ίδια στη Γάζα. Η κατάσταση των ανθρώπων στη Γάζα είναι απαράδεκτη από ανθρωπιστική
σκοπιά και, όπως είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, οι αληθινοί φίλοι του Ισραήλ είναι εκείνοι που σε αυτήν τη χρονική
στιγμή τολμούν να το επικρίνουν. Ο αποκλεισμός είναι εντελώς αντιπαραγωγικός και δεν είναι αντάξιος του
ισραηλινού λαού.

Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αποκλεισμό μια για πάντα. Το μόνο που χρειάζεται
είναι λίγο πολιτικό θάρρος. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και έχουμε και τα μέσα γι’ αυτό.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Γίναμε πραγματικά μάρτυρες σοβαρών, θλιβερών γεγονότων που κατέληξαν στην
απώλεια ανθρώπινων ζωών και σε μια σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων που φαίνεται πως δεν θα
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τελειώσει ποτέ. Παρακολουθούμε έναν αποκλεισμό που είναι εξαιρετικά επιζήμιος για την ειρήνη και καταστροφικός
για τις πραγματικές προοπτικές για διάλογο και συμφιλίωση.

Αφετέρου, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής για την
περιοχή. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει επίσης να γίνουμε ο μεγαλύτερος πολιτικός εταίρος, κατ’ αναλογία
των τεραστίων ποσών που προσφέρουμε κάθε χρόνο για να βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους εντός και εκτός των
κατεχομένων εδαφών. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να επιβάλουμε τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μέση Ανατολή, να ευθυγραμμίσουμε ξανά τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας και
να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών χωρών, να αναλάβει έναν πιο δυναμικό
ρόλο στην εξασφάλιση της διαρκούς ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς να παρουσιάσουμε και να προωθήσουμε με πιο ορατό τρόπο τη
μακροπρόθεσμη λύση των δύο κρατών, σε πείσμα εκείνων που αντιδρούν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην
περιοχή.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Υποθέτω ότι θα έπρεπε να αρχίσω ζητώντας σας να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για
τους ειρηνιστές που σκοτώθηκαν στη νηοπομπή, καθώς όμως δεν έχουμε χρόνο, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος
να τιμήσω τη μνήμη τους.

Σας ευχαριστώ, βαρόνη Ashton, για την επίκαιρη δήλωσή σας που πραγματικά αποκατέστησε τη σοβαρότητα και
την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αφύπνισε την ελπίδα ότι το ψήφισμα που πρόκειται να εγκρίνουμε
θα σηματοδοτήσει την ανάληψη ενός πιο συνεπούς και ενεργού ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με
τη Μέση Ανατολή, ενός ρόλου που θα βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, του κράτους δικαίου, του
διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είναι αναφαίρετα και ισχύουν για όλους.

Σήμερα ακούσαμε τη μαγική φράση «λύση δύο κρατών» να αναφέρεται αρκετές φορές. Δύο κράτη που θα
συνυπάρχουν πλάι-πλάι. Πρέπει να εξετάσουμε ποια πρόοδος επιτελείται πραγματικά σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη
προς τον σκοπό αυτόν. Επομένως, ας μην εστιαζόμαστε μόνο στο ζήτημα της Λωρίδας της Γάζας, διότι ολόκληρη
η περιοχή περιμένει μια ενεργό πολιτική.

György Schöpflin (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τελευταία κρίση πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική της
εξαιρετικά δύσκολης σχέσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Γιατί δεν ήταν δυνατό να βρεθεί μια λύση για την
κρίση μεταξύ αυτών των δύο χωρών; Η εύκολη απάντηση είναι να κατηγορούμε τη μία ή την άλλη πλευρά ως
περισσότερο υπεύθυνη γι’ αυτό. Και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι θέλουν πραγματικά μια ειρηνική έκβαση, όμως
αυτό που συμβαίνει σήμερα μας λέει κάτι διαφορετικό.

Δεν είναι καθόλου προφανές ότι μια λύση αποδεκτή από όλους εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται στις σκέψεις
είτε του Ισραήλ είτε των Παλαιστινίων. Πράγματι, και οι δύο θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται
καλύτερα από την κρίση, διότι πιστεύουν πως οποιαδήποτε λύση θα είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθουν σε πιο
αδύναμη θέση από αυτήν που κατέχουν σήμερα. Από τη σκοπιά των Ισραηλινών, μολονότι τυπικά υποστηρίζεται
η λύση των δύο κρατών, δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει ένα Ισραήλ που θα μπορούσε να συμβιώσει ισότιμα
με ένα παλαιστινιακό κράτος. Ένα τέτοιο κράτος θα δημιουργούσε ανυπέρβλητο πρόβλημα ασφάλειας.

Από την παλαιστινιακή προοπτική –κυρίως από εκείνη της Χαμάς– η ειρήνη θα σήμαινε το τέλος του μονοπωλίου
της δύναμής της στη Γάζα, καθώς και ότι θα έπρεπε να μοιραστεί το κράτος με τη Φατάχ. Επομένως, μπορούμε να
διαπιστώσουμε ότι η σημερινή ταραγμένη κατάσταση είναι η λιγότερο κακή εναλλακτική για όλες τις εμπλεκόμενες
πλευρές. Μέχρι να τους δοθούν κίνητρα για να βρουν μια επιλογή ανώτερη της σημερινής, η κρίση θα διαιωνίζεται,
πράγμα τραγικό.

Göran Färm (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκπροσώπησα την Επιτροπή Προϋπολογισμών στην αντιπροσωπεία
του Κοινοβουλίου που μετέβη στη Γάζα την εβδομάδα πριν από τα γεγονότα με τα πλοία στη Γάζα, και έχω ξαναπάει
παλιότερα εκεί. Ελπίζω ότι αυτό το τραγικό γεγονός θα μας ενώσει επιτέλους όσον αφορά ορισμένα συμπεράσματα
και μια νέα προσπάθεια για ειρήνη.

Αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή. Ο αποκλεισμός
σταματά την ανακατασκευή κατοικιών και σχολείων και, ως εκ τούτου, είναι και ένα άμεσο πρόβλημα για τη βοήθεια
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και, συνεπώς, μια άμεση ευθύνη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έργα
αποκατάστασης βρίσκονται σε στασιμότητα εδώ και χρόνια λόγω έλλειψης υλικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να αλλάξει τις πολιτικές
του. Η παρούσα κατάσταση δεν είναι μόνο πρόβλημα για τον αθώο πληθυσμό της Γάζας –οι περισσότεροι είναι
παιδιά και νέοι– αλλά πυροδοτεί και τον εξτρεμισμό και την παραοικονομία. Θεωρώ ότι, αν είναι ανάγκη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη να οργανώσει ειρηνικές μεταφορές στη Γάζα.
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Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι φίλη του Ισραήλ, αλλά δεν θεωρώ ότι η κριτική των πράξεων
της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης απονομιμοποιεί το κράτος του Ισραήλ. Δεν λυπάμαι μόνο για τους εννέα
θανάτους και τους τριάντα τραυματίες, αλλά και καταδικάζω την υπερβολική αντίδραση και τη δυσανάλογη χρήση
βίας εκ μέρους του ισραηλινού στρατού. Θέλω να σταματήσει ο αποκλεισμός, με ελέγχους για παράνομα όπλα.

Δεν θα υποστηρίξω το ψήφισμα, καθώς πιστεύω ότι είναι παράλογο να καταδικάζουμε πρώτα το Ισραήλ για παραβίαση
του διεθνούς δικαίου και ύστερα να ζητάμε έρευνα, και υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν είναι σαφή,
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της τουρκικής οργάνωσης IHH. Το Ισραήλ είναι σε θέση να διεξαγάγει μια
αξιόπιστη έρευνα και πρέπει να το κάνει. Είμαι φίλη τόσο της Τουρκίας όσο και του Ισραήλ. Η Τουρκία έχει λόγο
να είναι οργισμένη, όμως δεν είναι καθόλου συνετό να εκδίδει ένα επίσημο φυλλάδιο που αναφέρει ότι το Ισραήλ
έχει χάσει τη νομιμοποίησή του, με μια φωτογραφία που περιλαμβάνει πλακάτ που γράφει «Ο ιουδαϊσμός απορρίπτει
το σιωνιστικό κράτος». Ελπίζω ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Τουρκία θα λογικευτούν.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, όπως ακούσαμε εδώ, οι απώλειες και οι τραυματισμοί
στρατιωτών είναι λυπηροί, αλλά οι σκοποί αυτής της νηοπομπής βοηθείας δεν ήταν τόσο ανθρωπιστικοί όσο
υποθέσαμε αρχικά: ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικοί. Συμμετείχαν τούρκοι ακτιβιστές ταγμένοι στον μαρτυρικό
θάνατο.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η νηοπομπή βοηθείας έφθασε ακριβώς όταν επρόκειτο να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές
συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η Χαμάς δεν θέλει να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
και ήθελε απλά να δημιουργήσει αναταραχή. Αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο του ελεγμένου φορτίου του
στολίσκου οδικώς και απλά εμμένει στον τερματισμό του αποκλεισμού.

Το μήνυμα εκ μέρους του Ισραήλ είναι πως είναι διατεθειμένο να χαλαρώσει τον αποκλεισμό της Γάζας στο εγγύς
μέλλον. Επίσης, συνέστησε ερευνητική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά ως μέλη δύο διεθνείς
παρατηρητές. Αυτές οι κινήσεις του Ισραήλ μας δίνουν την ελπίδα ότι η κρίσιμη αυτή κατάσταση θα μετριαστεί
κάπως. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του Τύπου, ο θαλάσσιος αποκλεισμός δεν
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να περιμένει εγγυήσεις για το ότι η χαλάρωση του αποκλεισμού της Γάζας δεν θα
καταλήξει στο να έχουν ταυτόχρονα οι παλαιστίνιοι μαχητές πρόσβαση σε όπλα και πυραύλους. Εάν η Χαμάς
αποκτήσει ισχύ, πολιτικό κύρος και στρατιωτική δύναμη, δεν θα επικρατήσουν στην περιοχή πραγματική ειρήνη
και ευημερία.

Εσείς, βαρόνη Ashton, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνετε έκκληση προς τη Χαμάς να σταματήσει
την τρομοκρατία, να αναγνωρίσει τις παλαιότερες συμφωνίες που υπογράφηκαν από την ΟΑΠ και το δικαίωμα
ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και να απελευθερώσει άμεσα τον Gilad Shalit, τον οποίο συνέλαβε πριν από τρία
χρόνια.

Maria Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, ακούω με χαρά τη δέσμευσή σας για
τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό, και το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί τις δεσμεύσεις
του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον του ανθρωπιστικού στολίσκου ξεπέρασε τα
όρια της ατιμωρησίας του με μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε ομόφωνα παραβίαση του διεθνούς δικαίου: από το
δίκαιο των θαλασσών ως το ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ήταν μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου που ξεπέρασε σε μεγάλο και δυσανάλογο βαθμό κάθε προβληματισμό
που αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, την οποία ασφαλώς υπερασπιζόμαστε. Ωστόσο, η στρατηγική του Ισραήλ
για την ασφάλεια, που έχει προληπτικό χαρακτήρα, και τα εξαιρετικά υψηλά όρια ασφαλείας που καθόρισε για τον
εαυτό του δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν να είναι η παράμετρος που αποτελεί μέτρο για οτιδήποτε άλλο.

Αυτό που θέλουμε και αυτό που πρόκειται να ζητήσουμε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προτείνουν στο Συμβούλιο
Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ είναι, καταρχάς, μια αξιόπιστη διεθνής έρευνα της επίθεσης κατά του
στολίσκου. Δεύτερον, θέλουμε να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζας ανεξαρτήτως του συστήματος των καταλόγων
και να επαναληφθεί η ειρηνευτική διαδικασία με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού
κράτους και τη διεθνή αναγνώρισή του.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, αυτή η επίθεση ισραηλινών κομάντος
σε μη πολεμικά πλοία απαιτεί οπωσδήποτε μια αμερόληπτη και αξιόπιστη έρευνα. Ωστόσο, ποια εμπιστοσύνη
μπορούμε να έχουμε σε μια επιτροπή που θα ήταν κριτής της ίδιας της της υπόθεσης; Η επίθεση αυτή έγινε σε διεθνή
ύδατα. Ως εκ τούτου, αφορά τη διεθνή κοινότητα και ιδίως την Ευρώπη, εφόσον η Ευρώπη έχει ακτογραμμή στη
Μεσόγειο.
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Η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει πιο δυνατά και να συμμετάσχει περισσότερο στην αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης
βασισμένης στα δύο κράτη, που θα έχουν και τα δύο ως πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Η Ευρώπη καταβάλλει
σημαντικές οικονομικές προσπάθειες για να βοηθήσει στην ανάπτυξη των παλαιστινιακών εδαφών, δυστυχώς όμως
είναι υπερβολική η απουσία της από την πολιτική διαδικασία που θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία αυτού
του παλαιστινιακού κράτους.

Η καλή θέληση που δείχνουμε από οικονομική και δημοσιονομική άποψη δεν αρκεί. Πρέπει να εκφράσουμε και
πολιτική βούληση και να προσφέρουμε στον εαυτό μας τα μέσα για να ακουστεί η φωνή μας.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στον λίγο χρόνο που διαθέτω, επιτρέψτε μου να επαναλάβω
απλά σε αυτήν την Αίθουσα τα λόγια που μας είπαν έξω από αυτήν σήμερα το πρωί έξι επιζώντες της επίθεσης. Μας
υπενθύμισαν ότι δεν έχασαν μόνο τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, αλλά τραυματίστηκαν και 55, επτά από τους οποίους
βρίσκονται ακόμα σήμερα σε σοβαρή κατάσταση. Είπαν ότι εκπροσωπούν έναν συνασπισμό ΜΚΟ από 32 διαφορετικές
χώρες. Ήταν χριστιανοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι, άθεοι – ανήκαν σε πολλές θρησκείες και πολιτισμούς. Είπαν ότι
το φορτίο τους ήταν απόλυτα ανθρωπιστικό, η χρηματοδότησή τους προερχόταν αποκλειστικά από ατομικές
δωρεές, και ήταν αφοσιωμένοι στην αρχή της μη άσκησης βίας. Είπαν ότι ορισμένοι από αυτούς δολοφονήθηκαν
και τώρα δολοφονείται η εικόνα τους. Ο πλοίαρχος ενός σκάφους είπε πως είδε τα χτυπήματα και άκουσε τις
κραυγές. Μας είπαν ότι έχουν έξι πλοία, όλα έτοιμα για να αποτελέσουν έναν δεύτερο στολίσκο τον Ιούλιο, και ότι
θα συνεχίσουν να στέλνουν σκάφη, ακόμη και αν τους επιτεθούν ξανά.

Μας ζήτησαν να μην χρησιμοποιήσουμε τα λόγια μετά τα γεγονότα, αλλά να αναλάβουμε δράση προκειμένου να
μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, λένε ότι μια χώρα που υπεραμύνεται του νόμιμου δικαιώματός της
για αυτοάμυνα δεν θα πρέπει να επικρίνει άλλες διότι υπερασπίζονται τον εαυτό τους και διότι σέβονται τα δικαιώματα
που όλοι θα έπρεπε να σεβόμαστε σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αν ζητάμε στα σοβαρά μια αμερόληπτη διεθνή έρευνα αυτού του
τραγικού συμβάντος, θα πρέπει επίσης να μην βιαζόμαστε να συναγάγουμε συμπεράσματα. Εγώ θα δίσταζα σήμερα
να ισχυριστώ ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είχε καμία σχέση με εξτρεμιστικές οργανώσεις ή με πολιτική πρόκληση.

Όμως, το καίριο σημείο αυτής της συζήτησης είναι να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ενώ καλούμε
το Ισραήλ να άρει άμεσα τον αποκλεισμό της Γάζας, καλούμε και τη Χαμάς –που απέκτησε εξουσία με στρατιωτικά
μέσα και αρνείται να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ– να σταματήσει άμεσα κάθε επίθεση κατά του
Ισραήλ. Η επίλυση της κρίσης στη Γάζα και η αντιμετώπιση των συμφερόντων του Ισραήλ αναφορικά με την ασφάλεια
πρέπει να συνδεθούν με αξιόπιστο τρόπο.

Σας καλούμε, βαρόνη Ashton, να αναλάβετε μέσω της Τετραμερούς την πρωτοβουλία να εξασφαλίσετε τον διεθνή
έλεγχο των διαβάσεων της Γάζας. Η θέση του Σώματος είναι ότι πρέπει να αναμορφώσουμε συνολικά την κοινοτική
πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τους
συναδέλφους μου που καταδίκασαν την επίθεση εναντίον του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Κύριε
Πρόεδρε, αυτό ήταν αποτέλεσμα δυσανάλογης δράσης και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την
πλευρά του Ισραήλ. Τα γεγονότα αυτά κατέληξαν σε μια τραγωδία κατά την οποία έχασε τη ζωή του σημαντικός
αριθμός ατόμων. Φυσικά, όλοι όσοι συνηγορούν υπέρ μιας μετριοπαθούς προσέγγισης του ζητήματος αυτού δεν
αρνήθηκαν ποτέ το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει και να προφυλάσσει τους πολίτες του από αδιάκριτες
επιθέσεις. Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη στάση αυτή του Ισραήλ, το οποίο φαίνεται να ενεργεί
βάσει της παρανόησης ότι έχει ειδική άδεια να παραβιάζει τον νόμο, να σκοτώνει όποιον θέλει και όποτε νομίζει ότι
πρέπει. Ως εκ τούτου, συντάσσομαι με εκείνους που εμμένουν στη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης έρευνας που θα
διαπίστωνε τα πραγματικά γεγονότα προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση ευθύνης.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Η κατάσταση στη Γάζα και το θλιβερό περιστατικό μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων
και του ανθρωπιστικού στολίσκου είχε αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή με άμεσες επιπτώσεις
για την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή. Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική
κρίση στη Λωρίδα της Γάζας είναι τρομακτικές. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω τα
συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που πενθούν.

Πιστεύω ότι το Ισραήλ ασφαλώς θα κέρδιζε περισσότερα αν ήταν πιο δεκτικό στη διεθνή συνεργασία, και με
οργανισμούς του ΟΗΕ. Επικροτώ τα βήματα του Ισραήλ για τη σύσταση επιτροπής έρευνας, πιστεύω όμως ότι δεν
πηγαίνουν αρκετά μακριά. Πρέπει να συσταθεί μια διεθνής επιτροπή που θα είναι ανεξάρτητη, αξιόπιστη και
αμερόληπτη. Επίσης, απαιτείται ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας
στη Γάζα, χωρίς όμως να βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα του Ισραήλ αναφορικά με την ασφάλεια.
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Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την υλοποίηση
της λύσης των δύο κρατών. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλους τους εμπλεκομένους να φανούν
μετριοπαθείς προκειμένου να προληφθεί η αύξηση της έντασης στην περιοχή. Ακόμα, είναι εξαιρετικά σημαντική
η πλήρης συνεργασία με την επιτροπή έρευνας και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική διαδικασία.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μόνο λίγες παρατηρήσεις. Πρώτον, η βία, ειδικά
αν καταλήγει στην απώλεια ζωών, πρέπει πάντα να καταδικάζεται και να καταπολεμείται. Ωστόσο, πρέπει ακόμα να
προσδιοριστεί ποιος ήταν ο πρώτος που έκανε χρήση βίας στην περίπτωση της αναχαίτισης του στολίσκου της
Γάζας από το Ισραήλ. Δεύτερον, συγχαίρω το Ισραήλ για την απόφασή του να συμπεριλάβει στη διαδικασία της
έρευνας δύο υψηλόβαθμους διεθνείς παρατηρητές που θα εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία διεξάγεται με διαφάνεια
και αμεροληψία. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ συνετή απόφαση.

Θα πρέπει να συνταχθούμε με τις εκκλήσεις διαφόρων διεθνών παραγόντων προς το Ισραήλ να επανεξετάσει τον
αποκλεισμό της Γάζας, την άρση του αποκλεισμού αυτού, όμως τι θα πει η διεθνής κοινότητα όταν ξαναρχίσουν
να προσγειώνονται πύραυλοι πάνω σε ισραηλινούς πολίτες και η πολιτοφυλακή της Χαμάς εξοπλιστεί σαν αστακός;
Αναφέρθηκε η ισορροπημένη προσέγγιση, και έτσι θα ήθελα να το υποστηρίξω αυτό και να πω «ναι».

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το Ισραήλ δολοφόνησε ορισμένους ήρωες ανθρωπιστικής
αλληλεγγύης, γενναιοδωρίας και αλτρουισμού. Καλώ την παλαιστινιακή κυβέρνηση να προβεί σε μονόπλευρη
δήλωση ανεξαρτησίας εντός των συνόρων του 1967.

Πρέπει να γίνει μεγάλη έρευνα διότι πρέπει να γίνουν πολλές δίκες και να επιβληθούν πολλές καταδίκες, επιπλέον
της πρότασης ψηφίσματος για την οποία πρόκειται να ψηφίσουμε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αργά ή γρήγορα τη
δημιουργία ενός ηθικού δικαστηρίου, ενός δικαστηρίου που θα κρίνει και θα αναχαιτίσει το επιθετικό κράτος του
Ισραήλ.

Το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου του Russell ήταν αυτό που ήταν μόνο στις μέρες του, και θα πρέπει να
ακολουθήσουμε το παράδειγμά του.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών κατά του
στολίσκου είναι μια καταστροφή, μια στρατιωτική καταστροφή, μια καταστροφή όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης,
μια πολιτική καταστροφή και, πρωτίστως, μια ανθρώπινη καταστροφή είναι ένα γεγονός που κανείς δεν αρνείται
και κανένας από εμάς εδώ δεν επρόκειτο να αρνηθεί. Δεν το αρνούνται ούτε στο Ισραήλ.

Είναι επίσης αυτονόητο ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο αποκλεισμός. Ωστόσο, το γεγονός ότι το ψήφισμά μας, αυτή
η καταδίκη των 17 σημείων –17 σημεία μείον ένα, γιατί οι εισαγγελείς του Κοινοβουλίου μας δέχτηκαν να αναφερθεί
ο Gilad Shalit– δεν θέτει καθόλου ερωτήματα για τα κίνητρα ορισμένων από τους επιβάτες του πλοίου της ειρήνης
είναι παραπάνω από εκπληκτικό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι στο σκάφος δεν βρίσκονταν μόνο ειρηνιστές, και αυτό δεν είναι δυσφήμιση, κύριε Howitt,
είναι απλά γεγονότα. Είδαμε όλοι τις εικόνες από την αναχώρηση του πλοίου, όταν κάποιοι ζητούσαν τζιχάντ, και
θα πρέπει να δούμε όλοι το ρεπορτάζ της βαυαρικής τηλεόρασης που αναλύει μεθοδικά τους δεσμούς που υπάρχουν
μεταξύ της IHH, που οργάνωσε τον στολίσκο, και των τουρκικών ισλαμιστικών και αντισημιτικών κινημάτων. Έπρεπε
να ειπωθεί και αυτό. Επίσης, έπρεπε να καταγγελθεί, γιατί η αλήθεια δεν είναι η μισή αλήθεια.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με την κριτική των συναδέλφων μου, όπως
αυτή του κ. Salafranca, για τις πράξεις του Ισραήλ.

Ωστόσο, αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, πρέπει να παραμείνει εταίρος
του Ισραήλ παρ’ όλες τις επικρίσεις. Αυτό είναι συμβατό με την κριτική στο Ισραήλ, όχι όμως με το μίσος ή την
εχθρότητα. Δυστυχώς, άκουσα εδώ κάποιες φωνές να εκφράζουν τέτοιου είδους μίσος. Για παράδειγμα, όταν κάποιος
κατηγορεί το Ισραήλ για μακρά σειρά εγκλημάτων, αλλά δεν αναφέρει καν τα εγκλήματα που αποδεδειγμένα
διέπραξε η Χαμάς, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Όταν κάποιος διατυπώνει γενικευμένες κατηγορίες κατά
του Ισραήλ για γενοκτονία, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Όταν κάποιος λέει πως εξαιτίας των πράξεων
που επικρίνουμε γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, εγώ πιστεύω ότι
αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην κάνουμε το λάθος να μπούμε μόνοι μας σε μια γωνία
καταστρέφοντας το ηθικό κύρος της Ευρώπης και καθιστώντας την σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι και εγώ πολύ διότι χάθηκαν ζωές στον στολίσκο της
IHH για τη Γάζα. Ωστόσο, με απελπίζει το υστερικό ξέσπασμα κατηγοριών κατά του Ισραήλ εδώ στο Σώμα. Το
Ισραήλ δεν είναι τέλειο, είναι όμως μια δημοκρατία. Μπορεί να διέπραξε ορισμένα σοβαρά σφάλματα σε αυτήν την
επιχείρηση, και περιμένω την έκβαση της έρευνας στην οποία συμμετέχει ένας καναδός και ένας βρετανός
εμπειρογνώμονας πριν καταλήξω σε συμπέρασμα, το βέβαιο όμως είναι πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν
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είχαν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν βία που θα επιφέρει θάνατο και πως οι κομάντος είχαν σοκαριστεί από την
αγριότητα των απειλητικών για τη ζωή τους επιθέσεων εκ μέρους των παραστρατιωτικών της IHH και αντέδρασαν
υπερασπιζόμενοι τον εαυτό τους.

Η ερώτησή μου προς την Υπάτη Εκπρόσωπο είναι: γιατί η κυβέρνηση της Τουρκίας συνήργησε σε αυτήν την
προκλητική αποστολή; Γιατί επετράπη να μεταβούν γυναίκες και παιδιά σε μια ζώνη ναυτικού αποκλεισμού που
ήταν δυνάμει ζώνη σύγκρουσης; Ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για να εμποδίσει τη ροή όπλων πληρωμένων από το
Ιράν προς μια τρομοκρατική οργάνωση απαγορευμένη από την ΕΕ, τη Χαμάς, που εμμένει να σκοτώνει αθώους
ισραηλινούς πολίτες. Ο αποκλεισμός είναι, κατά την άποψή μου, μια νόμιμη ενέργεια και πρέπει να το λάβουμε και
αυτό υπόψη.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διαρκώς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
σε αμάχους σε κάθε περιοχή που πλήττεται από κρίση. Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα πρέπει να
συνεχιστεί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να έχουν οι συγκρούσεις, ανεξάρτητα από τη φύση τους, αντίκτυπο στην
ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή αυτή. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αντιδρούμε άμεσα και
αποφασιστικά κάθε φορά που αυτές οι ανθρωπιστικές δράσεις διακυβεύονται και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή λαθρεμπορίου όπλων σε πιθανές περιοχές κρίσης.

Το Ισραήλ είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς συνεργασίας. Πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εταιρική σχέση για να επισημάνουμε εποικοδομητικούς τρόπους με τους οποίους η
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει θετική συνεισφορά στην εν λόγω περιοχή. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να
υπερασπιστούμε ούτε να κατηγορήσουμε κανέναν. Πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη, μακροπρόθεσμη λύση.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Ως ακτιβίστρια ενός ανθρωπιστικού κόμματος, υπερασπίζομαι τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε περίσταση. Ως εκ τούτου, καταδικάζω επίσης τη βία, και τη βία της Χαμάς.

Αυτό που συνέβη με τον στολίσκο ήταν άλλο ένα παράδειγμα της δυσανάλογης βίας και ισχύος που χρησιμοποιεί
συστηματικά η ισραηλινή κυβέρνηση κατά του παλαιστινιακού λαού με τη συναίνεση της διεθνούς κοινότητας, που
πάρα πολύ συχνά κάνει ότι δεν βλέπει.

Βαρόνη Ashton, σας ζητώ να παρέμβετε θαρραλέα για την άρση του αποκλεισμού, την αναχαίτιση του σχεδίου
προοδευτικής κατάληψης των ιστορικών εδαφών και την κατεδάφιση του τείχους, για το οποίο θα έπρεπε να
ντρεπόμαστε. Επίσης, σας ζητώ να εστιάσετε τις προσπάθειές σας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μέσω της ειρηνευτικής
διαδικασίας η ύπαρξη δύο κρατών.

Δείξτε θάρρος, βαρόνη Ashton, διότι εάν η Ευρώπη και οι εκπρόσωποί της πούνε τα πράγματα με το όνομά τους,
θα κερδίσουν και τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας.

Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη συνδέεται με φιλία με το Ισραήλ. Αυτό ίσχυε
ανέκαθεν και συνιστά μακρά παράδοση, όμως δεν φερθήκαμε σαν να είμαστε καλοί φίλοι. Επιτρέψαμε αυτές τις
κινήσεις στο Ισραήλ και ακόμα περισσότερο, επιτρέψαμε να καταστρέψει όχι μόνο τη δική του φήμη, αλλά και την
ασφάλεια και την ειρηνική συνύπαρξή του με τους γείτονές του. Αυτήν τη φορά, και με ορισμένο βαθμό συμφωνίας
–όχι μεγάλο, αλλά κάποιο βαθμό συμφωνίας– το Κοινοβούλιο συνέταξε πραγματικά ένα πολύ σαφές ψήφισμα που
ελπίζω ότι θα εγκριθεί με αποφασιστικότητα αύριο, και θα ήθελα να σας πω, βαρόνη Ashton, ότι διαθέτετε τα μέσα.
Έχετε την ευκαιρία να επιτύχετε πραγματικά να γίνει κάτι για να βοηθήσετε το Ισραήλ τώρα. Διότι αν τα πράγματα
συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, ασφαλώς αυτό θα είναι το τέλος όχι μόνο για την Παλαιστίνη, αλλά και για το
Ισραήλ. Επομένως, ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις πολύ αδύναμες και ασαφείς
διατυπώσεις με τις οποίες απλά τους αφήνουμε να συνεχίσουν τα ίδια και μπορούμε το πολύ να κουνάμε επιτιμητικά
το δάχτυλο, χωρίς όμως να αναλαμβάνουμε δράση. Έχουμε τα μέσα. Τα γνωρίζετε και ελπίζω ότι θα τα
χρησιμοποιήσετε.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά λυπηρό ότι προφανώς χρειάστηκε να συμβεί αυτό
το συγκλονιστικό γεγονός, αυτή η σοβαρή επίθεση του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία της κίνησης Free Gaza για
να επικεντρώσουμε την προσοχή μας λεπτομερώς στο πρόβλημα αυτό. Φυσικά, είναι επίσης περίεργο ότι η τουρκική
κυβέρνηση ενέκρινε ξαφνικά την κίνηση Free Gaza. Όμως, χωρίς τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας
που διαρκεί χρόνια και συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι εξτρεμιστικές δυνάμεις δεν θα τα είχαν βρει
τόσο εύκολα.

Τέσσερα πράγματα πρέπει να επιτευχθούν στην περιοχή. Το πρώτο και σημαντικότερο από αυτά είναι η λύση των
δύο κρατών. Δεύτερον, ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει αναμφίβολα να αρθεί άμεσα. Το Ισραήλ πρέπει να συμφωνήσει
για μια διεθνή επιτροπή έρευνας και όχι μια εσωτερική επιτροπή. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο ένα διεθνές πάνελ
παρατηρητών για τη Γάζα.
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Απευθύνω έκκληση προς τη βαρόνη Ashton να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει μια θαρραλέα και ειλικρινή
θέση. Οι εκκλήσεις για αλλαγή είναι καλές, αλλά είναι άχρηστες αν δεν ακολουθούνται και δεν συνδέονται με
κυρώσεις.

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, επιτρέψτε μου να προσθέσω μια
τελική παρατήρηση. Εκατομμύρια ευρωπαίων και, κυρίως, μη ευρωπαίων πολιτών περιμένουν από εμάς, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, και από εσάς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια αντίδραση που θα είναι ανάλογη με την οργή τους.
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές κάτι άλλο εκτός από ποικίλης
έντασης δηλώσεις. Εκατοντάδες θύματα των πλοίων που υπέστησαν επίθεση στις 31 Μαΐου δεν μπορούν να δεχτούν
πλέον ούτε την ατιμωρησία ούτε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρκετά από αυτά βρίσκονται εδώ και μας ακούνε. Δεν είναι όλα στρατευμένοι ακτιβιστές της Χαμάς, το αντίθετο.
Είναι νέοι άνθρωποι –στην περίπτωση αυτών που παρευρίσκονται, νέες γυναίκες– και είναι αφοσιωμένοι, ενωμένοι
Ευρωπαίοι που θέλουν την ειρήνη. Το ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο πρέπει να εφαρμοστεί και για το
δικό τους καλό, και για την αξιοπρέπεια του θεσμικού μας οργάνου. Πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε τη
ριζοσπαστικοποίηση αυτών των εκατομμυρίων πολιτών εκτός ή εντός Ευρώπης που, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν αντιδρά, τελικά θα σκεφτούν πως μόνο η ριζοσπαστικοποίηση προσφέρει λύση, πράγμα που σαφώς δεν ισχύει.

Επομένως, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήθελα να καταλάβετε πως αυτό που συνέβη πρέπει αυτήν τη φορά να έχει
ως αποτέλεσμα να μεταφραστεί αυτό το ψήφισμα σε δράση.

Christine De Veyrac (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η βίαιη επιβίβαση του ισραηλινού στρατού στο Mavi Marmara
προκαλεί συγκίνηση και καταδίκη. Συγκίνηση εξαιτίας των εννέα πολιτών που υπήρξαν τα θύματα της επίθεσης και
καταδίκη επειδή αυτή η εισβολή σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Με τις πράξεις της, η ισραηλινή κυβέρνηση τιμωρεί τον δικό της λαό, διότι τελικά βλέπουμε ότι με την ενίσχυση
των άκρων απομακρύνεται ακόμα περισσότερο ο τελικός στόχος της ασφάλειας στην περιοχή. Ναι, η ισραηλινή
κυβέρνηση πρέπει, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, να αποκηρύξει την πολιτική της βίας.

Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι η μεγάλη κάλυψη του θέματος του στολίσκου του Mavi Marmara από τα
μέσα ενημέρωσης από τότε που εγκατέλειψε την Τουρκία προξενεί αμφιβολίες για το κατά πόσον ο σκοπός αυτού
του εγχειρήματος ήταν καθαρά ανθρωπιστικός. Μια έρευνα φαίνεται ουσιαστικής σημασίας για να ριχθεί φως όχι
μόνο στην επίθεση, αλλά και στις προετοιμασίες που προηγήθηκαν αυτής της αποστολής. Θα ήθελα επίσης να
δεχτεί η ισραηλινή κυβέρνηση να συμπεριλαμβάνει η εν λόγω έρευνα ουσιαστική διεθνή συμμετοχή, προκειμένου
να αποκατασταθεί επιτέλους η δικαιοσύνη στην περιοχή αυτή.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, αυτό που μου είναι εξαιρετικά σαφές
παρακολουθώντας αυτήν τη συζήτηση είναι η σημασία του να ζητήσουμε μια αξιόπιστη έρευνα. Οι αξιότιμοι
βουλευτές έχουν διαφορετικές πληροφορίες, υιοθετούν ενδεχομένως διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό που μου
είναι εξαιρετικά σαφές είναι πως έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που άφησε πίσω της εννέα νεκρούς και οικογένειες
και φίλους που πενθούν. Ανεξαρτήτως των συνθηκών, έχει τεράστια σημασία να υπάρξει μια έρευνα στην οποία θα
μπορούμε να δώσουμε πίστη και περιμένουμε να δούμε πού θα μας οδηγήσουν τώρα οι προτάσεις.

Το δεύτερο πράγμα που μου είναι εξαιρετικά σαφές είναι πως οι βουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι θα είμαστε
σε επαφή με όλους τους κύριους εταίρους μας για να αποφασίσουμε τα επόμενά μας βήματα. Μπορώ να επιβεβαιώσω
ότι είμαι, και ήμουν από την πρώτη ημέρα, σε επαφή με την Τουρκία. Συνομιλώ με το Ισραήλ – χθες μίλησα πάλι
με τον υπουργό Εξωτερικών· με την Παλαιστινιακή Αρχή – μίλησα σήμερα με τον πρόεδρο Abbas· με την Αίγυπτο
– είχα ήδη επαφή μαζί τους και ο υπουργός Εξωτερικών τους θα έρθει την Παρασκευή να με δει στις Βρυξέλλες.
Το σαββατοκύριακο συζήτησα γι’ αυτό και για άλλα θέματα με την υπουργό Εξωτερικών Clinton και, φυσικά, με
τον απεσταλμένο της Τετραμερούς Tony Blair, με τον οποίο ερχόμουν σε επαφή ανά μερικές ώρες, καθώς πήγε και
ήρθε τρεις φορές στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, και έστειλα μέσω αυτού μηνύματα. Φυσικά, συζητήσαμε
το ζήτημα αυτό στη σύνοδο κορυφής με τη Ρωσία, όπως ανέφερα προηγουμένως, και το συζητήσαμε και με τα 27
κράτη μέλη σε μια μακρά συνεδρίαση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα. Έτσι, όλοι συμμετέχουμε
σε αυτόν τον διάλογο που είναι απίστευτα σημαντικός για το πώς θα προχωρήσουμε.

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η πολιτική σημασία όλων αυτών και η αναγνώριση αυτού που
προσπαθούσα να πω προηγουμένως για τις φιλοδοξίες που έχουμε. Θέλω να δω ένα ασφαλές Ισραήλ που θα ζει
ειρηνικά. Έχω ζητήσει, με κάθε ευκαιρία, την απελευθέρωση του δεκανέα Shalit. Όπως και εσείς, συνάντησα πριν
από λίγο καιρό τον πατέρα του εδώ στο Στρασβούργο.
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Όμως, καταλαβαίνω επίσης πολύ καλά, αφού επισκέφθηκα τη Γάζα, όπως και εσείς, ότι η μελλοντική ασφάλεια της
περιοχής εξαρτάται εν μέρει από τη δυνατότητα των ανθρώπων της Γάζας να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή· να έχουν
τη θαυμαστή δυνατότητα να ριζώσουν και να ζήσουν και να συντηρούν τους εαυτούς τους από οικονομική και
εκπαιδευτική άποψη, και να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και να ταξιδεύουν όπως κάνουν οι συνηθισμένοι
άνθρωποι. Το 80% των ανθρώπων στη Γάζα εξαρτώνται από τρόφιμα που προσφέρει η διεθνής κοινότητα, τα
περισσότερα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν
εργασία. Όταν ήμουν εκεί, επισκέφθηκα και μίλησα με μέλη της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις και οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συζήτησαν για αρκετή ώρα μαζί μου ποιες θα πρέπει να είναι οι ανάγκες τους. Είμαι
απολύτως βέβαιη ότι η ασφάλεια της περιοχής, του Ισραήλ, εξαρτάται από αυτά που μπορούν να γίνουν τώρα για
να σημειωθεί πρόοδος.

Έτσι, επικέντρωσα το έργο μου –και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ως προς αυτό– στο τι μπορούμε πραγματικά να
κάνουμε. Εγώ μπορώ να μιλάω, όμως τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε; Εργαστήκαμε με μεγάλη προσοχή και
ακρίβεια, μέσω της Τετραμερούς και άμεσα, για να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την αλλαγή του καταλόγου
με τα 112 είδη που μπορούν να εισάγονται στη χώρα, νομίζω ότι αυτό έγινε χθες, και την κατάρτιση ενός καταλόγου
μόνο των απαγορευμένων ειδών των οποίων πρέπει να εμποδίζεται η εισαγωγή για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του
Ισραήλ.

Ελπίζω ότι θα διαπιστώσουμε πρόοδο ως προς αυτό, ίσως ακόμα και σήμερα. Αυτό θα είχε από μόνο του τεράστια
σημασία αν λάβει κανείς υπόψη τις τεράστιες ποσότητες αγαθών που απλά δεν επιτρέπεται να μπουν στη χώρα:
επιτρέπεται το αλεύρι, όχι όμως τα ζυμαρικά· δεν επιτρέπονται τα γλυκά, ούτε η σοκολάτα· επιτρέπονται τα φρούτα,
όχι όμως τα αποξηραμένα. Αλλάζοντας αυτόν τον κατάλογο, μπορούμε να επιτύχουμε μια σημαντική διαφορά
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Εξετάζουμε επίσης τις διάφορες διαβάσεις, και ασφαλώς θα έχετε μελετήσει πρόσφατα τους χάρτες, όπως και εγώ.
Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό; Ναι, είχαμε μια αποστολή για την
υποστήριξη της διάβασης της Rafah που ήταν μόνο για ανθρώπους. Η αποστολή δεν λειτούργησε, αλλά κρατήσαμε
τους ανθρώπους στην περιοχή. Μίλησα με τους επικεφαλής αυτής της αποστολής. Όσον αφορά τις διαβάσεις του
Kerem Shalom ή του Karni, ίσως υπάρχουν και εκεί δυνατότητες να μπορέσουμε να τις ανοίξουμε. Και πάλι, όσοι
από εσάς τις μελέτησαν, θα γνωρίζουν ότι το Karni είναι ευκολότερο για τα αγαθά, αλλά το Kerem Shalom είναι
μάλλον πιθανότερο να ανοίξει πρώτο.

Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συζητήσουμε και θα εργαστούμε για να προσφέρουμε
σοβαρές ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση: την εξασφάλιση ότι θα αρχίσουν πραγματικά να ανοίγουν οι διαβάσεις,
τη διατήρηση της ασφάλειας του Ισραήλ, την παροχή αγαθών και τη δυνατότητα να ζουν οι άνθρωποι μια φυσιολογική
ζωή.

Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της υποστήριξης των εμμέσων συνομιλιών
που διευθύνει ο γερουσιαστής Mitchell. Σε όλες τις συζητήσεις μου, ενθάρρυνα όσους ασχολούνται με τις έμμεσες
συνομιλίες να τις προχωρήσουν ώστε να γίνουν εφέτος πραγματικές συνομιλίες προκειμένου να προσπαθήσουν να
επιλύσουν τα ζητήματα.

Γνωρίζετε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες και τις λεπτομέρειες όσων πρέπει να συζητηθούν, όμως από τις επισκέψεις
μου όχι μόνο στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή, πραγματικά αποκόμισα την εντύπωση
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουμε τώρα, όσο η παγκόσμια προσοχή είναι επικεντρωμένη στην
κατάσταση, να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τα προβλήματα στη Γάζα. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλει σε αυτό
που θέλουν όλοι οι βουλευτές, δηλαδή σε μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ειρήνη που θα επιτρέψει στους απλούς
ανθρώπους να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως τους αξίζει, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να έχουν τα οφέλη
εκείνου του είδους ζωής που εμείς θεωρούμε δεδομένο.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος(3) που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος
2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010.

Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. – (FI) Στο Σώμα επικρατεί μια ατμόσφαιρα παροξυσμού, πράγμα κατανοητό.
Η επίθεση στο πλοίο με τη βοήθεια για τη Γάζα μάς συγκλόνισε όλους, όμως ορισμένα δεδομένα πρέπει να
διαπιστωθούν με ψυχραιμία.

(3) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

117Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL16-06-2010



Ο θαλάσσιος αποκλεισμός δεν είναι αντίθετος με το διεθνές δίκαιο. Είναι αποτέλεσμα εβδομαδιαίων επιθέσεων κατά
του Ισραήλ. Ούτε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα αποδεχόταν την ευθύνη. Μεταξύ άλλων χωρών, το Ιράν
εφοδίαζε τη Γάζα με όπλα από την ξηρά και τη θάλασσα. Υπάρχει δικαιολογία για να θεωρηθεί η Γάζα ως εχθρική
περιοχή και τηρήθηκαν οι όροι του διεθνούς δικαίου σχετικά με τη νομιμότητα του θαλάσσιου αποκλεισμού, με
εξαίρεση ένα σημείο: η συνθήκη του San Remo απαγορεύει τη χρησιμοποίηση ενός θαλάσσιου αποκλεισμού για
να επιτευχθεί η λιμοκτονία αμάχου πληθυσμού. Για το σημείο αυτό, το Ισραήλ προσέφερε μια λύση. Ήθελε να
παραδίδονται οι προμήθειες της ενίσχυσης στον λιμένα Ashdod, από όπου θα μεταφέρονταν στη Γάζα, αποκλείοντας
έτσι τη δυνατότητα λαθραίας εισαγωγής όπλων. Είναι ένα εύλογο αίτημα, δεδομένου ότι έγιναν δύο παράνομες
απόπειρες λαθραίας εισαγωγής πυραύλων διά θαλάσσης.

Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η βία. Ένας φινλανδός στρατιωτικός εμπειρογνώμων για
θέματα Μέσης Ανατολής είπε πως στη μαγνητοσκόπηση φαίνονται ξεκάθαρα δεκάδες ακτιβιστών οπλισμένοι με
κλομπ, μεταλλικές ράβδους, μαχαίρια και βαριά αντικείμενα να επιτίθενται στους κομάντος έναν-έναν καθώς
κατέβαιναν από ένα σκοινί. Τουλάχιστον δύο από τους έξι ισραηλινούς στρατιώτες που έφθασαν πρώτοι στο πλοίο
έπεσαν αναίσθητοι από τα χτυπήματα, δύο πυροβολήθηκαν, προφανώς με όπλα που αφαιρέθηκαν από τους
αναίσθητους στρατιώτες, και δύο διέφυγαν με τραύματα από τις ράβδους και έχοντας χάσει τον οπλισμό τους
καθώς έπεσαν στη θάλασσα. Βάσει του οπτικοακουστικού υλικού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι οι κομάντος άνοιξαν πυρ κατά των ακτιβιστών μετά από αυτά. Ωστόσο, όλα είναι ακόμα κάπως
νεφελώδη σε σχέση με το ποιος πυροβόλησε, πότε και με ποια όπλα.

Μόνο επί τη βάσει των γεγονότων μπορούμε να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα. Να το κάνουμε;

Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. – (EN) Η κοινή πρόταση ψηφίσματος για την «υπόθεση του στολίσκου» και
τον αποκλεισμό της Γάζας είναι μεν πολύ ευπρόσδεκτη και αφορά μείζονες εξελίξεις και κινδύνους για την ασφάλεια
στη Μέση Ανατολή, πιστεύω όμως ότι το έγγραφο αυτό εξακολουθεί να μην είναι ισορροπημένο όσον αφορά την
κατάσταση των πραγμάτων. Η Γάζα κυβερνάται από την εκλεγμένη κυβέρνηση της Χαμάς και αυτό θα έπρεπε να
προσδίδει άμεση ευθύνη στη Χαμάς ως κυβερνών κόμμα και ως στρατιωτική δύναμη. Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί
από την ΕΕ «τρομοκρατική οργάνωση», αλλά η πρόταση ψηφίσματος αποφεύγει να αναφέρει τη Χαμάς όταν ζητεί
να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Η Χαμάς είναι υπεύθυνη για αυτές τις χωρίς διάκριση
επιθέσεις κατά ισραηλινών αμάχων. Η πρόταση ψηφίσματος αναφέρει την Τουρκία και ενθαρρύνει την τουρκική
κυβέρνηση να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, στην πρόταση ψηφίσματος δεν
γίνεται αναφορά στην επιθετική στάση της τουρκικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της για τη Μέση
Ανατολή. Η υποστήριξη της Τουρκίας προς τους μουσουλμάνους φονταμενταλιστές της IHH και άλλους χορηγούς
του στολίσκου και η ανησυχητική τουρκική προσέγγιση με το Ιράν δεν συμβάλλουν στη μείωση της έντασης στη
Μέση Ανατολή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

13. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008) - Πολιτικές της ΕΕ
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Εμπόριο αντικειμένων που
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια - (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί:

- της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008),

- της έκθεσης (A7-0157/2010) της κ. Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις
πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2009/2199(INI)),

- της προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο, του κ. Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,
και του κ. Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (O-0056/2010 - B7-0303/2010), και

- της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή, του κ. Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,
και του κ. Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (O-0057/2010 - B7-0304/2010).

Heidi Hautala, εισηγήτρια. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πόσο χαίρομαι για αυτήν τη συζήτηση κατά
την οποία μπορούμε να συζητήσουμε διεξοδικά για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα
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δικαιώματα. Χαίρομαι πολύ διότι είναι εδώ η βαρόνη Ashton και συμμετέχει στη συζήτηση παρουσιάζοντας την
ετήσια έκθεσή της.

Πριν από αυτό, θα ήθελα να παρουσιάσω την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας σκοπός
είναι η βελτίωση της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθημερινά λαμβάνουμε εδώ
στο Κοινοβούλιο αναφορές από ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε
ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές διακινδυνεύουν τη ζωή τους επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι αναφορές προέρχονται από όλες τις ηπείρους. Συχνά δεν μπορούμε καν να πούμε με ακρίβεια ποιος είναι ο
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είναι σημαντικό να δεχτούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες:
δημοσιογράφοι, δικηγόροι, απλές, γενναίες γυναίκες και άνδρες που παραμερίζουν το προσωπικό τους συμφέρον
και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα – τις περισσότερες φορές, τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων.

Ήταν πραγματικά προνόμιο για εμένα να συντάξω την έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής, διότι, πρώτα απ’ όλα,
η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πολύ καίριο στοιχείο της πολιτικής για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υπάρχει πολιτική για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Δεύτερον, είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που κάνει σήμερα. Το
Κοινοβούλιο, η Υπάτη Εκπρόσωπος, η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όλοι μας μπορούμε να
συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά και πιο στενά με άλλους διεθνείς παράγοντες. Εδώ αναφέρομαι για παράδειγμα
στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΗΕ και, προφανώς, στις αναρίθμητες ΜΚΟ με τις οποίες βρισκόμαστε σε
διαρκή επαφή.

Πρέπει επίσης να πούμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας σημαίνει πως αυτή η νέα κατάσταση θα μας δώσει περισσότερες
ευκαιρίες και θα μας επιβάλει νέες υποχρεώσεις για σκληρότερη εργασία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έκθεση αυτή προτείνει μερικές ιδέες. Δεν είναι όλες νέες,
θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι έχουν προταθεί ορισμένες εξαίρετες ιδέες που, ωστόσο, δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί
σωστά στην πράξη.

Για παράδειγμα, όταν είχε την Προεδρία της Ένωσης η Τσεχική Δημοκρατία, παρουσιάστηκε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε
να υποστηρίξουμε την ίδρυση του δικτύου πόλεων-καταφυγίων. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο
μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ακραίες καταστάσεις.
Κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, συνειδητοποίησα ότι η ιδέα αυτή είχε μεγάλη ανταπόκριση στις διάφορες
ΜΚΟ. Ορισμένες εργάζονται ήδη σήμερα για τις πόλεις-καταφύγια. Πιστεύω, όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να εξετάσει πολύ πιο προσεκτικά το ζήτημα αυτό και να επενδύσει περισσότερο σε αυτό.

Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει το να μπορούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων να εγκαταλείπουν γρήγορα μια χώρα όταν η κατάσταση είναι σοβαρή. Μολονότι οι άνθρωποί μας για
τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη και τα Υπουργεία Εξωτερικών μας είναι πολύ πρόθυμοι για βοήθεια,
πρέπει πάντα να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή τον ανάλογο φορέα. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα
οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα κράτη μέλη που έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για τις θεωρήσεις θα
δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην υιοθέτηση πιο ευέλικτων και γρήγορων πρακτικών για την έκδοση θεωρήσεων.

Τρίτον, η έκθεση προτείνει να διαθέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης και οι αποστολές της ΕΕ στο εξωτερικό υπαλλήλους-συνδέσμους υπεύθυνους για την προστασία των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να υπογραμμιστεί η σημασία που έχει αυτό, η έκθεση προτείνει
επίσης η Υπάτη Εκπρόσωπος, οι Επίτροποι με αρμοδιότητα για τις εξωτερικές σχέσεις και οι ειδικοί απεσταλμένοι
να κάνουν στα ταξίδια τους ό,τι μπορούν προκειμένου να συναντήσουν υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σκοπός όλων αυτών είναι να προσπαθήσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις
που έχουμε ήδη αναλάβει δυνάμει των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Gabriele Albertini, συντάκτης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει: «Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή
ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική». Η απαγόρευση αυτή ισχύει για όλες τις καταστάσεις και είναι
κυρίαρχος κανόνας του διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, ισχύει για όλα τα κράτη. Δεν επιβάλλει μόνο η
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια
στα βασανιστήρια, αλλά το ίδιο κάνει και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της παίρνουν πολύ σοβαρά αυτές τις υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας επίσης
υπόψη ότι την περασμένη εβδομάδα εορτάσαμε την παγκόσμια ημέρα κατά των βασανιστηρίων, θεωρούμε ότι η
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καταπολέμηση των βασανιστηρίων συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, για την
τήρηση αυτών των εξαιρετικά σημαντικών νομικών και ηθικών υποχρεώσεων πρέπει να επιβάλουμε αυστηρό έλεγχο
στο εμπόριο εξοπλισμού που προορίζεται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση
ή ποινή.

Η στιγμή της έγκρισης του κανονισμού σηματοδότησε ένα μεγάλο βήμα προόδου, όπως επιβεβαίωσε και ο ειδικός
εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια. Ο κανονισμός αυτός χρησιμεύει και ως πρότυπο για τη διεθνή
νομοθεσία που αφορά το ζήτημα αυτό. Η εφαρμογή αυτού του κανονισμού, δυστυχώς, δεν υπήρξε τόσο
υποδειγματική όσο η έγκρισή του: μόνο επτά κράτη μέλη υπέβαλαν μία ή περισσότερες από τις ετήσιες δημόσιες
εκθέσεις που ορίζει το άρθρο 13 του κανονισμού, με αναλυτικές πληροφορίες για τις άδειες που δόθηκαν για την
εισαγωγή και εξαγωγή αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια. Οι εν λόγω εκθέσεις
συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για την αξιολόγηση της πλήρους συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

Κατά την ανάλυση των αδειών που χορηγήθηκαν, τίθενται πολλά ερωτήματα σχετικά με την τελική χρήση και τον
τελικό προορισμό των αντικειμένων. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής πρέπει, επομένως,
να διεξάγουν πιο διεξοδική πολιτική αξιολόγηση πριν προχωρήσουν στη χορήγηση άδειας. Επίσης, πολλά κράτη
μέλη δεν διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με τις ποινές που ισχύουν για την παραβίαση των διατάξεων του
κανονισμού του Συμβουλίου, όπως απαιτεί το άρθρο 17 του κανονισμού.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έγκριση του κανονισμού, ο κατάλογος αντικειμένων που περιέχεται στα παραρτήματα
του κανονισμού πρέπει να επικαιροποιηθεί. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πολύ σκληρός και ορισμένες φορές φαίνεται
πως η ανθρώπινη φαντασία είναι απεριόριστη όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κάνει κανείς
τους άλλους να υποφέρουν. Ως εκ τούτου, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να συμβαδίζουμε με τις τεχνολογικές
εξελίξεις σε αυτόν τον θλιβερό τομέα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ήρθε η ώρα να υποβάλουμε την ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να
ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να δείξουν ότι είναι σε θέση να τηρήσουν τις υποσχέσεις
τους. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε καθήκον βάσει της δημοκρατικής μας εντολής να
εξασφαλίσουμε ότι τα θεσμικά όργανα εργάζονται με υπευθυνότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε
αναλυτική ενημέρωση για αυτά που έχουν γίνει ως τώρα προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τον
κανονισμό, καθώς και για τα μέτρα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον.

Επιδοκιμάζουμε ως ένα πρώτο βήμα την απόφαση της επιτροπής που επιβλέπει την εφαρμογή αυτού του κανονισμού
που προβλέπεται για το τέλος του μήνα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου
δεν είναι μόνο ωραία λόγια, αλλά είναι ένα βασικό και ουσιαστικό μέσο που πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως.

Vital Moreira, συντάκτης. – (PT) Βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Διεθνούς Εμπορίου, έχω καθήκον να στηρίξω την προφορική ερώτηση που υποβάλλουμε από κοινού με την Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού που απαγορεύει ή ελέγχει το διεθνές εμπόριο
αντικειμένων ή οργάνων που προορίζονται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια
ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Πράγματι, το 2001, ως αντίδραση σε ανησυχίες που εκφράστηκαν από κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς σχετικά με τη χρήση αστυνομικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας για βασανιστήρια, το
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλούσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ευρωπαϊκή νομοθεσία
που θα ρυθμίζει το εμπόριο τέτοιων ειδών.

Η Επιτροπή υπέβαλε τον επόμενο χρόνο την πρότασή της, η οποία εγκρίθηκε την 27η Ιουνίου 2005 ως κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1236/2005. Ο κανονισμός θεσπίζει για πρώτη φορά τον υποχρεωτικό έλεγχο διαφόρων ειδών εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται συνήθως σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί
σε καταλόγους στρατιωτικού εξοπλισμού διπλής χρήσης ή στρατηγικών εξαγωγών των κρατών μελών.

Απαγορεύει την εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων που προορίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο έτσι, και απαιτεί έγκριση για την εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων που ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες και
να υποβάλλουν εκθέσεις για την εφαρμογή των κανόνων του. Όπως ειπώθηκε, ο κανονισμός του 2005 συνιστά
αξιοσημείωτη πρόοδο στην υπεράσπιση των πιο σημαντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή το δικαίωμα στη
ζωή και την ακεραιότητα του ατόμου, που βρίσκονται στο επίκεντρο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργάνων και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η έναρξη ισχύος του κανονισμού επικροτήθηκε από τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, όπως
αναφέρθηκε ήδη, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια επικρότησε τον κανονισμό ως
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σημαντικό σημείο καμπής στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και ως πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσουν
χώρες σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, ποια η χρησιμότητα ενός τέτοιου είδους κανονισμού όταν δεν εφαρμόζεται σωστά;
Επιπροσθέτως, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ποτέ αν εφαρμόζεται σωστά όταν τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα
για την εφαρμογή του δεν αναφέρουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν, όπως απαιτεί ο κανονισμός;

Είναι όντως πολύ απογοητευτικό να μαθαίνει κανείς ότι μόνο επτά χώρες ενημέρωσαν για τις αποφάσεις τους να
χορηγήσουν άδεια για τα αντικείμενα που καλύπτει ο κανονισμός, καθώς και ότι οι πληροφορίες που παρέχουν
ορισμένες από τις εκθέσεις δεν είναι επαρκείς για να διεξαχθεί μια σωστή ανάλυση της κατάστασης. Δεν μπορούμε
να συνεχίσουμε να δεχόμαστε το γεγονός ότι κάποια κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να συναινούν ή να κάνουν
πως δεν βλέπουν την κατασκευή και το διεθνές εμπόριο αντικειμένων που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε έλεγχο
από τον κανονισμό.

Καταρχάς, πρέπει να συσταθεί ρητά στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους που θεσπίζονται
στον κανονισμό και να παρουσιάζουν άμεσα ετήσιες δημόσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, στις οποίες θα παρέχουν
αναλυτικές πληροφορίες που θα επιτρέπουν τον κατάλληλο δημόσιο έλεγχο. Οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις εξής λεπτομέρειες: τον αριθμό των αιτήσεων άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής που
έλαβαν, τα αντικείμενα που περιλαμβάνονταν σε αυτές και τις χώρες προορισμού για κάθε αίτηση, καθώς και τις
αποφάσεις που ελήφθησαν σε κάθε περίπτωση, ή μια έκθεση απουσίας δραστηριοτήτων, εάν δεν υπήρξαν
δραστηριότητες.

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε περισσότερα για τα μέτρα που ελήφθησαν ή θεσπίστηκαν για τις
παραβιάσεις του κανονισμού από εμπορικούς παράγοντες, διότι αν δεν υπάρχουν κατάλληλες ποινές, προφανώς
δεν θα υπάρξει συμμόρφωση με τον κανονισμό. Τέλος, υπάρχουν λόγοι για επικαιροποίηση και θέσπιση πιο τακτικών
διαδικασιών για την αναθεώρηση του ίδιου του κανονισμού και ειδικότερα των παραρτημάτων του.

Κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός αυτός είναι η απόδειξη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να
απαιτεί την απαγόρευση ή τον περιορισμό της εμπορίας ορισμένων προϊόντων. Το ελεύθερο εμπόριο ασφαλώς δεν
είναι αποδεκτό για τα όργανα θανάτου ή βασανιστηρίων. Πρέπει, επομένως, να εφαρμόσουμε με σοβαρότητα τον
κανονισμό στην πράξη προκειμένου να μπορέσει να αποτελέσει, όπως προβλεπόταν, πρότυπο για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και για άλλες χώρες εκτός της Ένωσης.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ
διότι έχω την ευκαιρία να συζητήσω εδώ στο Σώμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Σώμα έχει εκφράσει
επανειλημμένα τη δέσμευσή του για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για μια δέσμευση που συμμερίζομαι πλήρως.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σημασία. Βρίσκονται στην καρδιά της ταυτότητάς μας
και στην καρδιά όσων κάνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δική μας ιστορία εδραίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε 27 κράτη μέλη είναι μια ιστορία επιτυχίας και λειτουργεί ως πηγή
έμπνευσης για άλλους. Έτσι, είναι λογικό που αναπτύξαμε ένα ισχυρό σύνολο μηχανισμών προώθησης αυτών των
αξιών σε διάφορα πλαίσια – όπως περιγράφει η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο.

Για να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, τους τελευταίους 18 μήνες προσφέραμε 235 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση
900 σχεδίων ΜΚΟ σε 100 χώρες. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να συνεχιστεί.

Όμως, δεν είμαστε ο μοναδικός παράγων και η δική μας ιστορία οικονομικής και πολιτικής επιτυχίας δεν είναι η
μοναδική. Ως εκ τούτου, καθώς ο κόσμος αλλάζει, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα αναρωτηθούμε τι θα
μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα.

Ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, μια ενιαία προσέγγιση για όλα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν σημαίνει
πως θα πρέπει να αλλάξουμε το μήνυμα για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει όμως περιθώριο για
να το παρουσιάσουμε πιο έξυπνα. Τη μεγαλύτερη πρόοδο θα την επιτύχουμε αν προσεγγίσουμε την ατζέντα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εστιασμένο και ρεαλιστικό τρόπο. Πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας
αντιμετωπίζοντας κάθε περίπτωση με βάση μια αναλυτική κατανόηση της εκάστοτε χώρας.

Χρειαζόμαστε επίσης μια πιο σαφή επικέντρωση στα αποτελέσματα. Παλαιότερα ψηφίσματα του Σώματος ζητούσαν
περισσότερη ενημέρωση για μια καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας. Συμμερίζομαι
το μέλημά σας. Πρέπει να κρίνουμε τις προσπάθειές μας από τα αποτελέσματα, ακόμα και αν η συμβολή μας για
τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση.
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Το έργο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της προέδρου της, κ. Hautala, για τους υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα αυτού, και επικροτώ θερμά την έκθεση και τα
πορίσματά της και εκφράζω την εκτίμησή μου σε εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά γι’ αυτήν.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μερικές συγκεκριμένες πτυχές καθιστώντας σαφές ότι θα συνεχίσω να συναντώ
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στις Βρυξέλλες όσο
και στο εξωτερικό, όπως το έκανα στη Γάζα, στην Κίνα και πιο πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Περιμένω να κάνουν το
ίδιο και οι συνάδελφοι στις αντιπροσωπείες και εδώ στις Βρυξέλλες.

Ένα καλό παράδειγμα εξυπνάδας και καλής οργάνωσης ήταν το έργο μας για την προώθηση της επικύρωσης του
Καταστατικού της Ρώμης πριν από τη διάσκεψη της Kampala κατά το τρέχον έτος. Συνεργαστήκαμε με συγκεκριμένες
χώρες προσφέροντας κοινοτική υποστήριξη, σε επίπεδο αντιπροσωπειών και κεντρικής διοίκησης, εργαζόμενοι μαζί
με κράτη μέλη και την Προεδρία της ΕΕ.

Για να αναφέρω μόνο μία ιστορία επιτυχίας, όταν επισκέφτηκα τις Σεϋχέλλες τον περασμένο μήνα, συζήτησα μια
σειρά θεμάτων στα οποία οι Σεϋχέλλες και η ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, με πρώτη
προτεραιότητα την πειρατεία. Επίσης, αναφέρθηκα στο ΔΠΔ και παρότρυνα τον πρόεδρο κ. Michel να υποβάλει
την πράξη επικύρωσης στο Κοινοβούλιο. Κατά την επιστροφή μου στις Βρυξέλλες παρέλαβα με χαρά μια επιστολή
που επιβεβαίωνε ότι τώρα η κυβέρνηση δρομολόγησε την εν λόγω διαδικασία.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, θέλω να εξετάσω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την κατάργηση
της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώμα ότι το έργο για την κατάργηση της
θανατικής ποινής αποτελεί προσωπική μου προτεραιότητα. Σκοπεύω να φροντίσω ώστε το έργο να προχωρήσει
τόσο σε διμερή όσο και σε πολυμερή φόρα, αρχίζοντας τον Σεπτέμβριο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Όπως γνωρίζει το Σώμα, η υπόσχεση της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι μια πιο συνεκτική, πιο συνεπής και, επομένως,
πιο αποτελεσματική κοινοτική εξωτερική πολιτική. Αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία για το έργο μας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτά θα ενυπάρχουν σε κάθε τι που θα κάνουμε σε επίπεδο
εξωτερικής πολιτικής. Μόλις συσταθεί, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε
το δυναμικό μας και να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να μιλάμε ομόφωνα. Με την ολοκληρωμένη της δομή, η
νέα αυτή υπηρεσία προφανώς θα βοηθήσει στην εξασφάλιση ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα
εκφράζονται σε όλους τους τομείς της εξωτερικής μας δράσης, συμπεριλαμβανομένων της ΚΠΑΑ, της ανάπτυξης
και του εμπορίου.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε συνάρτηση με αυτό στην προφορική ερώτηση για το εμπόριο αντικειμένων που
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια. Η ΕΕ παίρνει πολύ σοβαρά τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση των
βασανιστηρίων. Πρέπει να ασχοληθούμε –και θα ασχοληθούμε– με όλες τις ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005. Με αυτό το πνεύμα, καλέσαμε τη Διεθνή Αμνηστία και το ίδρυμα Omega
Research Foundation να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους σε μια συνάντηση της Κανονιστικής Επιτροπής που
θα γίνει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και σε άλλους τομείς, πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού. Χρειαζόμαστε
την αδιάλειπτη δέσμευση των κρατών μελών, του Σώματος και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Πρέπει να
προβαίνουμε τακτικά σε επισκόπηση του έργου που κάνουμε και να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε την καλύτερη
δυνατή χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων – από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραμμές, από το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως τη διμερή
βοήθεια και τις δράσεις μας σε πολυμερή φόρα.

Η επανεξέταση της γενικής μας στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να αποδειχθεί
χρήσιμη και προτίθεμαι να δρομολογήσω μια διαδικασία διαβούλευσης για να ανακοινώσω την ανάπτυξη μιας νέας
στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το τρέχον έτος.

Αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί μου φίλοι, η Eleanor Roosevelt έλεγε: «Είναι καλύτερο να ανάψεις ένα κερί παρά
να καταριέσαι το σκοτάδι». Αυτό ισχύει και για την πολιτική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχουμε πολλά μέσα για να βοηθήσουμε ώστε να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Πρέπει να τα κινητοποιήσουμε
και να τα συνδέσουμε καλύτερα. Αυτό είναι που θέλω να κάνω, μεγιστοποιώντας το δυναμικό του νέου συστήματος
της Λισαβόνας και συνεχίζοντας να υπολογίζω στην ζωτικής σημασίας υποστήριξή σας.

László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγητής εξ ονόματος της
Ομάδας PPE και ως συντονιστής της Ομάδας μου για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα, πρώτα
απ’ όλα, να ευχαριστήσω την κ. Hautala για το σπουδαίο έργο της γι’ αυτήν την έκθεση. Όπως έδειξαν οι ψηφοφορίες
στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Απρίλιο, η έκθεση χαίρει μεγάλης υποστήριξης από διάφορες
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ομάδες, καθώς το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει κοινό μέλημα όλων μας. Επιτύχαμε
καλούς συμβιβασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες απόψεις.

Η ΕΕ έχει ήδη επεξεργαστεί πολύτιμους μηχανισμούς και εργαλεία και έτσι, όπως υπογράμμισα ήδη σε προηγούμενες
συζητήσεις, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κατευθυντηρίων
γραμμών, με την αξιολόγηση των υφισταμένων πολιτικών για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικής προστασίας.

Τέλος, παροτρύνω έντονα τα κράτη μέλη να δείξουν ισχυρότερη πολιτική βούληση ώστε να στηρίξουν τη δράση
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υπογραμμίζει η έκθεση. Τώρα που υπάρχει η Συνθήκη της
Λισαβόνας, είναι σημαντικό να γίνει η προστασία και η ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ζήτημα προτεραιότητας στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και να ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα της εξωτερικής
πολιτικής της Ένωσης προκειμένου να αυξηθεί η συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της
υποστήριξης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ δίνει μεγάλες ελπίδες στις
χώρες που μας περιβάλλουν διότι συνεχίζει να εκπροσωπεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, πάρα πολλές φορές
η ελπίδα αυτή διαψεύδεται επειδή λίγα συγκεκριμένα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ευγενή μας λόγια. Γνωρίζουμε
ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επιβάλλονται διά της βίας και ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο μόνο βαθμιαία και μέσω συνεπών πολιτικών βασισμένων στις κοινωνίες των
πολιτών και στις αναδυόμενες δημοκρατικές δυνάμεις, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με διεφθαρμένα ή δικτατορικά
πολιτικά καθεστώτα.

Η Ευρώπη έχει αποκτήσει ένα θαυμάσιο μέσο, συγκεκριμένα το μέσο εκλογικής παρατήρησης στο πλαίσιο του
Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούν εκείνοι από
εμάς που συμμετέχουν σε εκλογική παρατήρηση είναι πως σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων οι εκλογές
χαρακτηρίζονται από ελλείψεις ή νοθεία, χωρίς αυτό να οδηγεί αναγκαστικά σε μια συντονισμένη και αντιληπτή
αντίδραση εκ μέρους του Συμβουλίου ή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τέλος, όταν οι πολιτικοί διαπράττουν απάτη, μετά από τη μετεκλογική περίοδο περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία
και καταπιέζουν πολύ σοβαρά τον πληθυσμό. Αυτό τελικά επιβάλλεται και, πράγμα μάλλον παράδοξο, μετά από
καιρό καταλήγουμε να νομιμοποιούμε από αδράνεια καθεστώτα που είναι διεφθαρμένα, πράγμα που βασικά είναι
ένα αρνητικό αποτέλεσμα των μέσων μας.

Έτσι, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, επαναλαμβάνω ότι υποστηρίζουμε το μέσο αυτό, προτίθεστε όμως να έχετε μια
στρατηγική αντίδρασης που θα είναι λίγο πιο ορατή όταν θα αντιμετωπίζουμε στην πράξη καταστάσεις σαν αυτές;
Δεν θέλησα να παραθέσω παράδειγμα, δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά.

Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (BG) Ο τρόπος περιορισμού και ρύθμισης του εμπορίου
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανισμούς και απάνθρωπες τιμωρίες είναι ένα πρόβλημα που προξενεί
ανησυχία σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ως φιλελεύθερος, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούν να
συναφθούν σωστές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις βασισμένες σε εταιρικές σχέσεις εφόσον αγνοούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες.

Ποια είναι η πηγή των ανησυχιών των δύο αυτών επιτροπών; Ο κατάλογος των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται
σε βασανιστήρια δεν είναι αναλυτικός. Δεν χρειάζεται μόνο η επικαιροποίησή του, αλλά πρέπει και να καταρτιστεί
ένας αναλυτικός κατάλογος, βάσει σαφών κριτηρίων, που θα επισημαίνει ποια αντικείμενα θα πρέπει να απαγορευτούν
οριστικά και ποιων η διανομή πρέπει να ελέγχεται από τις επιτροπές. Ορισμένα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν ετήσιες
εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού. Άλλες χώρες
δεν έδωσαν πληροφορίες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού.

Ακόμη και αν υπήρξε μέχρι τώρα έλλειψη πολιτικής βούλησης, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αφορούν αυτό το εμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε το ψήφισμα
που εκπονήσαμε προκειμένου να ωθήσουμε την Επιτροπή να δημοσιεύσει αναλυτική έκθεση για το εμπόριο
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε βασανιστήρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει αυστηρότερα μέτρα
ελέγχου της παραγωγής και διανομής των εν λόγω αντικειμένων, καθώς και τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου των
αντικειμένων αυτών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, η καταπολέμηση
των βασανιστηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελεί δεδηλωμένη πολιτική της ΕΕ και πολλά γίνονται εν προκειμένω
με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων και της απαγόρευσης της εξαγωγής
οργάνων βασανιστηρίων από την ΕΕ.
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Ωστόσο, χρειάστηκε η έκθεση μιας ΜΚΟ για να επικεντρωθεί η προσοχή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στα
κενά αυτής της απαγόρευσης εξαγωγών, τα οποία πρέπει να κλείσουν άμεσα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;
Υπάρχουν αρκετές προτάσεις στο ψήφισμα για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. Ωστόσο, είναι εντελώς ακατανόητο
το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν κατονομάζει τα επιμέρους κράτη μέλη που είτε δεν υπέβαλαν έκθεση είτε αποδείχθηκε
ότι παραβίασαν την απαγόρευση εξαγωγών.

Στη σημερινή έκθεσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ, η βαρόνη Ashton λέει ότι χώρες εκτός ΕΕ
παρακολουθούν όλο και πιο προσεκτικά πώς εφαρμόζει η ίδια η ΕΕ τα πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Αυτό είναι σωστό, και είναι επίσης απόλυτα κατανοητό. Πρέπει να έχουμε μια συνεπή πολιτική
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πνεύμα αυτοκριτικής, και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, ο πρώτος
στόχος αυτής της πολιτικής δεν πρέπει να είναι να παρουσιάσουμε μια θετική εικόνα για τη δική μας περιοχή.

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ιστορία μάς διδάσκει ότι συνήθως οι
χώρες με τα υψηλότερα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και οι πιο ευημερούσες και ειρηνικές χώρες.
Επομένως, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχει επιτύχει από την άποψη αυτήν η ΕΕ, τα επιτεύγματα αυτά
όμως μας υποχρεώνουν να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε πολλά φοβερά παραδείγματα αδικαιολόγητης περιφρόνησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ένα παράδειγμα είναι το Ιράν, όπου εκτελούνται τακτικά οι μοιχοί, οι ομοφυλόφιλοι, όσοι ανήκουν σε θρησκευτικές
μειονότητες, οι πολιτικοί αντιφρονούντες, ακόμα και οι ανήλικοι. Δείτε τη Βόρεια Κορέα, όπου εξαιτίας της
απομόνωσης μπορούμε μόνο να μαντέψουμε ποιες τρομερές μορφές κακομεταχείρισης συμβαίνουν σήμερα εκεί,
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ιδίως όσον αφορά εκείνους που επιχειρούν να διαφύγουν από αυτόν τον βίαιο
σταλινιστικό εφιάλτη. Κοιτάξτε τη Βιρμανία, όπου η στρατιωτική χούντα τρομοκρατεί τον πληθυσμό, και τη
Βενεζουέλα, της οποίας ο ηγέτης Hugo Chávez καταστέλλει συστηματικά την πολιτική διαφωνία και έκλεισε τα
μέσα ενημέρωσης.

Πιο κοντά σε εμάς, η απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ του Κοινοβουλίου σε ρώσους υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τον περασμένο χρόνο υπογραμμίζει τις ανησυχίες μας για τη χώρα αυτή όπου εξακολουθεί να επικρατεί
ατιμωρησία, ιδίως ως προς τη διερεύνηση δολοφονιών δημοσιογράφων. Και τι ακριβώς κάνει ο στρατός τους στον
Βόρειο Καύκασο; Δεν γνωρίζουμε ακριβώς.

Ασφαλώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο μόνος ρυθμιστής των σχέσεων της ΕΕ με
τρίτες χώρες. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, για παράδειγμα, έχει μια αναπτυσσόμενη οικονομική και στρατηγική
σχέση με την ΕΕ, αλλά συνεχίζει να καταστέλλει βίαια τις θεμελιώδεις ελευθερίες, λογοκρίνει δε ακόμα και το
διαδίκτυο. Παρόμοιους δεσμούς διατηρούμε και με τη Σαουδική Αραβία, όπου οι αλκοολικοί αποκεφαλίζονται,
και με το Πακιστάν που απαγορεύει τους μουσουλμάνους Ahmadi.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το τι μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε, αλλά δεν θα πρέπει να
σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια να πείσουμε άλλους για τα πλεονεκτήματα των δημοκρατικών μας αξιών που
μας προσέφεραν τόσο καλή υπηρεσία και είναι το κοινό σημάδι μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Η απαγόρευση του
εμπορίου οργάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για βασανιστήρια είναι μια πολύ χρήσιμη
ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί η ΕΕ για να δείξει ότι παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά το ζήτημα αυτό.

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, οι υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζονται πρωτίστως από τα έργα τους. Είναι όλοι εκείνοι οι άντρες και οι γυναίκες
που αγωνίζονται, συχνά με μεγάλο κίνδυνο της ζωής τους, σε ολόκληρο τον κόσμο για να εφαρμόσουν, να
υπηρετήσουν και να υπερασπιστούν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην οικουμενική διακήρυξη των
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κείμενα που την συμπλήρωσαν.

Συμφωνώ πλήρως με αυτήν την πρόταση της έκθεσης. Ναι, η έννοια που δίνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει
να είναι εκείνη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή πρέπει να υπερασπιζόμαστε μια έννοια οικουμενικών και αδιαίρετων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οικουμενικός σημαίνει αυτός που ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο και αδιαίρετος σημαίνει
ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε εξίσου όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να τα αντιπαραθέτουμε μεταξύ τους,
είτε πρόκειται για ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, είτε για οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά
δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει μια σειρά μέσων στον τομέα αυτόν, και χαίρομαι διότι εξετάζονται με προσοχή
στην έκθεση και υπό το πρίσμα των νέων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα. Για τον λόγο αυτόν,
θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Hautala για την ποιότητα της έκθεσής της και για τον τρόπο με τον οποίο συμφώνησε
να συνεργαστεί μαζί μας.
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Η έκθεση αυτή είναι μάλλον επικριτική για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι απομένουν
ακόμα πολλά να γίνουν μεταξύ λόγων και πράξεων. Πάρα πολύ συχνά, οικονομικά και διπλωματικά συμφέροντα
υπερτερούν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υπερασπιστές τους είναι τα πρώτα θύματα αυτής της αμφισημίας.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και αυτή των κρατών μελών της, συχνά ποικίλλει ανάλογα με τις
περιστάσεις. Αυτό παραμένει απαράδεκτο για μια υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν εμένα.

Με την έκθεση αυτή, δεν καταδικάζουμε μόνο κάθε μορφή βίας σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, αλλά περιγράφουμε και ορισμένες γραμμές δράσης που πρέπει να υλοποιήσουμε προοδευτικά
προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την αξιοπιστία της χωρίς να εκμεταλλεύεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο τα πράγματα.

Ναι, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, έχουμε να κάνουμε πολλά σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το έδειξε η προηγούμενη
συζήτηση, και θα το δείξει επίσης η συζήτηση για τη Λιβύη αύριο το απόγευμα, και η πολιτική που θα υιοθετηθεί
σχετικά με την πώληση οργάνων βασανιστηρίων εκ μέρους ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν αμφιβάλλω ότι όλοι
μας εδώ είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα πολλά από αυτά πηγάζουν από τις ωραιότερες
παραδόσεις των αγγλικών νόμων –όπως η Magna Carta του 1215, που κατήργησε την αυθαίρετη φυλάκιση, και
το έργο των βρετανών νομικών που συνέταξαν μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
μετά τον πόλεμο.

Φαίνεται, όμως, ότι τώρα άπληστοι δικηγόροι και πολιτικοί καιροσκόποι σφετερίζονται μια αξιόλογη ατζέντα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρα από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, εδώ στο Στρασβούργο, βρίσκεται η έδρα
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα η επιτροπή υπουργών του αποφάσισε ότι η Βρετανία
πρέπει να ακυρώσει την απαγόρευση του δικαιώματος ψήφου των φυλακισμένων διότι παραβιάζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα των φυλακισμένων.

Όμως, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν σκοπό να προστατεύουν τους αξιοπρεπείς, νομοταγείς πολίτες και όχι
τους τρομοκράτες, τους ληστές, τους δολοφόνους και τους παραβάτες του νόμου; Είναι πραγματικά αρμοδιότητα
οποιουδήποτε δικαστηρίου να ζητά από εμάς ως πολιτικούς να επιζητούμε ψήφους από άτομα σαν τον Ian Huntley,
τον παιδόφιλο που δολοφόνησε δύο κοριτσάκια στο Soham, στην εκλογική μου περιφέρεια; Το να ζητάμε την
έγκρισή του είναι δικαιοσύνη; Είναι σωστό να χτυπάμε την πόρτα του κελιού της κατά συρροήν δολοφόνου Rose
West για να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή της; Και τι γίνεται με τον Abu Qatada, το δεξί χέρι του Bin Laden
στην Ευρώπη; Εκείνος ποιον θα ψηφίσει; Ίσως τους φιλελεύθερους δημοκράτες, γιατί υποστηρίζουν αυτήν την
ανοησία!

Ωστόσο, ας μιλήσουμε σοβαρά: αυτοί οι μεγάλοι πληθυσμοί των φυλακών θα μπορούσαν να ανατρέψουν οριακές
ψηφοφορίες, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Όμως, δεν θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία δικαιωμάτων ανάμεσα σε αξιοπρεπείς,
νομοταγείς πολίτες και σε δολοφόνους και εγκληματίες. Οι τελευταίοι έχασαν το δικαίωμα συμμετοχής στην
πολιτική διαδικασία όταν στέρησαν από άλλους ανθρώπους τη ζωή, τα δικαιώματα και την περιουσία τους. Τι
γίνεται με τα δικαιώματα των θυμάτων; Με τις ανθρώπινες ευθύνες, αντί απλά για δικαιώματα; Πιστεύω ότι όπως
το ευρώ, έτσι και το νόμισμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποτιμάται γρήγορα. Πρέπει να επιστρέψουμε στον
υγιή, κοινό νου.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως υπογραμμίζει η εισηγήτρια, σύμφωνα με τον καταστατικό
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κάθε κράτος μέλος έχει ευθύνη να εξασφαλίσει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι καθολικός. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φαίνεται ωστόσο να έχει άλλη
άποψη, καθώς δίνει ειδικά δικαιώματα σε ορισμένους σε βάρος άλλων. Για παράδειγμα, τα ειδικά δικαιώματα που
παραχωρήθηκαν στους νομάδες είχαν ως αποτέλεσμα οι τοπικοί πληθυσμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην εκλογική
μου περιφέρεια, τα West Midlands, να δουν τα δικά τους δικαιώματα να υπονομεύονται.

Υπό την προστασία της σύμβασης, οι λεγόμενοι ταξιδιώτες-νομάδες μπορούν να χτίσουν σε γη που οι πολίτες μας
φρόντισαν και κράτησαν για να την χαρούν οι μελλοντικές γενιές. Είναι γνωστές ως ζώνες πρασίνου. Υπό την
προστασία της σύμβασης, οι νομάδες απολαμβάνουν ειδικά προνόμια ως προς την υγειονομική περίθαλψη και την
παιδεία, υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν με μεγάλες δαπάνες από πολλές διαδοχικές γενιές.

Στην τοπική μου κοινότητα, οι πολίτες φυλούν σκοπιά σε 24ωρη βάση, μέσα στον άνεμο και τη βροχή, προκειμένου
να εξασφαλίσουν ότι οι νομάδες συμμορφώνονται με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. Είναι πρόθυμοι να μένουν
ξαπλωμένοι στον δρόμο με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο προκειμένου να εμποδίσουν αυτοκινητοπομπές φορτηγών
να παραδώσουν μπετόν και άσφαλτο. Πρόκειται για σκληρά εργαζόμενους, νομοταγείς πολίτες που θέλουν μόνο
να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και εκείνα των οικογενειών τους. Χάρη στη σύμβαση, τώρα είμαστε
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υποχρεωμένοι να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα αυτά στα χωράφια και τους εξοχικούς δρόμους της αγροτικής
Αγγλίας.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει να τιμήσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και να
βρίσκονται, στο Ιράν, στη Γάζα, στην Κύπρο – ή, χάρη στη σύμβαση, στην ύπαιθρο της Αγγλίας. Αυτό μπορεί να
φαίνεται επουσιώδες συγκρινόμενο με τα βάσανα τόσων πολλών ανθρώπων στον κόσμο, αυτό όμως που προσπαθώ
να πω είναι πως τα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύουν παντού. Τα δικαιώματα για τα οποία δόθηκαν τόσο σκληροί
αγώνες στη χώρα μας είναι για εμάς τόσο πολύτιμα όσο είναι και για οποιονδήποτε άλλον.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς ως βουλευτές του δίνουμε
μεγάλη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανάγκη σεβασμού τους. Αυτή είναι και μια σημαντική συνιστώσα
της διεθνούς πολιτικής, ειδικά τώρα με τις νέες αρμοδιότητες και διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οι εκθέσεις
που παρουσίασαν οι εισηγητές είναι σημαντικά έγγραφα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να τις σχολιάσει κανείς συνολικά
σε μια σύντομη αγόρευση. Έχουμε πολλούς εταίρους στην Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΗΕ,
καθώς και μεταξύ των υπερμάχων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα ήθελα, καταρχάς, να επικροτήσω το γεγονός ότι διεξάγεται διάλογος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δεν φέρνει πάντα γρήγορα και καλά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την πολιτική γειτονίας
ή για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Κατά τη γνώμη μου –και η έκκληση αυτή απευθύνεται και στην
κ. Ashton και τον κ. Füle– θα πρέπει να δημιουργήσουμε όσο περισσότερα κίνητρα και μέτρα για την προώθηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δυνατό.

Συμφωνώ με αυτό που είπε η Υπάτη Εκπρόσωπος, ότι πρέπει να παρουσιάζουμε το μήνυμά μας με πιο έξυπνο τρόπο
και ότι όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια αντίδραση, είτε πολιτική
είτε και οικονομική. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση της κ. Hautala. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ελπίδα ότι το βραβείο
Ζαχάρωφ, που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα έχει
ως αποτέλεσμα την υποστήριξή τους από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί να
γίνει καλύτερη χρήση αυτού του δικτύου των βραβευθέντων. Πρόσφατα διεξήχθη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας.
Ταυτόχρονα, διαδηλωτές στη Ρωσία –στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα– διαμαρτυρήθηκαν για την παραβίαση
του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την Ένωση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων,
και μεταξύ εκείνων που προσέφυγαν σε εμάς για το θέμα αυτό ήταν και ένας κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ.

Δημιουργούμε τη νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ας συμπεριλάβουμε από την αρχή στον τομέα των αρμοδιοτήτων
της κάθε τι που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό, ασφαλώς, θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα
τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό.

Vittorio Prodi (S&D). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αντιπρόεδρε Ashton, οι υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο, συχνά διακινδυνεύοντας τη ζωή
τους. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αποτελούσε πάντα το θεμέλιο της δόμησής της. Γι’ αυτό είναι τώρα σημαντικό να κρατάμε την προσοχή μας
εστιασμένη στη συμμόρφωση με αυτά τα δικαιώματα στο σύνολό τους.

Το έργο που επιτελείται στο Κοινοβούλιο για το εν λόγω ζήτημα είναι καθοριστικό για να εξασφαλιστεί αυτό και,
για τον λόγο αυτόν, ευχαριστώ την εισηγήτρια κ. Hautala για την εξαίρετη έκθεσή της, για την οποία υπήρξε
καθοριστική και εποικοδομητική η συμβολή της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει πραγματικά να επιδιώξουμε να κοιτάξουμε πιο πέρα. Πιστεύω
ότι ήρθε ο καιρός να αναλάβουμε σαφή ευθύνη, με άλλα λόγια να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια
μεγαλύτερη και ευρύτερη αποδοχή αυτών των δικαιωμάτων. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος, κύριε Πρόεδρε, ότι τα
θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, σε νερό και σε
τροφή, το δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στην παιδεία και το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση.

Νομίζω επίσης ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε
όσο γίνεται καλύτερα τη νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης εξασφαλίζοντας ότι θα συμπεριλάβει οργανώσεις και
μορφές που διακρίνονται για τον σεβασμό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα το πρωί, η κ. Ashton ανέφερε
πράγματι σε αυτό το πλαίσιο τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις σχέσεις μας μαζί της. Συχνά, τέτοιες προκλήσεις, που
τις αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, υποτιμούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή αντιμετωπίζοντας τέτοιες προκλήσεις.

Kristiina Ojuland (ALDE). – (ET) Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω ευχαριστώντας τη βαρόνη Ashton, που τάχθηκε
υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλαβε επίσης πολύ σαφή θέση σήμερα στην εισαγωγική της
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δήλωση. Η έκθεση της συναδέλφου Heidi Hautala επέστησε την προσοχή σε μια πολύ σημαντική πτυχή. Η έκθεση
παρατηρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έδιναν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να ζητήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για τις
εμπορικές συναλλαγές.

Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο τομέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα παραμείνει απλά κενή ρητορεία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη συνοχή των πολιτικών της και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
συντονίσουν τις δικές τους πολιτικές που αφορούν τις σχέσεις τους με τρίτες χώρες. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε
τα οικονομικά και εμπορικά μέσα πίεσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κάνοντας χρήση της επιβολής όρων
για τη βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μη εναρμονισμένες πολιτικές
επιτρέπουν, μέσω διμερών σχέσεων με επιμέρους κράτη μέλη, σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
να ενεργούν προς το συμφέρον τους –ανεξάρτητα από την υπερεθνική δέσμευση για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων– και να υπονομεύουν τις κοινές μας προσπάθειες.

Κανένα συγκεκριμένο εθνικό οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τις αξίες που εκπροσωπεί
ως σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από την Ύπατη Εκπρόσωπο να παρέχει τώρα
και μελλοντικά στο Κοινοβούλιο μια σύνοψη σχετικά με το είδος των ενεργειών που προβλέπει για τις αντίστοιχες
πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Κυρία Ashton, η έξυπνη μεταβίβαση του μηνύματός μας –όπως το θέσατε–
δεν σημαίνει να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Είναι ανησυχητικό –και εδώ αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως όμως όχι τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή– ότι συχνά αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με διαφορετικούς τρόπους.
Όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες που δεν ενδιαφέρουν τόσο από επιχειρηματική ή οικονομική
άποψη τα πιο μεγάλα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εν λόγω χώρες αποτελούν για
εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Όταν, όμως, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον από την άποψη των μεγάλων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στις μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης,
τότε ξαφνικά η φωνή της Ένωσης γίνεται πολύ πιο σιγανή και πολύ λιγότερο καθαρή. Αυτά είναι δύο μέτρα και δύο
σταθμά, και πρέπει να αποφεύγονται εντελώς.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω ότι η έκθεση για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο είναι πολύ σημαντική και την περιμέναμε εδώ και καιρό.
Καλύπτει τα σημαντικότερα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί
να είναι ότι η έκθεση απλά περιγράφει τις δράσεις της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει επανειλημμένα
τη σύσταση να αναπτύξει το Συμβούλιο δείκτες και σαφή κριτήρια αξιολόγησης, πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε η
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα είναι η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που ήταν περιορισμένη μέχρι σήμερα
και, παρά τις διάφορες συστάσεις του Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Επιτρέψτε
μου να χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγονται με τις αρχές
των αντίστοιχων χωρών. Πρόσφατα, το Συμβούλιο διεξήγαγε μια σειρά συνομιλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
με τη Ρωσία. Γνωρίζουμε καλά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία: τις συνεχείς δολοφονίες
δημοσιογράφων, το κλίμα ανομίας, τη σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους λεγόμενους
τρομοκράτες στον Βόρειο Καύκασο και λοιπά, αυτό όμως που θα θέλαμε να μάθουμε είναι: ποια ήταν η αντίδραση
των Ρώσων που ήταν παρόντες στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και σκοπεύουν να αναλάβουν κάποια
δράση για το ζήτημα αυτό; Γνωρίζω ότι ο χρόνος μου τελείωσε, επιτρέψτε μου όμως να πω μόνο ότι καταλαβαίνω
πολύ καλά πως τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, παρ’
όλα αυτά, όμως, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται άκρως απόρρητα…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Richard Howitt (S&D). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την εκτίμησή μου στη φίλη και
συνάδελφο κ. Hautala για την έκθεσή της σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και
για τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο διευθύνει την υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας.
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Θα ήθελα επίσης να επικροτήσω σε αυτήν τη συζήτηση την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το
επίπονο έργο που διεξάγεται καλόπιστα σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να σέβεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τις
υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιδοκιμάζω την αύξηση του αριθμού και της σημασίας των διαλόγων που διεξάγουμε με τρίτες χώρες για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία αντανακλάται στην έκθεση, όμως οι διάλογοι –όπως και η ίδια η έκθεση– δεν μπορεί
να είναι αυτοσκοπός.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να αναγνωρίσω τη σημασία των συζητήσεων που διεξάγει με εμάς η κ.
Ashton για το πώς θα ενσωματωθούν και θα ενταχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νέα υπηρεσία εξωτερικής
δράσης. Αυτό θα αποτελέσει μια καθοριστική δοκιμασία για το αν εννοούμε όσα λέμε.

Θέλω να σημειώσω ότι συζητούμε ιδέες όπως η διατήρηση μιας οριζόντιας διεύθυνσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η ανάθεση της ευθύνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίπεδο του βοηθού γενικού γραμματέα, καθώς και η
διατήρηση γραφείων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε γεωγραφική διεύθυνση και σε κάθε κοινοτική
αντιπροσωπεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνονται ίσως στη νομική απόφαση και τη δήλωση, άλλα μπορεί να προστεθούν
αργότερα, και δεν θέλω να συμβάλω σε οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, όπως όμως έμαθε το Κοινοβούλιο
όταν διέλυσε την υποεπιτροπή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο και μόνο για να υποχρεωθεί να την
επανασυστήσει, είναι ευκολότερο να μιλά κανείς για ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά να την
πραγματοποιήσει.

Έτσι, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η Υπάτη Εκπρόσωπος είναι ειλικρινής ως προς τη δέσμευσή της για την ενσωμάτωση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν όμως την αποκαλεί το ασημένιο νήμα που διατρέχει τη νέα της υπηρεσία, το
Κοινοβούλιο θέλει να συνεργαστεί μαζί της για να εξασφαλίσει ότι το νήμα αυτό δεν θα χαλαρώσει ούτε θα χαθεί
μέσα στο στρίφωμα.

Marietje Schaake (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους με τους
οποίους συνεργαζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια πραγματικά ευχάριστη συνεργασία για ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα.

Είναι εξαιρετικά επείγον να ασχοληθούμε με την ευθύνη της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.
Θέλω απλά να υπογραμμίσω ότι εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές Ομάδες,
μόλις δρομολογήσαμε μια γραπτή δήλωση εξ ονόματος του ευρωπαϊκού λαού για την υποστήριξη του λαού του
Ιράν και του αιτήματός του για ανθρώπινα δικαιώματα. Μόλις συναντηθήκαμε με τη Nazanin Afshin-Jam, που
είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικεντρώνεται στην κατάργηση των εκτελέσεων παιδιών. Αυτό
είναι μία μόνο υπενθύμιση των βίαιων πραγμάτων που οι άνθρωποι κάνουν ο ένας στον άλλον και των πρακτικών
που πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε.

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη ευρωπαϊκή
εξωτερική πολιτική, και τα ανθρώπινα δικαιώματα αξίζουν διαρκή προσοχή με ολοκληρωμένο και περιεκτικό τρόπο.
Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε έναν θλιβερό ανταγωνισμό γεωγραφικών περιοχών όπου σημειώνονται παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και οριζόντια ζητήματα –όπως τα δικαιώματα των γυναικών και η ελευθερία
έκφρασης– που απαιτούν προσοχή διότι παραβιάζονται.

Το καθεστώς του Ιράν αποτελεί παράδειγμα για όλες αυτές τις παραβιάσεις. Το Ιράν περιλαμβάνεται στις πολιτικές
μας ατζέντες, αλλά η διεθνής κοινότητα ασχολείται κυρίως με την πυρηνική πρόκληση. Όσο μεγάλη και να είναι
αυτή η πρόκληση, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι αυτό ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» ενάντια στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επιβληθούν κυρώσεις από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν είμαι υποχρεωτικά
αισιόδοξη για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν. Η ενδυνάμωση του πληθυσμού και η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων του ως αυτομάτως νομίμων μπορεί επίσης να επιφέρει μεταρρυθμίσεις από κάτω προς τα επάνω. Η
εγχώρια αντίθεση φαίνεται ως τώρα να κινητοποιεί το ιρανικό καθεστώς περισσότερο από τις διεθνείς κυρώσεις, και
επομένως αυτός είναι ένας σαφής δείκτης.

Αυτήν την εβδομάδα έκλεισε ένας χρόνος από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στο Ιράν, οι οποίες
σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας και βίαιης δίωξης εκ μέρους του καθεστώτος σε βάρος του ίδιου του του λαού.
Το περασμένο έτος, το καθεστώς περιέστειλε τις ελάχιστες ελευθερίες που είχαν απομείνει στον πληθυσμό και
ουσιαστικά έκανε την αντιπολίτευση να σιγήσει. Πολλοί έφυγαν από τη χώρα και θα μπορούσαν να έχουν μια
ευκαιρία αν μπορούσαν να έρθουν στην Ευρώπη ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιφρονούντες.
Θα μπορούσαν να θεωρηθούν χρήσιμοι για την ανάπτυξη των πολιτικών μας και δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο
απειλή ή βάρος. Επομένως, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε…
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(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Χαίρομαι πολύ διότι η κ. Ashton παρέμεινε στην Αίθουσα και είναι μαζί
μας, επειδή το θεωρώ αυτό μια έκφραση ενδιαφέροντος για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αλήθεια
ότι στην Ευρώπη έχουμε διαφορές όσον αφορά γεωπολιτικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, σε θέματα όμως
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να μιλάμε ομόφωνα, παρά τις διαφορές μας που απορρέουν από την εθνικότητά
μας ή το κόμμα στο οποίο ανήκουμε. Είναι κάτι που θα έπρεπε να μας ενώνει.

Ωστόσο, είναι κάπως παράξενο ότι δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε ή να προστατεύσουμε ούτε καν εκείνους
στους οποίους απονέμουμε βραβεία. Σήμερα, ο κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ του 2006, ο Alexander
Milinkiewicz, υφίσταται επιθέσεις και καταπίεση στην πατρίδα του. Οι κάτοχοι του βραβείου Ζαχάρωφ του
προηγούμενου έτους, Oleg Orlov και Lyudmila Alexeyeva, υφίστανται επιθέσεις και καταπίεση από τις αρχές
στην πατρίδα τους.

Καλώ την κ. Ashton και όλους εμάς, κυρίως όμως την κ. Ashton, να υπερασπιστεί όλους τους υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως εκείνους που έχουμε τιμήσει με τα βραβεία μας.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Πολλές φορές προωθούμε την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι
τα θεωρούμε οικουμενικά και κάτι στο οποίο έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι. Με την ίδια λογική, δεν μπορούμε
να σταματήσουμε την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει, όμως, να θυμόμαστε
ότι ζητώντας δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες στις οποίες παραβιάζονται, αναλαμβάνουμε και κάποια
ευθύνη – ευθύνη για την τύχη των γενναίων και καλών ανθρώπων που αποκαλούμε υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Οι ίδιοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται ορισμένες φορές θύματα παραβίασης αυτών των
δικαιωμάτων, και αυτό συμβαίνει και ενώ εκτελούν τα καθήκοντά τους. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν φόνους,
απειλή ζωής, απαγωγές, αυθαίρετες κρατήσεις, φυλάκιση και βασανιστήρια. Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε
όλους εκείνους που διακινδυνεύουν την υγεία, την ελευθερία και τη ζωή τους για την υπεράσπιση αξιών που θέλουμε
να γίνουν καθολικά δεσμευτικές. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτούς τους ανθρώπους.

Χρειαζόμαστε συμβολική, συναισθηματική και ηθική δράση, αλλά και συγκεκριμένη νομική, πολιτική και διπλωματική
δράση. Τα ζητήματα αυτά επείγουν διότι δολοφονούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αύριο, για
παράδειγμα, θα συζητήσουμε για τον θάνατο του κονγκολέζου ακτιβιστή Floribert Chebeya Bahizire που συνέβη
πριν από λίγες ημέρες, στις 2 Ιουνίου. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την κοινή συζήτηση, θα αναφερθώ στην
πρόταση ψηφίσματος για το εμπόριο αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια, την
οποία θα εγκρίνουμε αύριο.  Είναι μια ευκαιρία εμβάθυνσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου
και, μολονότι πρόκειται για διεθνές παράδειγμα, θα πρέπει να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε και την εφαρμογή και
τη διατύπωσή του.

Όσον αφορά την εφαρμογή του, θα πρέπει να συγχαρούμε τα επτά κράτη μέλη που εκπληρώνουν την υποχρέωση
παρουσίασης ετησίων εκθέσεων για τις άδειες τέτοιων προϊόντων, και τα δώδεκα κράτη μέλη που θέσπισαν την
ανάλογη ποινική νομοθεσία εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στο ζήτημα αυτό.

Όσον αφορά τη διατύπωση, είναι καιρός να ενημερωθεί ο κατάλογος προϊόντων του παραρτήματος ΙΙ των οποίων
απαγορεύεται η εμπορία, έτσι ώστε προϊόντα με παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα που απαγορεύονται σήμερα να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων, πράγμα που προτίθεται να προτείνει η ισπανική
Προεδρία στο τέλος του μήνα. Αυτό θα σταματούσε την κατάσταση που έχουμε τώρα, όπου είναι δυνατό, ή
ακριβέστερα, είναι νόμιμο το εμπόριο προϊόντων με παρόμοια αποτελέσματα.

Σύμβολο της διεθνούς ταυτότητας της ΕΕ θα έπρεπε να είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκός αμυντικός
εξοπλισμός ή εξοπλισμός διττής χρήσης για ενέργειες που διαταράσσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια
και που, το κυριότερο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταστολή ή σε καταστάσεις παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε ένα καλό μέσον για να το εξασφαλίσουμε αυτό.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια, θα ήθελα να μιλήσω
για λίγο σχετικά με τον κανονισμό για την απαγόρευση του εμπορίου αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για
βασανιστήρια. Σήμερα μπορεί κανείς να δει τέτοια όργανα βασανισμού σε μουσεία μεσαιωνικής ιστορίας. Όταν τα
κοιτάζει κανείς, νοιώθει ανατριχίλα, τελικά όμως αυτά τα πράγματα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν και την ιστορία,
αλλά υπάρχουν και στο παρόν, γιατί σήμερα υπάρχουν βασανιστήρια στον κόσμο και, δυστυχώς, τέτοια περιστατικά
σημειώνονται και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνάρτηση με αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία η απαγόρευση
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του εμπορίου αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει
κάθε μορφή βασανιστηρίων. Η απαγόρευση του εμπορίου αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια
πρέπει να εφαρμόζεται όσο πιο περιοριστικά γίνεται.

Οι απόπειρες δικαιολόγησης των βασανιστηρίων, για παράδειγμα, ως μεθόδου καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
προκαλούν ανησυχία. Αυτός είναι οπωσδήποτε ο λάθος δρόμος, γιατί με τα βασανιστήρια οι άνθρωποι ομολογούν
πράγματα που δεν έκαναν, ενώ πολύ συχνά ο πραγματικός δράστης μένει ατιμώρητος. Επομένως, θα ήθελα να
απευθύνω έκκληση και να ζητήσω να τηρούνται πραγματικά πολύ αυστηρά ο κανονισμός και η απαγόρευση των
βασανιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Kinga Gál (PPE). – (HU) Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη
προσοχή και, πέρα από την απλή προσοχή, χρειάζονται τη βοήθειά μας στην πράξη για να εξασφαλιστεί ότι ο
σεβασμός και η προσοχή δεν θα φθάσουν πολύ αργά. Θεωρώ σημαντικό να διατυπώσει το Κοινοβούλιο τη γνώμη
του για τα ζητήματα αυτά και συγχαίρω την κ. Hautala για την πρωτοβουλία και την εξαίρετη εργασία της. Καθώς
η έκθεση συνοψίζει αναλυτικά τα αναγκαία βήματα, θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει
η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσματική και πολύ γρήγορη συνδρομή στους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που την έχουν ανάγκη. Ακριβώς αυτή η ταχύτητα και η
αποτελεσματικότητα είναι σε πολλές περιπτώσεις το πιο σημαντικό, προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική
υγεία τους ή και να σώσουμε τη ζωή τους. Η ενίσχυση του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
είναι μία μόνο πτυχή της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό είναι ουσιαστικό, όταν θα έχει
διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να αντιμετωπιστεί ως σημαντικός ο ρόλος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στο έργο αυτό να ενυπάρχει μια ξεχωριστή κύρια κατεύθυνση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αυτό είναι κάτι που κατέστη δυνατό χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως επεσήμανε και η κ. Ashton. Τώρα
είναι η σειρά σας. Σε εσάς εναπόκειται να δημιουργήσετε τις πρακτικές προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όταν οι άνθρωποι μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
λέγονται συνήθως πολλά ωραία λόγια. Δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο όσον αφορά τις πράξεις. Ως εκ τούτου, θα ήθελα
να εκφράσω τη μεγάλη μου υποστήριξη στις δηλώσεις και το υλικό του Κοινοβουλίου που εφιστούν έντονα την
προσοχή στην ανάγκη για ρεαλιστική δράση στην Ένωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηριχθούν πιο
αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι σήμερα οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ιδιαίτερες υποχρεώσεις
απέναντι σε αυτούς τους θαρραλέους ανθρώπους. Σε συνάρτηση με αυτό, θα ήθελα να θέσω στην κ. Ashton δύο
συγκεκριμένες ερωτήσεις, διότι μου φαίνεται ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα.

Αυτό το διάστημα, προετοιμάζεται στην Ένωση ένας κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων. Βρίσκεται σε προετοιμασία.
Σε συνάρτηση με αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κώδικας θα ρυθμίζει το θέμα των θεωρήσεων για υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περίπτωση που διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Αυτό το διάστημα, ιδρύονται αντιπροσωπείες της Ένωσης. Υπάρχουν ήδη υπάλληλοι-σύνδεσμοι σε αυτές τις νέες
αντιπροσωπείες που θα συμμετείχαν σε…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Επιτρέψτε μου να αρχίσω εκφράζοντας στην κ. Hautala τις ευχαριστίες μου
και τα συγχαρητήριά μου για την έκθεσή της. Επίσης, επιδοκιμάζω αυτό που είπε στη σημερινή συζήτηση η κ.
Ashton, ότι το πρόβλημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και θα εξακολουθήσει να είναι στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Με ανησυχεί, όμως, η παθητικότητα της Κοινότητάς μας όταν παραβιάζονται πραγματικά αυτά τα δικαιώματα,
ιδίως όταν αυτό συμβαίνει σε χώρες κοντά σε εμάς, όπως συνέβη για παράδειγμα πρόσφατα στη Ρωσία, καθώς και
πριν από λίγο καιρό στη Λευκορωσία. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στη Λευκορωσία εξακολουθεί να
εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Οι πολιτικοί αντίπαλοι τιμωρούνται με ποινές μακρόχρονης φυλάκισης, και το
κοινωνικό έργο πολιτών εξ ονόματος ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων οδηγεί σε παρενόχληση από τις
αρχές, αυτό δε συμβαίνει παρά τον επίσημο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των αρχών της Λευκορωσίας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και πάνω από έναν χρόνο γι’ αυτό ακριβώς το ζήτημα – τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί, η πολιτική μας πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και, ειδικότερα, η κ. Ashton
πρέπει να αντιδρά γρήγορα και αποφασιστικά, ιδίως όταν δεν το κάνουν άλλα θεσμικά όργανα, όπως συνέβη κατά
την τρέχουσα ισπανική Προεδρία που, δυστυχώς, υπήρξε εξαιρετικά παθητική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αύριο θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, και ελπίζω ότι το ψήφισμα θα
περιέχει μια πιο έντονη αναφορά στα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα στη Ρωσία, ενώ στην περίπτωση της Λευκορωσίας
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τώρα τα λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας προσφέρει η ανατολική εταιρική σχέση,
καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικής και οικονομικής φύσεως…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω ευχαριστώντας την κ. Hautala για την έκθεσή
της που είναι και αναλυτική και περιεκτική. Συμφωνώ ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προστάτιδας των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο σχετίζεται στενά με την εσωτερική της αρχή του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω όσα περιλαμβάνονται
στην έκθεση για τον διορισμό τοπικών υπαλλήλων-συνδέσμων στις ευρωπαϊκές αποστολές. Επιπροσθέτως, συμφωνώ
με τις συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Μια
αξιολόγηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιαστική για χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με
την ΕΕ. Η σημασία της εφαρμογής κυρώσεων σε τρίτες χώρες που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμφισβήτητα ηγετική δύναμη στον κόσμο
όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας.
Αυτό, όμως, σημαίνει ότι έχουμε πολλές δεσμεύσεις και πολλές υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται δίωξη, τυραννία και συχνά επίσης σωματική βία και, ως
εκ τούτου, χαίρομαι διότι η κ. Hautala υπέβαλε την έκθεσή της με τη συγκεκριμένη αυτή μορφή. Θα έπρεπε να
είχαμε διαδραματίσει καίριο ρόλο στον τομέα αυτόν μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως μέσω
εκπροσώπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Μέχρι τώρα αποτύχαμε πλήρως να το πραγματοποιήσουμε και θα πρέπει, ως
εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνουν οι νέες μας εξουσίες για την παρακολούθηση της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε κάθε χώρα όπου υπάρχει γραφείο της Επιτροπής θα πρέπει να διοριστούν εξειδικευμένοι πολιτικοί εκπρόσωποι,
στο πρόγραμμα των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα αποτελούν προτεραιότητα. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε να ακούγεται η φωνή μας έξω από την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσον αφορά το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ας προσπαθήσουμε πρώτα να είμαστε
άψογοι στην πατρίδα μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να προσχωρήσει ως Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αυτή η δυναμική συμβολική κίνηση αντικατοπτρίζει, ελπίζω, τη βούληση των 27 να συγκλίνουν ακόμα περισσότερο
στον τομέα του σεβασμού των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

Κατά τη δική μου άποψη, αυτό συνεπάγεται ότι οι 27 θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα σέβονται όλες τις αποφάσεις
του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, θα ήσασταν διατεθειμένη
να κάνετε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν ότι θα σέβονται από εδώ και πέρα όλες τις
αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι θα διαβουλεύονται με το Κοινοβούλιο γι’ αυτές;
Αυτό θα βοηθούσε στο να σταματήσει η περίεργη συμπεριφορά μας να απευθύνουμε διδάγματα στον υπόλοιπο
κόσμο, ενώ αγνοούμε τις δικές μας ευθύνες· εν προκειμένω, ο υπόλοιπος κόσμος είναι οι είκοσι χώρες που δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Catherine Grèze (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Hautala για
την εξαίρετη έκθεση που παρουσίασε. Στην έκθεσή της δίνει έμφαση στα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ιδίως, σε ένα μέσο που θεωρώ ουσιαστικό, δηλαδή τη ρήτρα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται σε κάθε εμπορική συμφωνία.

Σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ στην 28η Ιουνίου. Είναι η ημερομηνία της τελετής που σε λίγες ημέρες θα θυμίσει
την πρώτη επέτειο του πραξικοπήματος στην Ονδούρα, μια τελετή που θα γίνει ενώ ο λαός της Ονδούρας υποφέρει
πολύ, διότι μετά τις εκλογές που έφεραν στην εξουσία τον Porfirio Lobo, η βία συνεχίζεται: βία κατά των γυναικών,
βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βία κατά των δημοσιογράφων, εκ των οποίων αρκετοί
δολοφονήθηκαν.

Σήμερα, παρά τις διαμαρτυρίες, η Ένωση Νοτιοαμεριανικών Κρατών (UNASUR) αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις Ηνωμένες Πολιτείες που προτίθενται να αρχίσουν εκ νέου εμπορική δραστηριότητα σαν να μην συνέβη
τίποτα. Θα ήθελα να ζητήσω να επαγρυπνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιήσει μέσα…
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(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, υπάρχει μια καταστρατήγηση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, καθώς είναι εντελώς
συγκεκριμένη.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές Κορυδαλλού. Είναι
η μοναδική φυλακή στην Ελλάδα όπου κρατούνται προφυλακισμένοι αλλοδαποί. Βρετανοί πολίτες που εκδίδονται
στην Ελλάδα θα βρεθούν σχεδόν αναπόφευκτα στον Κορυδαλλό.

Ο πολίτης της εκλογικής μου περιφέρειας Andrew Symeou πέρασε έντεκα μήνες στον Κορυδαλλό περιμένοντας
να δικαστεί. Στο μεταξύ, έχει αφεθεί ελεύθερος, όμως έξι ακόμα βρετανοί πολίτες που γνωρίζω αντιμετωπίζουν
έκδοση και σχεδόν αναπόφευκτα φυλάκιση στις εν λόγω φυλακές.

Ίσως να γνωρίζετε ότι ο Κορυδαλλός έχει χαρακτηριστεί γενικά από οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και η
Fair Trials Abroad ως μία από τις φυλακές με τις χειρότερες συνθήκες στον κόσμο. Πρόκειται για σαφή παραβίαση
του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συμφωνείτε μαζί μου ότι…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/ Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τους βουλευτές που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις αγορεύσεις
τους, φυσικά πάντα χαίρομαι όταν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται σε επαφή μαζί μου για να
θίξουν συγκεκριμένα ζητήματα.

Θα ήθελα μόνο να πω εν κατακλείδι, έστω και για μέρος όλων αυτών, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι είχαμε
την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την συζήτηση. Μερικές φορές, τα επείγοντα ζητήματα παραμερίζουν τα σημαντικά
μέρη του έργου μας, και πιστεύω πραγματικά ότι το Σώμα έχει να εκπληρώσει έναν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά την
εξασφάλιση ότι θα μείνουμε πιστοί στις ιδρυτικές αξίες που διατυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και
παραθέτω: «στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας,
του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες». Υπό μία έννοια, αυτά είναι τα συνθήματα για την Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, ακριβώς όπως θα πρέπει να είναι τα συνθήματα για όλα όσα κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη
μέλη.

Αρκετοί αξιότιμοι βουλευτές αναφέρθηκαν στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σημασία και
τη βαρύτητα που έχει η συνέχιση του διαλόγου μαζί τους. Έχω ήδη διασαφηνίσει ότι καταβάλλουμε προσπάθειες,
όπου μπορούμε, για να συναντηθούμε με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε μέρος του κόσμου
που επισκέπτομαι, καθώς και για να προσκαλέσουμε και να συναντήσουμε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο γραφείο μου στις Βρυξέλλες. Πρόσφατα, συναντήθηκα με γυναίκες από το Αφγανιστάν για να συζητήσουμε
τις ιδιαίτερες ανησυχίες τους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο του τρόπου με
τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Γνωρίζω ότι η κ. De Keyser δεν μπορούσε να παρευρεθεί, αλλά κατανοώ πολύ καλά τις απόψεις της σχετικά με τις
προσδοκίες μας από την εκλογική παρατήρηση. Πρέπει να επανεξετάσουμε το να έχουμε μια πιο συνεκτική στρατηγική
όσον αφορά τόσο την προετοιμασία εκλογικών αποστολών, όσο και την καλύτερη παρακολούθηση μετά από αυτές.
Το έργο της για την παρακολούθηση στο Σουδάν συνεισφέρει στον τρόπο με τον οποίο θέλω να προχωρήσω όταν
θα λειτουργήσει η υπηρεσία, προκειμένου να βελτιωθούμε σε αυτά που κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε πιο
αποτελεσματικά τις πληροφορίες και τις γνώσεις μας.

Επίσης, ανέφερα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνουν αυτό που μας ενώνει σε όλες τις σχέσεις που
διατηρούμε. Πρόκειται για σημαντικές αξίες που πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια παντού και για όλους
ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, όμως πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κατανοούμε τι σημαίνουν και πώς θα πρέπει να
προσεγγίσουμε την εφαρμογή τους. Το θέμα δεν αφορά ειδικά δικαιώματα, αλλά το να δώσουμε στους ανθρώπους
τη δυνατότητα πρόσβασης στα δικαιώματα που τους αναλογούν. Αυτό ορισμένες φορές σημαίνει ότι πρέπει να
εξετάσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Οι αξιότιμοι βουλευτές που έχουν
εργαστεί, όπως εγώ, στον τομέα των ατόμων με αναπηρίες θα γνωρίζουν ότι η πρόσβαση των ατόμων αυτών στα
ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικά απαιτεί να κάνουμε θετικές αλλαγές. Αυτό, ορισμένες φορές, ισχύει σε άλλα
μέρη του κόσμου και σε άλλες κοινότητες, όμως χρειαζόμαστε αυτό το επίπεδο συνέπειας στο οποίο έδωσαν σημασία
ορισμένοι βουλευτές.
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Στη δήλωση για την πολιτική λογοδοσία, που θα είναι ένα στοιχείο αυτού που κάνουμε προχωρώντας με την
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έχω προβλέψει την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της πρόσβασης σε
έγγραφα, που ελπίζω ότι θα βοηθήσει τους βουλευτές αναφορικά με τα σχόλια που έγιναν γι’ αυτό.

Όσον αφορά τις δομές, διεξάγω συζητήσεις γι’ αυτό, όμως δεν πρόκειται να δεσμευτώ έχοντας δομές που στην
πραγματικότητα θα μας εμποδίζουν να ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο αποτελεσματικά όσο θα
ήθελα. Εξασφαλίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συμπεριλαμβάνονται στο έργο όλων των αντιπροσωπειών,
πιστεύω όμως ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ό,τι κάνει οποιοσδήποτε. Δεν θα είναι ένα ασημένιο νήμα αν
το βάλουμε απλά σε ένα κουτί με την επιγραφή «ανθρώπινα δικαιώματα» και το αφήσουμε σε μια γωνιά. Αυτό είναι
που βλέπω πάρα πολύ συχνά να κάνουν οι οργανώσεις και δεν θέλω να γίνει έτσι με την Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης. Πρέπει να είναι σαφώς μέρος όλων όσων κάνω και όλων όσων κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Κύριε Zemke, ήθελα να επανέλθω στην παρατήρησή σας για τον κώδικα θεωρήσεων. Η Επιτροπή πράγματι
παρουσίασε μια πρόταση που πιστεύω ότι θα επιτύγχανε αυτό που επιδιώκετε. Δυστυχώς, δεν αντιμετωπίστηκε
ευνοϊκά από όλα τα κράτη μέλη. Θα αποδεχθούμε με ευγνωμοσύνη κάθε πίεση που μπορεί να ασκήσει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη. Εργαζόμαστε για να το επιτύχουμε αυτό, αλλά πρέπει να καταφέρουμε να συμφωνήσουν
όλα τα κράτη μέλη, και έτσι ελπίζω ότι θα το θεωρήσετε αυτό μια πρόσκληση για να προσπαθήσετε να μας βοηθήσετε
στο ζήτημα αυτό.

Όσον αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρόκειται για έναν σημαντικό
στόχο, που οπωσδήποτε εντάσσεται στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας, και χαιρόμαστε διότι έχουμε την
εντολή να εργαστούμε για την ολοκλήρωσή του. Αυτό, όμως, θα γίνει εκ παραλλήλου με τη συμμετοχή των επιμέρους
κρατών μελών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε.

Τέλος, σας ευχαριστώ και πάλι γι’ αυτήν τη σημαντική συζήτηση. Σημείωσα ιδιαιτέρως τα σημαντικά σχόλια που
έγιναν και που θα με βοηθήσουν κατευθύνοντάς με στο μέλλον, και εκφράζω και πάλι την εκτίμησή μου στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έργο που επιτέλεσε.

Heidi Hautala, εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν
την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, που θεωρώ ότι έθεσε και ένα καλό θεμέλιο για τη συνεργασία
μεταξύ της Υπάτης Εκπροσώπου και του έργου μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κοινοβούλιο.

Ειπώθηκαν πολλά πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ’ όλα, πιστεύω ότι για να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να
χρησιμοποιούμε το ίδιο μέτρο για να μετράμε παρόμοιες καταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, κατανοώντας φυσικά
ότι οι καταστάσεις μπορεί να έχουν ορισμένες αποχρώσεις και διαφορές, δεν πρέπει όμως να καταλήξουμε να
αντιμετωπίζουμε σε ορισμένες χώρες τα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα παραμελούμε σε άλλες.

Επίσης, είμαι πεπεισμένη ότι για να έχουμε λόγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να
είμαστε σε θέση να βλέπουμε τα προβλήματα εντός ΕΕ. Υπάρχουν απίστευτες συνθήκες σε φυλακές μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα των οργάνων βασανιστηρίων δείχνει ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε τέλειοι.
Δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες ούτε εκπληρώνουμε τις δικές δεσμεύσεις μας.

Πιστεύω επίσης ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να εξετάσουμε τη συμβολή και την εμπλοκή
ορισμένων από τα κράτη μέλη μας στις παραδόσεις της CIA στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να το
εξετάσουμε εκ νέου.

Ο κ. Goerens είχε την εξαίρετη ιδέα ότι όταν προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
οι κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών θα πρέπει να δεσμευθούν να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μια
θετική συμβολή.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νέες αρμοδιότητες. Πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε με
σύνεση για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι ασφαλώς κάτι που πρέπει να
εξετάσουμε προσεκτικότερα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και γι’ αυτό σας ευχαριστώ, κύριε Moreira, για
τη συμβολή σας σε αυτήν την συζήτηση.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(4), που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος
5, του Κανονισμού.

(4) Βλ.Συνοπτικά Πρακτικά
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Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της.

Η δέκατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2008, που εκπονήθηκε
από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, προσφέρει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Θεωρώ ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιώσουν την
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά γρήγορα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες
χώρες. Η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένας από τους κύριους στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πράγματι, όπως ορίζει το άρθρο 11 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εφαρμόζεται αυστηρά ως στοιχείο των διαλόγων και των σχέσεων που τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ διατηρούν με οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.

Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρίτες χώρες με τις οποίες διεξάγονται
σήμερα ενταξιακές διαπραγματεύσεις να υπογράψουν και να επικυρώσουν όλες τις βασικές συμβάσεις των Ηνωμένων
Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαζί με τα προαιρετικά πρωτόκολλα
που είναι προσαρτημένα σε αυτές, καθώς και να συνεργαστεί για τον σχεδιασμό διεθνών διαδικασιών και μηχανισμών
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. – (PL) Η υπεράσπιση και η προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση απέχει ακόμα πολύ από την
τελειότητα, αλλά η ΕΕ δεν έχει εγκαταλείψει τον αγώνα για την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο
τον κόσμο. Λευκορωσία, Υεμένη, Ναμίμπια, Γουατεμάλα – ο κατάλογος των χωρών με τις οποίες η ΕΕ διεξάγει
συνομιλίες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι, δυστυχώς, εντυπωσιακός.

Το 2007 συστήθηκε το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), το οποίο
χρηματοδοτεί έργα που εκτελούνται από την κοινωνία των πολιτών για την προαγωγή του κράτους δικαίου και της
δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος στο Τσαντ ενισχύθηκε ως μέρος του
έργου του EIDHR με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ.

Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, το έργο της ΕΕ στον τομέα αυτόν είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις
υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες. Για παράδειγμα, πολλές θετικές αλλαγές έχουν καταγραφεί στην Κροατία
και την Τουρκία. Η Κροατία επικύρωσε τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις και συνεργάζεται με το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία άρχισε να δίνει μεγαλύτερη σημασία
στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών της προβλημάτων όπως η παιδική εργασία.

Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να καλύψουν το γεγονός ότι είναι ουσιαστικό να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες
για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια θλιβερή απόδειξη γι’ αυτό είναι η σημερινή δραματική
κατάσταση στην Κιργιζία.

Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα μας υπενθυμίζουν
με κάθε ευκαιρία πόσο νοιάζονται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομοθεσία
για το ζήτημα αυτό υπάρχει σε όλες τις συνθήκες και σε άλλα έγγραφα στρατηγικής. Υποστηρίζω θερμά όλες τις
πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην έκθεση Hautala. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να
εκφράσω την απόλυτη αντίθεσή μου για την απουσία δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή
κατάσταση της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία. Πρώτον, υπάρχει το θέμα της Κύριας Επίσημης Επιτροπής
Δεοντολογίας της Λιθουανίας, που δρομολόγησε έρευνα σχετικά με τον λιθουανό βουλευτή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Valdemar Tomaševski, ο οποίος υπερασπίστηκε Πολωνούς που ζουν στη Λιθουανία και επέστησε
την προσοχή στο γεγονός ότι η Λιθουανία δεν τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων
των εθνικών μειονοτήτων, ιδίως στον τομέα των γλωσσικών δικαιωμάτων. Για πόσο ακόμα θα συνεχίσει το παρόν
Κοινοβούλιο να επιτρέπει να επιβάλλεται σιωπή στους βουλευτές του; Ένα άλλο ζήτημα αφορά τα μέτρα που
λαμβάνονται αυτό το διάστημα από το λιθουανικό κοινοβούλιο σχετικά με έναν νόμο για την εκπαίδευση, που έχει
ως στόχο τον περιορισμό της διδασκαλίας της πολωνικής γλώσσας σε πολωνικά σχολεία της Λιθουανίας. Θα
καθυστερήσει το Κοινοβούλιο μέχρις ότου να κλείσουν αυτά τα σχολεία;
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Monica Luisa Macovei (PPE), γραπτώς. – (EN) Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες μέλη των οικογενειών
των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύζυγοι, παιδιά, γονείς) αντιμετωπίζουν και αυτά παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δολοφονίες, απειλές για τη ζωή τους, απαγωγές και
ομηρίες, αυθαίρετη σύλληψη, δυσφήμιση, απώλεια εργασίας και άλλες ενέργειες παρενόχλησης και εκφοβισμού.
Αυτές οι ενέργειες γεννούν ένα κλίμα τρόμου στην κοινότητά τους και εμποδίζουν το νόμιμο έργο τους. Η υποστήριξη
των οικογενειών τους πρέπει να ξεπερνά την παροχή θεωρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν έχουν
αντιμετωπιστεί επαρκώς ούτε οι βραχυπρόθεσμες ούτε οι μακροπρόθεσμες ανάγκες των οικογενειών τους. Ορισμένες
φορές το τίμημα που καταβάλλουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ υψηλό. Κράτηση,
μερικές φορές δολοφονία, πρόκληση πόνου και προβλήματα επιβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Έχουμε καθήκον να τους βοηθήσουμε. Οι πολιτικές και τα όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά
τις ταλαιπωρίες που υφίστανται αυτές οι οικογένειες στις χώρες τους. Αποτελεσματικές στρατηγικές θα πρέπει να
προσφέρουν πραγματική υποστήριξη και συνδρομή σε αυτές τις οικογένειες προκειμένου να βρουν λύσεις για τα
προβλήματά τους, προσφέροντας αποτελεσματική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων της ηθικής υποστήριξης, της
στέγασης, της βοήθειας για την επανένταξή τους στην κοινωνία, της αναζήτησης εργασίας και των πόρων έκτακτης
ανάγκης. Η προσέγγιση αυτή θα αποθαρρύνει τα σκληρά μέτρα που επιβάλλονται στις οικογένειες προκειμένου να
αποτραπούν οι υπερασπιστές από τη συνέχιση του έργου τους και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των
εκστρατειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. – (ET) Παρά το γεγονός ότι τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι
ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανήκουν στην κλίμακα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ακόμα σοβαρή
ανισότητα στις πολιτικές δραστηριότητες και στην καθημερινή ζωή των γυναικών. Η εκπαίδευση ασκεί σημαντική
επιρροή στις ευκαιρίες και τις επιλογές των ανδρών και των γυναικών – ανοίγει την πόρτα στις αγορές εργασίας και
αποδεικνύεται καθοριστική για την ανάπτυξη του εισοδήματος και της σταδιοδρομίας. Ανεξαρτήτως του γεγονότος
ότι σχεδόν το 60% των γυναικών στην ΕΕ έχουν ολοκληρώσει ανώτατη εκπαίδευση, επί του παρόντος είναι
καταδικασμένες να εργάζονται σε επαγγέλματα και θέσεις εργασίας με μικρότερο γόητρο από εκείνα στα οποία
απασχολούνται οι άνδρες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώσαμε όντως επιτυχία στον τομέα της οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και
ανδρών και το ποσοστό της απασχόλησης των γυναικών έφθασε σχεδόν στο 60%. Ταυτόχρονα, όμως, δεν
σημειώθηκαν βελτιώσεις αναφορικά με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των αμοιβών των γυναικών και των
ανδρών. Σύμφωνα με στοιχεία του 2007, οι γυναίκες λάμβαναν κατά μέσο όρο αποδοχές κατά 17% χαμηλότερες
από εκείνες των ανδρών (σε ορισμένες χώρες το ποσοστό αυτό έφθανε το 30%). Το 2007 ήταν ένα έτος οικονομικής
ανάπτυξης. Θα ακούσουμε εν ευθέτω χρόνο πόσο έχει διευρυνθεί το χάσμα των αμοιβών εξαιτίας της κρίσης.
Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες στην ΕΕ, να χρησιμοποιούμε
λιγότερες κενές ρητορείες για τη μείωση της διαφοράς των αποδοχών ανδρών και γυναικών και να επεξεργαστούμε
αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της διάκρισης όσον αφορά τις αμοιβές. Είμαι και εγώ υπέρ της
εφαρμογής όλων αυτών στα κράτη μέλη. Συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας να μειωθεί το χάσμα μεταξύ
των αμοιβών ανδρών και γυναικών κατά 0-5% μέχρι το 2020. Θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη
μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής για το χάσμα μεταξύ των αμοιβών γυναικών και ανδρών.

Bogusław Sonik (PPE), γραπτώς. – (PL) Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν καίριο
ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο για την προστασία και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την καθημερινή
τους εμπλοκή, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

Για μεγάλο διάστημα η υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν στοιχείο της κοινοτικής
πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές σχέσεις. Τώρα το θέμα απέκτησε μεγαλύτερη σημασία
ενόψει των άρθρων 3 και 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που συμπεριλαμβάνουν την προαγωγή και την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να έχει
προτεραιότητα η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδης αξία και στόχος της εξωτερικής πολιτικής.
Η δομή και οι ανθρώπινοι πόροι της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που ιδρύεται αυτό το διάστημα θα
πρέπει να αντικατοπτρίζουν σωστά τις ανάγκες της παρακολούθησης, προαγωγής και ενίσχυσης μέτρων για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το ζήτημα αυτό είναι η υποστήριξη, η προστασία
και η ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τομείς αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
προτεραιότητες στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες και να είναι παρόντες σε όλα τα επίπεδα και τα μέσα της κοινοτικής
εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της δράσης της ΕΕ στο
ζήτημα αυτό. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συμπερίληψη μιας ρήτρας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε διεθνείς συμφωνίες και εταιρικές σχέσεις και να θεσπίσει έναν κατάλληλο μηχανισμό για την επιβολή
της εν λόγω ρήτρας.
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Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι, δυστυχώς, διαρκείς
σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι καίριο να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας που πρέπει να απολαμβάνουν
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους, προκειμένου να
μπορούν να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτοί οι διεθνείς παράγοντες στους οποίους αναφέρομαι
επιδιώκουν την προστασία ανθρώπινων πλασμάτων από κάθε είδος κατάχρησης που μπορεί να υφίστανται σε
καθημερινή βάση. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους και δίνουν μορφή στις πρωτοβουλίες και τη νομοθεσία που παράγουμε
εμείς εδώ.

Εφόσον το έργο τους δεν σταματά στα εδαφικά και γεωγραφικά όρια της Ένωσης, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρο
τον πλανήτη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και το «κεντρικό σημείο επαφής» της για τη βελτίωση της προστασίας
αυτών των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η θέσπιση δυναμικών μέτρων όπως αυτά που προτάθηκαν εδώ
μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματική, θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαλόγων και των οριζόντιων και
διακρατικών πολιτικών, συνεισφέροντας αποτελεσματικά στο πρωτοπόρο και πάντα ρεαλιστικό όραμα που εμπνέει
τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

14. Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπάτης Εκπροσώπου
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την κατάσταση στη Χερσόνησο της
Κορέας.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση για την Κορέα είναι εξαιρετικά
επίκαιρη. Γνωρίζω ότι η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου έχει μόλις επιστρέψει από την επίσκεψή της. Η Δημοκρατία
της Κορέας αποτελεί βασικό εταίρο, με παρεμφερείς απόψεις, σε ένα μέρος του κόσμου με ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία. Αποτελεί, επίσης, αναδυόμενο παγκόσμιο παράγοντα, καθώς θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της
G20 τον Νοέμβριο.

Η διμερής σχέση μας αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Πρόσφατα, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις σε δύο
συμφωνίες που συνδέονται μεταξύ τους: μια φιλόδοξη και ευρεία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και μια
επικαιροποιημένη συμφωνία-πλαίσιο. Η συμφωνία-πλαίσιο, την οποία υπογράψαμε τον προηγούμενο μήνα, παρέχει
τη βάση για στενότερη συνεργασία σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μη διάδοση
πυρηνικών όπλων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αλλαγή του κλίματος και η ενεργειακή ασφάλεια.

Οι σχέσεις μας με τη Βόρεια Κορέα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Στο ζήτημα των πυρηνικών, το οποίο είναι πολύ
σοβαρό, η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις εξαμερείς συνομιλίες. Καταστήσαμε σαφές ότι η πρόοδος στο θέμα της
αποπυρηνικοποίησης αποτελεί «προϋπόθεση» για τη βελτίωση των ευρύτερων σχέσεων και, ασφαλώς, εφαρμόζουμε
με αποφασιστικότητα τις κυρώσεις σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1718 και 1874 του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν παρέχουμε τη συνήθη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά προσφέρουμε βοήθεια
ανθρωπιστικού είδους, η οποία είναι προσανατολισμένη σε ευαίσθητες περιοχές και ομάδες, και χρησιμοποιούμε
τον διμερή μας διάλογο για να πιέσουμε σε όλα τα επίμαχα ζητήματα. Στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στο οποίο η κατάσταση είναι δραματική, η ΕΕ κίνησε τη διαδικασία διεθνούς αυστηρής καταδίκης, και στα Ηνωμένα
Έθνη. Δηλώσαμε ότι βελτιώσεις σε αυτά τα ζητήματα θα οδηγούσαν σε καλύτερες διμερείς σχέσεις. Μέχρι τώρα, η
ανταπόκριση δεν ήταν η προσδοκώμενη –εξακολουθώ να πιστεύω, ωστόσο, ότι ο ειλικρινής διάλογος είναι η
καλύτερη προσέγγιση.

Στις 26 Μαρτίου γίναμε μάρτυρες της βύθισης του πλοίου Cheonan, και συγχρόνως της απώλειας 46 ανθρώπινων
ζωών. Αυτό το συγκλονιστικό γεγονός αύξησε περαιτέρω τις εντάσεις στη χερσόνησο. Τα πορίσματα της έρευνας
για τη βύθιση υπήρξαν πολύ ανησυχητικά, ιδίως οι αποδείξεις για την ανάμειξη της Βόρειας Κορέας. Με βάση αυτά
τα ευρήματα, καταδίκασα ολοκληρωτικά αυτήν την απάνθρωπη και ανεύθυνη ενέργεια.

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας μάς κράτησε πλήρως ενήμερους ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης
από πλευράς της, και υπογράμμισε ότι η θέση της ΕΕ έχει εξαιρετική σημασία για εκείνους. Συζήτησα αυτό το θέμα
απευθείας με τον Υπουργό Εξωτερικών και επιδοκίμασα τη συγκράτηση που επέδειξαν οι αρχές της Δημοκρατίας
της Κορέας. Συνεχίζουμε τις στενές διαβουλεύσεις μαζί τους και με τις υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρονται για
την κατάλληλη αντίδραση στα ευρήματα της έκθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε την αναπομπή της
υπόθεσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως έπραξε η Δημοκρατία της Κορέας στις 4 Ιουνίου.
Παρά τις πρόσφατες οπισθοδρομήσεις, είναι σημαντικό να εντείνουν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες τις προσπάθειες
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για να προωθηθεί η μακρόχρονη ειρήνη και ασφάλεια στη Χερσόνησο της Κορέας. Αξιότιμοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα εκπληρώσει τον ρόλο της στο έπακρο.

Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το ότι ακούμε την Υπάτη
Εκπρόσωπο εδώ στο Κοινοβούλιο. Υπάτη Εκπρόσωπε, φοβηθήκαμε ότι θα γινόσαστε ειδήμων στους προϋπολογισμούς
ή τις Συνθήκες, και σας καλωσορίζουμε εδώ ως τον κύριο εκπρόσωπό μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

(DE) Υποστηρίζουμε πλήρως τη θέση σας σχετικά με τη σαφή δήλωσή σας για τη βύθιση της φρεγάτας της Νότιας
Κορέας. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τους εταίρους μας στη Νότια Κορέα να ακούσουν μια τόσο ξεκάθαρη
παρουσίαση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρατε τη συμφωνία πλαίσιο με την Κορέα. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου επέστρεψε μόλις από την
Κορέα, όπου η στρατηγική εταιρική σχέση θεωρείται πολύ σημαντική. Εκεί, μας είπαν ότι θα αναληφθούν από την
πλευρά της Κορέας πολύ συγκεκριμένες δράσεις για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο. Θα ήθελα για άλλη μια
φορά να καταστήσω σαφές σε αυτό το σημείο ότι η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το ιδιαίτερο γραφείο
σας ήταν πολύ καλή.

Γνωρίζετε ότι επιλέξαμε να μην ταξιδέψουμε στη Βόρεια Κορέα. Αυτή η απόφαση λήφθηκε σε στενό συντονισμό με
τη βαρόνη Ashton, επειδή θέλαμε να κρατήσουμε την ίδια γραμμή που κράτησε και εκείνη επί αυτού του θέματος.
Δύο πράγματα είναι σημαντικά για μας. Πρέπει να εγκρίνουμε τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών φέτος.
Καταστήσαμε σαφές ότι η πίεση που ασκήθηκε από το λόμπι της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι
απαράδεκτη σε τέτοια κλίμακα. Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά στο Κοινοβούλιο τις ανησυχίες που εκφράζουν
ορισμένοι από τους ενδιαφερομένους, αλλά η πίεση που ασκήθηκε στο Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό για μας να λάβουμε το κείμενο από τα κράτη μέλη, επειδή το λόμπι ασκεί πίεση
και το Κοινοβούλιο σκοπεύει να αντισταθεί. Ωστόσο, πρέπει να πραγματοποιούμε αναγνώσεις στο Κοινοβούλιο,
ώστε να είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μέχρι το τέλος του χρόνου.

Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε ένα μέρος πάνω στη γη το Σιδηρούν
Παραπέτασμα παραμένει εξίσου ισχυρό όσο 20 χρόνια πριν. Οι ταραχώδεις πολιτικές εξελίξεις που επέφεραν
αλλαγές και ελευθερία σε άλλες περιοχές στο πρώην σοβιετικό μπλοκ και επιτάχυναν τον βαθμιαίο μετασχηματισμό
στη γειτονική Κίνα, δεν έφτασαν στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.

Το Κοινοβούλιό μας συζητά σήμερα άλλο ένα επεισόδιο έντασης που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο κράτη που
μοιράζονται ένα έθνος. Αυτήν τη φορά, αιτία αποτελεί το βυθισμένο πλοίο της Νότιας Κορέας, ατύχημα που
προκλήθηκε από τορπίλη της Βόρειας Κορέας, γεγονός που αποδείχθηκε από την κοινή ομάδα έρευνας.

Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει
αυτήν την προκλητική ενέργεια, που άφησε πίσω της 46 νεκρούς και έθεσε σε κίνδυνο την εύθραυστη ειρήνη και
σταθερότητα στη Χερσόνησο της Κορέας. Επιδοκιμάζουμε τη συγκράτηση που επέδειξαν οι αρχές της Νότιας
Κορέας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κλιμάκωση της έντασης, προτού καταλήξει σε ένοπλη
σύγκρουση.

Σε κάθε κρίση, ωστόσο, υπάρχει ένα θετικό στοιχείο. Εστιάζει την προσοχή και προσφέρεται η ευκαιρία να ανανεώσουν
τις προσπάθειές τους οι κύριοι παράγοντες, ώστε να πετύχουν μόνιμες λύσεις. Για τον λόγο αυτόν η επανεκκίνηση
των εξαμερών συνομιλιών είναι η μόνη δυνατότητα, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τη συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας
ως προς τα πυρηνικά προγράμματα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

Η κοινή πρόταση ψηφίσματος που θα υποβληθεί αύριο σε ψηφοφορία αποτελεί σαφές σημάδι ότι η συντριπτική
πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο έχει την ίδια άποψη για το πρόσφατο τραγικό συμβάν. Η ίδια πλειοψηφία
επιθυμεί να αναλάβει η ΕΕ νέες δεσμεύσεις και να αποκτήσει πολύ σπουδαιότερο πολιτικό προφίλ στις προσπάθειες
να επιτευχθεί σταθερότητα και ευημερία στη Χερσόνησο της Κορέας.

Εκτιμούμε ιδιαιτέρως και υποστηρίζουμε πλήρως τη συνέχιση των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας για τον
Βορρά και τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με τον Νότο, αλλά προσδοκούμε περισσότερα. Τώρα, έχετε στα
χέρια σας νέα εργαλεία και νέες φιλοδοξίες και αναμένουμε να φέρει η ΕΕ νέα αξία και δυναμική στις μελλοντικές
διαπραγματεύσεις.

Έχοντας να κάνουμε με μη δημοκρατικές χώρες, ερχόμαστε πάντα αντιμέτωποι με το δίλημμα του τρόπου προσέγγισής
τους. Με απομόνωση και κυρώσεις, ή με εμπλοκή και παροχή κινήτρων; Δεν είναι εύκολο να διαγνώσει και να επιλέξει
κανείς το καλύτερο γιατρικό, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν σοβαρό σφάλμα να δούμε την ηγεσία της Βόρειας Κορέας
όπως παρουσιάζεται στις ταινίες του Χόλιγουντ. Νομίζω ότι ο καιρός της αλλαγής πλησιάζει αναπόφευκτα, και το
γνωρίζουν.
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Δεν υπάρχει, όμως, εκεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που να αντικρίζει αυτές τις αλλαγές περισσότερο ως ευκαιρία
παρά ως απειλή. Η συμβουλή μου θα ήταν να έχουμε ως βασική κατεύθυνση την ανάγκη να απομακρύνουμε τον
φόβο της αλλαγής στη Βόρεια Κορέα. Δεν είναι εύκολη αποστολή, αλλά μαζί με άλλους βασικούς παράγοντες σε
αυτήν την περιοχή θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουμε άλλα ατυχήματα
τέτοιου είδους.

Τέλος, κυρία Υπάτη Εκπρόσωπε, επιτρέψτε μου να τονίσω την ικανοποίησή μας για τη σαφή και έγκαιρη ανταπόκρισή
σας στη βύθιση του πλοίου, καθώς και για τη σαφή σημερινή παρουσίαση ενώπιον του Κοινοβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου

Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SL) Από τον πόλεμο της Κορέας, κανένα άλλο συμβάν στην
περιοχή αυτήν του κόσμου δεν υπήρξε χειρότερο ούτε αποτέλεσε μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι η βύθιση του
νοτιοκορεάτικου πολεμικού πλοίου Cheonan.

Μολονότι 46 ναυτικοί πέθαναν στην επίθεση, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας διατήρησε την αξιοπρέπεια και τη
σύνεσή της και, ενώ απαντούσε με επιφυλακτικότητα και υπερασπιζόμενη την κρατική υπόσταση της Νότιας Κορέας,
έδρασε ωστόσο με αποφασιστικότητα. Ο εκφοβισμός, ιδίως αν συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων,
αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα και την ειρήνη της Χερσονήσου της Κορέας και της ευρύτερης περιοχής.

Εμείς, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, λυπούμαστε ειλικρινά για το τραγικό
συμβάν και εκφράζουμε τη συμπόνια και την αλληλεγγύη μας προς την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, προς τις
οικογένειες των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους και προς όλους τους Κορεάτες.

Η Σεούλ απέφυγε να κατονομάσει ή να κατηγορήσει κάποιον για την επίθεση, προτού πραγματοποιηθεί εκτεταμένη
και αξιόπιστη διεθνής έρευνα. Εγώ προσωπικά κατάφερα να δω το πλοίο. Αποδίδουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση
της Νότιας Κορέας για όσα έχει πράξει έως τώρα και υποστηρίζουμε σθεναρά την αξίωσή της να διευθετηθεί το
επεισόδιο από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μόνο ο διάλογος και η αναβίωση των εξαμερών
συνομιλιών θα επιτρέψει στη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πρόγραμμά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων
και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες προς ένα καλύτερο μέλλον.

Παρά ταύτα, η βελτίωση των ενδοκορεάτικων σχέσεων απαιτεί και τη δική μας ενίσχυση. Γνωρίζουμε επίσης ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα πρέπει να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους από κάθε άποψη, να αναπτύξουν τις
σχέσεις τους στον τομέα της διεθνούς πολιτικής, της οικονομίας, της επιστήμης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης,
και να αυξήσουν την ανταλλαγή φοιτητών και νεαρών πολιτικών.

Η επικύρωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών θα ήταν ένα κατάλληλο μήνυμα αυτήν τη στιγμή.

Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, έχω ζήσει και εργαστεί στην Κορέα και την
προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Σεούλ με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άκουσα την
περιγραφή της βύθισης του Cheonan απευθείας από τους Κορεάτες που μας φιλοξενούσαν και είναι απολύτως
σαφές ότι ευθυνόταν η Βόρεια Κορέα. Η έκρηξη στα ύδατα για τα οποία υπάρχει διαμάχη σημειώθηκε έξω από το
κύτος, όχι μέσα, και τα υπολείμματα μιας βορειοκορεάτικης τορπίλης βρέθηκαν στον βυθό κοντά στη βυθισμένη
φρεγάτα. Όπως είπε ένας ενημερωμένος σχολιαστής μετά την εξέταση των στοιχείων: «Αν δεν ήταν οι Βορειοκορεάτες,
θα πρέπει να ήταν οι Αρειανοί!».

Ενώ εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτήν την πολεμική πράξη, ας μην λησμονούμε τη φρικτή κατάσταση
που επικρατεί αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Ελλείψεις σε τρόφιμα, παροχή ύδατος
και ηλεκτρικού ρεύματος, αποκλεισμός από την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, 200.000 άνθρωποι σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης να πεθαίνουν από υπερκόπωση, πείνα και σωματική κακοποίηση. Το χτύπημα στην πόρτα στις 3 π.μ.
Η τιμωρία που επεκτείνεται σε παιδιά και εγγόνια. Νεογέννητα βρέφη από πρόσφυγες που επέστρεψαν να
στραγγαλίζονται μπροστά στις μητέρες τους. Στην πραγματικότητα, όλη η Βόρεια Κορέα έχει μετατραπεί σε ένα
πελώριο στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Όταν αναλογιζόμαστε τις πρακτικές της καταστολής στο εσωτερικό και της πειρατείας και της επίθεσης στο
εξωτερικό, την αποφασιστική επιδίωξη ενός πυρηνικού οπλισμού, τις υπεκφυγές τους στις εξαμερείς συνομιλίες,
τους συνεχείς εκφοβισμούς και απειλές τους, είναι ξεκάθαρο ότι η κλίκα γύρω από τον «αγαπητό ηγέτη» Kim Jong
Il είναι μια συμμορία παράλογων και παρανοϊκών ψυχοπαθών. Για τον λόγο αυτόν, επικροτώ το κοινό ψήφισμα
στο Κοινοβούλιο.
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George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Οι εντάσεις στη Χερσόνησο της Κορέας κλιμακώθηκαν δραματικά αφότου
βυθίστηκε το νοτιοκορεάτικο πλοίο Cheonan από μια βορειοκορεάτικη τορπίλη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από
διεθνή ομάδα έρευνας, η οποία διερεύνησε τα αίτια της έκρηξης. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει
τις εξαμερείς συνομιλίες και να διατηρήσει τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τα κανάλια επικοινωνίας
με τη Βόρεια Κορέα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνέχιση των συνομιλιών για τη λήξη του πυρηνικού προγράμματος
της Βόρειας Κορέας και να επιδιώξουμε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αυτήν τη χώρα.

Ταυτοχρόνως, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Ρωσική Ομοσπονδία, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών και ως σημαντικές πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις στην περιοχή, πρέπει να συνεργαστούν
για να απαλύνουν τις εντάσεις και για να προωθήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Χερσόνησο της Κορέας.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Δεν έχω επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα, αλλά μεγάλωσα σε ένα σχεδόν εξίσου βάναυσο
καθεστώς. Πέρασα τα πρώτα 24 χρόνια της ζωής μου σε μια κομμουνιστική χώρα και θα ήθελα να ζητήσω από την
Υπάτη Εκπρόσωπο –εφόσον γνωρίζω επακριβώς τι συμβαίνει εκεί και για ποιο πράγμα γίνεται εδώ λόγος– να μην
επιτρέψει στον εαυτό της να παρασυρθεί και, δεύτερον, να λάβει μια πιο αποφασιστική στάση. Ωστόσο, εσείς και η
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να δράσετε αποφασιστικά μόνο αν ζητηθεί από την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά
και στο έδαφος της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό το κομμουνιστικό παρελθόν εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο σε αρκετές
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αν αναφέρω ότι υπάρχουν ακόμα γλωσσικοί νόμοι εντός της ΕΕ, ότι γίνονται
διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων, ότι θεσπίζεται ένας νόμος περί εθνικότητας και ότι η αντίληψη της συλλογικής
ενοχής είναι ακόμη παρούσα εντός της ΕΕ, τότε και εσείς θα αντιληφθείτε γιατί δεν έχουμε ούτε δύναμη, ούτε φωνή,
ούτε αξιοπιστία στον κόσμο, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται αξιόπιστο όργανο. Δεν θεωρούμαστε
αξιόπιστοι, αν δεν τακτοποιήσουμε πρώτα τα του οίκου μας.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, έχω
επισκεφθεί την Κορέα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στη Βόρεια Κορέα. Είναι θλιβερή εμπειρία,
και μου φαίνεται ότι η σύγκριση της κατάστασης στην Ευρώπη με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα δεν ευσταθεί.
Άλλωστε, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους.

Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω το εξής: Αποκόμισα από τις επισκέψεις μου στη Βόρεια Κορέα την εντύπωση ότι οι
Κορεάτες πρέπει να υπολογίζουν, στην πραγματικότητα, σε μία χώρα. Η χώρα την οποία πρέπει να υπολογίζουν
είναι η Κίνα, επειδή είναι ο πελώριος γείτονας της Κορέας και επειδή είναι η χώρα χωρίς την οποία η Κορέα θα
αντιμετώπιζε κολοσσιαία προβλήματα επιβίωσης. Επομένως, σε επαφές με την Κίνα –και η Ένωση έχει τέτοιες
επαφές– θα ζητούσα να δίνουμε πάντα πολύ μεγάλη έμφαση στην ανάγκη να διευρυνθεί ο ρόλος της Κίνας στον
τερματισμό όσων συμβαίνουν στη Χερσόνησο της Κορέας.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βαρόνη Ashton, το ψήφισμα που έχει συνταχθεί είναι
σημαντικό και συνιστά μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Απαιτεί διαλεύκανση της υπόθεσης της βύθισης του
πλοίου και βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο κορεάτικα κράτη. Ωστόσο, πρέπει επίσης να ασκηθεί σοβαρή
κριτική στην έκθεση λόγω της ακατανόητης παράλειψης της αναφοράς στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Μόλις το απόγευμα συζητούσαμε για το πόσο σημαντικό είναι για μια συνεκτική, αξιόπιστη ευρωπαϊκή εξωτερική
πολιτική να εξασφαλιστεί ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τοποθετείται συστηματικά και με συνέπεια
στο κέντρο κάθε δραστηριότητας. Ως προς τη Βόρεια Κορέα αυτό σημαίνει ότι μεταξύ άλλων πρέπει να ρυθμίσουμε
το ζήτημα της τύχης παραπάνω από 200.000 πολιτικών αιχμαλώτων και να λάβουμε κριτική στάση στο σύστημα
της συλλογικής οικογενειακής ευθύνης όσον αφορά τις εγκληματικές πράξεις και τη χρήση βασανιστηρίων. Επιπλέον,
δεν πρέπει να μένουμε αδιάφοροι στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποσιτίζεται ή και λιμοκτονεί.
Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τη Βόρεια Κορέα να συνεργαστεί με τα όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των
Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ πρέπει επίσης να διαδραματίσει έναν ενεργό και ιδιαιτέρως δυναμικό ρόλο, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συστήσουν μια επιτροπή έρευνας, η οποία θα προβεί σε πλήρη απολογισμό
των παρελθουσών και των πρόσφατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προσκομίσει επίσης
τεκμήρια. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση δεν θα έχει αξιοπιστία.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Κυρία Πρόεδρε, η διεθνής έκθεση αναφέρει σαφώς ότι η Βόρεια Κορέα ευθυνόταν
για την απώλεια του νοτιοκορεάτικου πλοίου. Η Νότια Κορέα επέβαλε κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα και συνεχίζονται
μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια και οι συναλλαγές με το Kaesong. Από την άλλη πλευρά, η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί
να είναι προκλητική και ισχυρίζεται ότι η Νότια Κορέα αλλοιώνει τα γεγονότα. Εμείς τι κάνουμε; Εμείς, φυσικά,
υποστηρίζουμε τους εμπορικούς εταίρους μας στη Νότια Κορέα. Μόλις επέστρεψα από το ταξίδι της αντιπροσωπείας
στη Νότια Κορέα. Κατά την παραμονή μας, είδαμε πόσο σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει το θέμα και ότι έχει
καταλήξει σε αδιέξοδο. Είναι, επομένως, σημαντικό να βοηθήσει η ΕΕ ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση, παρότι είναι
σχεδόν αδύνατον προς το παρόν. Ταυτοχρόνως, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να δράσουν επί αυτού του ζητήματος
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μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Κορέα και η ΕΕ. Πρέπει να δούμε επίσης και τη Ρωσία και την Κίνα να προχωρούν
σε προτάσεις και να αναλαμβάνουν δράση. Πρέπει να δείξουμε μια ισχυρή αντίδραση από φίλους τόσο της Βόρειας
όσο και της Νότιας Κορέας και από τους εταίρους που συνεργάζονται και με τις δύο χώρες. Επομένως, υποστηρίζω
το περιεχόμενο αυτού του ψηφίσματος.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Η Βόρεια Κορέα είναι μια ομαδική φυλακή, στην οποία οι πιο σοβαρές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –λιμοκτονία και βασανιστήρια– λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση.

Αυτήν τη στιγμή εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 150.000 άνθρωποι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και ότι περίπου
100.000 πέθαναν λόγω της επιβολής αυστηρών καταναγκαστικών έργων. Ο υπόλοιπος πληθυσμός υποφέρει
μόνιμα από πείνα και διώξεις, και η επιβίωσή του εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
η Ένωση οφείλουν να υιοθετήσουν μια σαφή θέση ως προς την παρούσα ανησυχητική κατάσταση, η οποία έχει
επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο από την πρόσφατη επίθεση στο νοτιοκορεάτικο υποβρύχιο Cheonan. Μια τέτοια
επίθεση αποτελεί απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλη τη Χερσόνησο της Κορέας.

Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου και τη λύπη μου επειδή η παρούσα πρόταση ψηφίσματος δεν
περιλαμβάνει μια κατηγορηματική καταδίκη των συστηματικών και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Πιστεύω ακλόνητα ότι αυτό το θέμα αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω κατά την
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η αποκαλούμενη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, ή αλλιώς
Βόρεια Κορέα, αποτελεί κατά τη γνώμη μου το τελευταίο παράδειγμα ενός βάναυσου σταλινικού ολοκληρωτικού
καθεστώτος σε όλον τον κόσμο, και επιπλέον με προσωπολατρία, και νομίζω ότι ο «αγαπητός ηγέτης» τώρα γαλουχεί
τον γιο του για να αναλάβει το βίαιο καθεστώς του. Η βύθιση του νοτιοκορεάτικου πολεμικού πλοίου από το
βορειοκορεάτικο υποβρύχιο με απώλεια 46 μελών του πληρώματος αποτελεί δολοφονική πράξη με εξοργιστικές
διαστάσεις. Τα γεγονότα είναι απολύτως ξεκάθαρα, και συμμετείχαν βρετανοί και σουηδοί ειδήμονες στη διεθνή
έρευνα που διεξήχθη για το συμβάν αυτό.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πρέπει τώρα να ασκήσει την επιρροή της, τόσο την οικονομική όσο και την πολιτική,
σε αυτό το κράτος-παρία και να το αναγκάσει να λογοδοτήσει, και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας πρέπει
να ζητήσει συγγνώμη και να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες θα ήθελα τώρα να εκφράσω τα
πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη συμπόνια μου για την τραγωδία αυτή.

Christian Ehler (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω άλλη μία φορά σε σχέση με αυτό που ανέφερε
η κ. Lochbihler ότι οι Ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο συμφώνησαν να μην συμπεριλάβουν το θέμα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο ψήφισμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αναμένουμε την έκθεση της Υποεπιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι υποβλήθηκε μια σειρά άλλων ερωτήσεων σχετικά με τη
θανατική ποινή στη Νότια Κορέα. Συμφωνήσαμε να καταθέσουμε από κοινού μια διαδικασία κατεπείγοντος για το
θέμα αυτό τον Ιούλιο, και έπειτα τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να εξετάσουμε την έκθεση της υποεπιτροπής όσο
το δυνατόν συντομότερα.

Αυτό δεν ήταν πολιτικός ελιγμός. Βλέπουμε αυτό το ζήτημα πολύ σοβαρά. Η αντιπροσωπεία, που περιλαμβάνει
μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ταξίδεψε στην Κορέα και έθιξε συγκεκριμένα αυτά τα ζητήματα.
Αυτό δεν είναι πολιτικό ελιγμός. Απλώς δεν είναι δυνατόν να συντάσσουμε πάντοτε ψηφίσματα ποικίλων χρήσεων
τα οποία θα καλύπτουν κάθε πιθανό θέμα. Αντί για αυτό, λοιπόν, σκοπεύουμε να αποδώσουμε στο θέμα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη δική του διαδικασία κατεπείγοντος και τη δική του σύμφυτη σπουδαιότητα.

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον κ.
Ehler που ηγήθηκε της αντιπροσωπείας στην Κορέα –είναι πολύ σημαντικό– και να τον ευχαριστήσω επίσης για τα
καλά του λόγια για τους ανθρώπους του ιδιαίτερου γραφείου μου, οι οποίοι εργάζονται εξαιρετικά σκληρά. Χαίρομαι
που η συνεργασία ήταν τόσο καλή.

Και εγώ τάσσομαι υπέρ της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα, όπως θα γνωρίζει ο κ. Ehler,
και επειδή εν μέρει τη διαπραγματεύτηκα. Θεωρώ ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών του 21ου αιώνα θα
αποδεικνυόταν εξαιρετικά ωφέλιμη για τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον εταίρο μας,
τη Νότια Κορέα. Αν υπήρχε μια στιγμή όπου έπρεπε να την επικυρώσουμε, πιστεύω ότι είναι τώρα.

Αναγνωρίζω επίσης ότι θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη Βόρεια Κορέα, όπως μόλις ανέφεραν οι
κύριοι Vigenin, Kacin και Cutaş, και στις εξαμερείς συνομιλίες καθώς και στη σημασία που πρέπει να αποδώσουμε
στη συνέχιση των συνομιλιών και στην επιτυχή έκβασή τους.
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Αποδέχομαι ότι είναι αναγκαίο να αποτελέσουν προτεραιότητα οι σχέσεις που έχουμε και οι ευκαιρίες που μπορεί
να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές. Η μοναδική μικρή αξίωση που προβάλλω είναι ότι ελπίζω να αποκτήσω
σύντομα μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία θα είναι πράγματι σε θέση να εκπληρώνει τις
προτεραιότητες που το Κοινοβούλιο ορθά και σωστά ανέθεσε σε μένα σε αυτό το πλαίσιο.

Γνωρίζω επίσης καλά, όπως ανέφεραν η κ. Lochbihler, η κ. Rosbach και ο κ. Tannock, τη σπουδαιότητα της
συμμετοχής της Κίνας ή της Ρωσίας, άλλων βασικών παγκόσμιων παραγόντων, στο έργο που ασκούμε. Αυτό αποτελεί
ένα από τα θέματα που επεξεργαζόμαστε στην υπηρεσία: πώς να αξιοποιήσουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
μας για να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε την επιρροή μας και να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε ορισμένα από
αυτά τα σημαντικά και πολύ δύσκολα ζητήματα.

Συμφωνώ επίσης με όλα όσα ειπώθηκαν με πολύ παραστατικό τρόπο από τον κ. Helmer, τον κ. Zemke και από
άλλους για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Είναι τουλάχιστον αποτροπιαστικό.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ενισχύσουμε παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και ασκώντας πίεση, αλλά
γνωρίζετε ήδη τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Κύριε Sogor, θα ήθελα να σας πω ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι πρέπει να επαγρυπνούμε εντός και εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, συμμερίζομαι απολύτως την οργή για το συμβάν της βύθισης του Cheonan. Μίλησα απευθείας με τον
υπουργό Εξωτερικών επί αυτού του ζητήματος και εξέφρασα την οργή μου σε όλα όσα προσπάθησα να κάνω και,
τέλος, εξέφρασα και εγώ τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους όσων αποτελούσαν μέλη του
πληρώματος και έχασαν τη ζωή τους.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(5) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο, 110 παράγραφος
2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο (Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010) στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Franz Obermayr (NI), γραπτώς. – (DE) Η Βόρεια Κορέα δέχεται διεθνώς διεθνή κριτική περίπου από το 2000
εξαιτίας του προγράμματος πυρηνικών όπλων και των συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
βύθιση της νοτιοκορεάτικης φρεγάτας Cheonan στις 16 Μαρτίου 2010, συνεπεία της οποίας 46 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους, αποτέλεσε ένα νέο αρνητικό σημείο. Μια επιτροπή ειδημόνων από τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και άλλα
δυτικά έθνη κατέληξε στο πόρισμα ότι το πλοίο βυθίστηκε από μια βορειοκορεάτικη τορπίλη. Η περαιτέρω
ενδυνάμωση του εμπάργκο των όπλων που έχει επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και
την ΕΕ αποτελεί δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην ηγεσία της Βόρειας
Κορέας. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ κακές
συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Η Pyongyang δεν θα καταφέρει να αντέξει οικονομικά τη συνέχιση των
απεριόριστων προκλήσεών της προς τη διεθνή κοινότητα. Η Βόρεια Κορέα χρειάζεται τουλάχιστον κάποιες λίγες
σχέσεις με άλλες χώρες για να την απόκτηση συναλλάγματος. Μόνο πέρυσι, οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 10%.
Μια οικονομική πίεση που θα ασκηθεί με προσοχή θα έδινε στη διεθνή κοινότητα τη δυνατότητα να ενθαρρύνει τη
Βόρεια Κορέα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

15. Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ ευχάριστο που ξεκινάμε όσο η Cathy είναι
ακόμη παρούσα, καθώς οι δυο μας μόλις συζητούσαμε κάποια μηνύματα τα οποία θα μπορούσαμε να μοιραστούμε
μαζί σας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία να γίνει αυτή η δήλωση για τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα.

Συμμερίζομαι τις απόψεις σας σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η πολιτική κατάσταση έχει
επιδεινωθεί και οι μεταρρυθμίσεις εξελίσσονται με αργό ρυθμό. Το 2010 είναι έτος διεξαγωγής εκλογών και

(5) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες επιδίδονται σε ρητορική που προκαλεί διχασμό. Επιπλέον, η οικονομική κρίση κάνει την
κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά, η σταθερότητα και η ασφάλεια δεν απειλούνται, σύμφωνα με τις εκθέσεις της EUFOR και
της EUPM. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω και πάλι ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση
παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στη δέσμευσή της σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Μοιράζομαι αυτήν την προσωπική δέσμευση με την Υπάτη Εκπρόσωπο, τη βαρόνη Ashton. Ο στόχος μας είναι μια
σταθερή Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ακλόνητη στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα παράσχουμε όλη μας
την ενίσχυση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ωστόσο, εναπόκειται στις αρχές της χώρας να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και να κάνουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να συμβεί αυτό. Ειδάλλως, η χώρα κινδυνεύει να μείνει πίσω από την υπόλοιπη περιοχή.
Και οι δύο μπορούμε να πούμε –η Cathy μπορεί να είναι μάρτυρας– ότι η συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Σαράγεβο
στις 2 Ιουνίου επιβεβαίωσε εκ νέου τη σαφή ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία βασίζεται,
πρώτον, στην εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και, δεύτερον, στην εκπλήρωση των όρων της διαδικασίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η συνάντηση υψηλού επιπέδου αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη σημασία
της περιφερειακής συνεργασίας και για να ενθαρρύνει να γίνουν θετικές ενέργειες προς τη συμφιλίωση από τις
γειτονικές χώρες της περιοχής. Μαζί με όλους τους συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα συνεχίσει
να εργάζεται για τη μετάβαση από το γραφείο της Υπάτης Εκπροσώπου προς μια ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη χώρα, άπαξ και εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. Αυτό, ασφαλώς, θα συμπεριλάβει τον ευρύτερο σχεδιασμό
της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με βάση την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επιτρέψτε μου να τονίσω
εδώ ένα ιδιαιτέρως σημαντικό σημείο: Η συμφωνία του Dayton πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή και η εδαφική
ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Προκλήσεις ως προς αυτό δεν θα γίνουν
ανεκτές.

Ως προτεραιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αναμένει από τους πολιτικούς ηγέτες να επιδείξουν υπευθυνότητα
ευθυγραμμίζοντας τις συνταγματικές διατάξεις με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Απαιτούνται περαιτέρω συνταγματικές τροποποιήσεις για να γίνει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πιο λειτουργικό
κράτος, καθώς και για να συμμορφωθεί με το άρθρο 2 της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ζήτησα από
τον πρωθυπουργό Špirić να διορίσει ένα θεσμοθετημένο όργανο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, το οποίο θα
μπορούσε να παραμείνει εν ενεργεία μετά τις εκλογές.

Πράγματι, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά σας, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και αποδοχή των κανόνων
και των αξιών της. Όλες οι χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διοργανώσουν
απογραφή του πληθυσμού τον Μάρτιο του 2011. Επείγει η υιοθέτηση νόμου περί απογραφής από τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η απογραφή του 2011 είναι κρίσιμη για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει επιπρόσθετη τεχνική
υποστήριξη και να συμμετάσχει ενεργά στην παρακολούθηση της απογραφής. Το κοινοβούλιο της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης συζητά ακόμη το σχέδιο νόμου περί απογραφής. Η Επιτροπή οργάνωσε πολυάριθμα εργαστήρια
και συναντήσεις με βουλευτές, υπουργούς και δημοσίους υπαλλήλους για να εξηγήσει τη σημασία της απογραφής
και για να τους παροτρύνει να συμφωνήσουν σε αυτή.

Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, η Επιτροπή εξακολουθεί να προωθεί μεταρρυθμίσεις μέσω του συνεχούς
διαλόγου με τις αρχές. Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης πιθανόν να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του
2010. Προκειμένου να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της που απορρέει από αυτήν τη συμφωνία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
πρέπει να θεσπίσει βιώσιμες κυβερνητικές δομές ικανές να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νόμους συμβατούς με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τον διάλογο για τις θεωρήσεις, η πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου διατηρεί
περιορισμένο μόνο αριθμό εκκρεμών απαιτήσεων. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων αποτελεί απόδειξη
για το ότι η πολιτική συναίνεση έχει απτά αποτελέσματα. Μόλις οι εκτιμήσεις μας καταλήξουν στο ότι ικανοποιούνται
όλα τα κριτήρια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν από κοινού για την πρόταση της
Επιτροπής.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι έχει σημασία να συνεχίσουμε όλοι να πιέζουμε για μια υπεύθυνη
ηγεσία και να παρέχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις στον πληθυσμό ότι το μέλλον του βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το ψήφισμα που παρουσιάστηκε από την κ. Doris Pack αποτελεί θετική ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλές απόψεις στην έκθεση για τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και μπορώ να τονίσω ορισμένες μόνο από αυτές.
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Η ευρωπαϊκή προοπτική, για την οποία έκανε επίσης λόγο ο κύριος Fule, αποτελεί προφανώς τον μικρότερο κοινό
παρονομαστή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρά ταύτα, η χώρα δεν πλησίασε αρκετά αυτόν τον στόχο τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, επειδή το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί εκεί αποκλίνουν και προκαλείται ένα χάσμα, ειδικότερα
ανάμεσα στις δύο οντότητες. Η μία οντότητα θεωρεί τον εαυτό της ως κράτος εν κράτει, ενώ η άλλη έχει αρχές
διακυβέρνησης που δεν επιτρέπουν στα μεμονωμένα επίπεδα να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει κοινή αγορά σε αυτήν
τη χώρα. Δεν υπάρχει κοινός ενεργειακός εφοδιασμός και υπάρχει έλλειψη κοινών θεσμών. Το σύνταγμα της χώρας,
το οποίο συντάχθηκε από τη διεθνή κοινότητα στο Dayton, δεν συνιστά αποτελεσματική βάση για ένα λειτουργικό
συνταγματικό κράτος. Επιπλέον, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έγινε σαφές από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Κύριε Füle, θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη ανάμειξη από την πλευρά της ΕΕ και, αν είναι αναγκαίο, την επιβολή
κυρώσεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση του laissez-aller και του laissez-faire δεν μας οδηγεί
πουθενά. Ο λαός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έχει συνηθίσει σε διαφορετική στάση και έχουν και οι ίδιοι διαφορετική
στάση προς εμάς.

Έχετε ήδη συζητήσει για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Ελπίζουμε πάρα πολύ ότι θα είναι δυνατό
να επιτευχθεί αυτό.

Η μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα και τη διαφθορά απέχει πολύ από τη νίκη. Σε ορισμένες περιοχές, δεν έχει
ούτε καν ξεκινήσει πραγματικά. Δυστυχώς, η διοίκηση και το πολιτικό σύστημα αποτελούν μέρος αυτής της
διαφθοράς. Αυτό, σε συνδυασμό με το αδύναμο δικαστικό σύστημα, φοβίζει και απομακρύνει τους επενδυτές και
αποτρέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως για νέους ανθρώπους.

Αυτό με φέρνει στο θέμα της εκπαίδευσης. Είναι λυπηρό πως οι δομές του εκπαιδευτικού συστήματος είναι
απαρχαιωμένες και αναποτελεσματικές. Η εγκυρότητα των διπλωμάτων και η αναγνώριση των πτυχίων αποτελούν
σημαντικό πρόβλημα. Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα, και μάλιστα και σε κρατικό επίπεδο.
Οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν καν στα προγράμματά μας, επειδή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Για
τον λόγο αυτόν πρέπει να τους βοηθήσουμε.

Οι τοπικοί πολιτικοί αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την επιστροφή και την επανένταξη των προσφύγων. Οι
πρωθυπουργοί λένε στον κόσμο να επιστρέψει, αλλά οι τοπικοί πολιτικοί δεν τους παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα και
νερό και, επομένως, οι πρόσφυγες πηγαίνουν από κει που ήρθαν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν τεράστιο όγκο ζητημάτων προς διεκπεραίωση και ελπίζω ότι θα βοηθήσετε τον λαό
της χώρας στα καθήκοντά του. Αξίζουν την ενίσχυσή μας και χρειάζονται την υποστήριξή μας, επειδή θα έπρεπε
να έχουν ένα μέλλον ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας
την εισηγήτρια, την κυρία Pack, για την εποικοδομητική συνεργασία.

Σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: το μέλλον της χώρας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, προκειμένου
να γίνει αυτό το μέλλον πραγματικότητα, οι πολιτικοί ηγέτες της πρέπει να επιδείξουν κοινή βούληση και
αποφασιστικότητα και να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση εθνικιστικής πολωτικής ρητορικής. Ο λαός της Βοσνίας
δεν πρέπει να κρατείται πλέον σε ομηρία από την απροθυμία των πολιτικών του ηγετών. Στο πεδίο της ελευθέρωσης
των θεωρήσεων διαβατηρίων, οι συντονισμένες προσπάθειες προς τη μεταρρύθμιση αποδείχθηκαν πράγματι εφικτές
και το ταξίδι στην Ευρώπη χωρίς θεώρηση είναι τώρα δυνατό για τους Βόσνιους.

Ωστόσο, δεν απαιτούνται μόνο μεταρρυθμίσεις στην πορεία προς την ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει ένα
κράτος που λειτουργεί σωστά για τους πολίτες∙ μια χώρα στην οποία όλοι οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν,
ανεξάρτητα από την ομάδα ή τη μειονότητα στην οποία ανήκουν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
απεφάνθη ότι το σύνταγμα της Βοσνίας παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι απαιτείται να τροποποιηθεί
άμεσα, ώστε να έχουν όλοι οι Βόσνιοι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια προς όφελος της
σταθερότητας και της προόδου. Οι βαλκανικές χώρες έχουν ευθύνη η μία απέναντι στην άλλη να σημειώνουν πρόοδο
εναρμονισμένα. Όπου υπάρχουν διαμάχες με γειτονικές χώρες, όπως στην περίπτωση της σχεδιαζόμενης κατασκευής
της γέφυρας Peljesac στην Κροατία, πρέπει να επιλύονται με διαπραγματεύσεις.

Τέλος, θα ήθελα να δώσω έμφαση στο ότι είναι υψίστης σημασίας να συμφιλιωθεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τους
πολέμους του παρελθόντος της. Οι γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού και άλλης μορφής σεξουαλικής βίας
κατά τη διάρκεια του πολέμου πρέπει να δικαιωθούν. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να τιμωρήσει τους δράστες και
να παράσχει μεγαλύτερη ενίσχυση σε αυτές τις γυναίκες. Τον Ιούλιο συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη φρικτή
γενοκτονία στη Srebrenica. Αυτό το τραγικό γεγονός πρέπει να έχει μια θέση στη συλλογική μνήμη των Βαλκανίων.
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Τα διάφορα ψηφίσματα που ενέκριναν τα κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα σε
αυτό το πλαίσιο, και η συγγνώμη που ζήτησε πρόσφατα ο πρόεδρος της Κροατίας για την πολιτική της Κροατίας
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά τη διάρκεια του πολέμου αποτελεί επίσης σημαντική κίνηση και ένα βήμα προς την
εθνική συμφιλίωση στα Βαλκάνια.

Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκαλεί,
τουλάχιστον σε εμένα, αισθήματα τρυφερότητας και απογοήτευσης. Χρειάζεται σκληρή αγάπη από εμάς και νομίζω
ότι αυτό λαμβάνει από την Doris Pack.

Η επιμονή στη μεταρρύθμιση ώστε να λειτουργήσει σωστά το κράτος δεν γεννάται από κάποια εσωτερική επιθυμία
για υπαγορεύσεις ή για επέμβαση. Ο Επίτροπος Fule ορθώς ανέφερε τις οικονομικές συνθήκες που καθιστούν τις
πολιτικές δυσκολίες ακόμη πιο έντονες. Ένα λειτουργικό κράτος είναι αναγκαίο για να γίνουν ευπρόσδεκτες οι
επενδύσεις, για να δοθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ και να υπάρξουν ευκαιρίες για εξαγωγές, δημιουργώντας έτσι
θέσεις εργασίας. Επομένως, η μεταρρύθμιση και οι οικονομικές πτυχές διαπλέκονται. Χρειαζόμαστε, επίσης,
επειγόντως τις μεταρρυθμίσεις για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δικαιοσύνη και να
καταπολεμηθεί η διαφθορά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το ταξίδι χωρίς θεώρηση και για την ελευθέρωση των
θεωρήσεων, και ελπίζω να βοηθήσω στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών ώστε να
εξασφαλιστεί αυτό, ελπίζουμε, μέχρι το φθινόπωρο. Αυτά νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλά νέα για τους βόσνιους
πολίτες.

Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, εμείς σε αυτό το Κοινοβούλιο
ουσιαστικά απευθυνόμαστε στους Βόσνιους∙ δηλαδή στους πολιτικούς και στον λαό της χώρας. Υπάρχουν δύο
πολύ θετικές πτυχές: η επερχόμενη ελευθέρωση των θεωρήσεων και το γεγονός ότι οι πολιτικοί ηγέτες στα Βαλκάνια
άρχισαν πάλι τις μεταξύ τους συνομιλίες. Πρέπει τώρα να λάβουμε αυτές τις δύο θετικές πτυχές, να κοιτάξουμε
τους βόσνιους πολιτικούς στα μάτια και να τους πούμε: «Αφού καταφέρατε αυτό, μπορείτε επίσης να έρθετε και
σε μεταξύ σας συμφωνία, καθώς αυτό είναι που εμποδίζει την πορεία σας προς την προσχώρηση στην ΕΕ. Θα συμβεί
μία ημέρα, αλλά θα συμβεί μόνο σε μια ενωμένη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

Αν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα, θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Η χώρα έχει ακόμη αρκετή δουλειά
να κάνει, για παράδειγμα, ως προς τη θέση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τις εθνοτικές συγκρούσεις και το
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Επικροτούμε όλες τις βελτιώσεις αυτού του είδους.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) Αποτελεί αντικειμενικό γεγονός ότι η πρόοδος που σημειώθηκε από τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ένταξη είναι αξιοσημείωτα αργότερη από αυτή που σημείωσαν
τα άλλα κράτη της περιοχής. Είναι εξίσου αρνητικό το γεγονός ότι υπήρξαμε για πολύ καιρό μάρτυρες πολύ
περιορισμένης προόδου στα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη μελλοντική προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 2010 αποτελεί έτος διεξαγωγής εκλογών. Χάρη σε αυτό, ή μάλλον ίσως εξαιτίας αυτού,
τα αποτελέσματα για αρκετές από τις μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ φτωχά. Η παρούσα κατάσταση στη χώρα έχει
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αναμένουμε θεαματικές αλλαγές προς το
καλύτερο σε αυτήν την περιοχή μετά τις εκλογές. Πρέπει, ωστόσο, να καταστεί απολύτως σαφές στην πολιτική
ηγεσία της χώρας ότι μόνο συγκεκριμένα αποτελέσματα στη διαδικασία της μεταρρύθμισης και στην εκπλήρωση
των κριτηρίων μπορούν να κάνουν τη χώρα να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι
η συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία θα θέσπιζε ένα συνεκτικό συνταγματικό σύστημα με λειτουργικούς,
ανεξάρτητους και πρωτίστως αποτελεσματικούς θεσμούς.

Εξίσου σημαντικές είναι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαιτέρως οι διαρθρωτικές, οι οποίες θα εξουδετέρωναν
όλα τα εμπόδια στην πορεία προς τη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου στη χώρα και την επανεκκίνηση
της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Ένας αρνητικός παράγοντας είναι η διόγκωση της ανεργίας, η οποία έχει αγγίξει
το 40% σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε αντικειμενικά την επιτυχή εκπλήρωση των κριτηρίων για τη θέσπιση ενός
καθεστώτος χωρίς θεώρηση και να την αναφέρουμε ως θετικό παράγοντα. Το ψήφισμα για το οποίο θα ψηφίσουμε
αύριο παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μου, μια αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα και δείχνει την
προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τη χώρα στις φιλοδοξίες της για ενσωμάτωση, με την προϋπόθεση
ότι η πολιτική ηγεσία και ο λαός της θα καταφέρουν να διευθετήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα, πράγμα
που οφείλουν να κάνουν οι ίδιοι πριν από την εξασφάλιση της προσχώρησης στην ΕΕ.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, καθώς και την σκιώδη
εισηγήτριά μας. Εκπόνησαν μια καλή έκθεση. Το πιο σημαντικό σημείο για μένα είναι ότι και οι δύο πλευρές οι
οποίες κάνουν αυτήν τη στιγμή τον βίο αβίωτο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνετίστηκαν και υποχωρούν από τις ακραίες
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θέσεις τους. Μία από αυτές τις ακραίες θέσεις αφορά τη συνεχή αμφισβήτηση της Βοσνίας και της ακεραιότητάς
της και την απειλή της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων, πράγμα που δεν θα είχε άλλο αποτέλεσμα από την αναταραχή
στην κοινή γνώμη και την πρόκληση μίσους. Η άλλη ακραία θέση είναι η αμφισβήτηση της βασικής δομής του
Dayton. Χρειάζεται τροποποίηση η συμφωνία του Dayton; Ναι. Έχει ήδη τροποποιηθεί, αλλά πρέπει να γίνει
περισσότερη δουλειά.

Η μία πλευρά ισχυρίζεται συνεχώς ότι πρέπει να καταργηθεί το αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου και συμφωνώ μαζί
της. Ωστόσο, η πλευρά που ζητά να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για να είναι σε θέση οι
πολιτικοί της χώρας να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, αλλά πρέπει και οι
πολιτικοί να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Επιπλέον, στις επόμενες εκλογές, ελπίζουμε ότι οι ψηφοφόροι θα
εκλέξουν πολιτικούς έτοιμους να αναλάβουν την ευθύνη της χώρας τους.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε επανειλημμένως τη
δέσμευσή της στην προσχώρηση στην ΕΕ των δυτικών βαλκανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρωταρχική ευθύνη για τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις και
για την προσχώρηση εναπόκειται στη χώρα, και εξαρτάται από τη βούλησή της και από την ικανότητά της να
υλοποιήσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης καθώς και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε.

Όλοι γνωρίζουμε, και ειπώθηκε και εδώ, ότι προς το παρόν η πρόοδος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι περιορισμένη,
αλλά ταυτοχρόνως γνωρίζουμε ότι ο κατακερματισμός στη λήψη αποφάσεων και στη νομοθεσία, ή η επικάλυψη
αρμοδιοτήτων, απορρέουν σε σημαντικό βαθμό από τους όρους των συμφωνιών του Dayton, οι οποίες ήταν
πράγματι αναγκαίες για να σταματήσουν οι φόνοι.

Οι ευθύνες είναι μοιρασμένες ανάμεσα στη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
στις τοπικές αρχές. Νομίζω ότι αυτό ισχύει περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Έχουμε ενεργό
ρόλο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από το 1995 με χάραξη πολιτικής, ανθρώπινους πόρους, παροχή ενέργειας και
χρηματοδότηση.

Ενισχύουμε περισσότερο και πιο ενεργά τις αρχές και πρωτίστως τον λαό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Θα ήθελα να
κάνω δύο σχόλια για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Πρώτον, σε σχέση με τον υποτιθέμενο κίνδυνο της εξαγωγής
του οργανωμένου εγκλήματος, σε περίπτωση που αρθεί η υποχρέωση θεώρησης, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν ισχύει
κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, στις χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση, υπάρχει μικρότερο ποσοστό οργανωμένου
εγκλήματος, επειδή βασικά εξολοθρεύσαμε το οργανωμένο έγκλημα που συνδεόταν με τις θεωρήσεις και το
λαθρεμπόριο ανθρώπων στις χώρες που υφίσταται η υποχρέωση θεώρησης.

Το δεύτερο επιχείρημα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να σπουδάσουν,
για να επισκεφθούν τόπους, για να δημιουργήσουν φιλίες, για να μάθουν νέα πράγματα, αλλάζουν τρόπο θεώρησης
των πραγμάτων, όταν επιστρέφουν στις χώρες τους. Γίνονται πιο απαιτητικοί από τις αρχές στις χώρες τους. Απαιτούν
μεγαλύτερη λογοδοσία και είναι εκείνοι που μπορούν να ασκήσουν πίεση και που μπορούν να εφαρμόσουν και να
πραγματοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα.

Προέβαλα δύο επιχειρήματα υπέρ της ελευθέρωσης των θεωρήσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και ελπίζω ότι αυτό
θα συμβεί κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Ο Επίτροπος Füle και η εισηγήτρια, η κυρία Pack, ορθώς επεσήμαναν ότι ως επί το
πλείστον δεν έχουμε λάβει καλά νέα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα τελευταία χρόνια.

Πιστεύω ότι το 2010 θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη Βοσνία. Πρώτα από όλα, πρέπει να εκμεταλλευτεί την
ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελευθέρωση των θεωρήσεων. Τώρα, θα πρέπει να αναλάβουν τον δικό τους
ρόλο οι βόσνιοι πολιτικοί.

Δεύτερον, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες στην περιοχή της. Η Κροατία
και η Σερβία έχουν τώρα κυβερνήσεις που είναι υπέρ μιας ενωμένης, ολόκληρης και αδιαίρετης Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Τρίτον, οι εκλογές του Οκτωβρίου θα αποτελέσουν μεγάλη ευκαιρία για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς θα προσφέρουν
στους ψηφοφόρους της την ευκαιρία να εκλέξουν πολιτικούς έτοιμους και ικανούς να κάνουν τη χώρα να προχωρήσει
προς τα εμπρός.

Μετά τις εκλογές, χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία, μια συμφωνία μετά το Dayton, που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα
λειτουργικό κράτος και μια λειτουργική κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι που λείπει αυτήν τη στιγμή από τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επιπλέον, αυτή η συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει τη μακροχρόνια ύπαρξη της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και πρέπει να περιέχει διεθνείς νόμιμες εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα
Έθνη, την Κροατία και τη Σερβία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
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Bernd Posselt (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, 15 χρόνια έπειτα από τη συμφωνία του Dayton, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
έχει σημειώσει μια κάποια περιορισμένη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει φθάσει πολύ μακριά. Δεν θα
έπρεπε, επομένως, να βαυκαλιζόμαστε σχετικά με αυτό το ζήτημα. Λέγεται συχνά ότι η συμφωνία του Dayton είναι
κατά βάση σωστή, αλλά χρειάζεται απλώς να εφαρμοστεί σωστά και πρέπει να βρεθούν καλύτεροι πολιτικοί, αλλά
αυτό δεν ισχύει. Η παρούσα δομή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν είναι πλήρως λειτουργική. Η χώρα πρέπει να
μετατραπεί σε πραγματική ομοσπονδία η οποία θα συγκροτείται από τρεις λαούς με ίσα δικαιώματα. Αντί για τα
πολύ μικρά, άκαμπτα καντόνια, πρέπει να οργανωθεί σε μεγαλύτερες, πιο αποτελεσματικές περιφέρειες ανάμεικτων
εθνικοτήτων. Τα κεντρικά όργανα του κράτους πρέπει, βεβαίως, επίσης να ενδυναμωθούν και πρέπει να παρασχεθούν
στις μειονότητες τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχυθεί η θέση τους, όπως υπέδειξε η απόφαση του
Δικαστηρίου στο Στρασβούργο.

Επομένως, απαιτείται η μεταρρύθμιση του κράτους κεντρικά και περιφερειακά. Ωστόσο, αυτή η μεταρρύθμιση
πρέπει να εγκαινιαστεί από δυνάμεις εντός της ίδιας της χώρας. Εμείς μπορούμε απλώς να τις ενισχύσουμε. Εκεί
συνίσταται το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο κ. Dodik, αλλά είναι κυρίως ο κ. Dodik αυτός που εμποδίζει
κάθε απόπειρα για γνήσια μεταρρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξης μιας νεαρής πολιτικής ελίτ εντός της χώρας. Επικροτώ το γεγονός ότι ένας από τους
τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η εξαιρετική έκθεση της κ. Pack είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Αυτή
η χώρα έχει ανάγκη από ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα αντάξιο της σπουδαίας ιστορίας της, από τους
πολυεθνικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι ένα νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα η οποία δεν χαρακτηριζόταν μόνο από σύγκρουση, αλλά και από εξαιρετικά
υποδειγματική ανεκτικότητα. Εδώ αναπτύχθηκε μια ανεκτική ευρωπαϊκή μορφή του Ισλάμ. Εδώ, κατά την αυστριακή
εποχή, θεσπίστηκε ο πρώτος ισλαμικός νόμος στην Ευρώπη, ο οποίος παραμένει έως σήμερα υπόδειγμα. Πολλοί
άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα κατάφεραν να συμβιώσουν ειρηνικά. Οι Βόσνιοι μπορούν να είναι υπερήφανοι για την
ιστορία τους και, αν καταφέρουν να αναπτύξουν ένα τέτοιο πνεύμα ξανά και να το μεταλαμπαδεύσουν σε μια
σύγχρονη Ευρώπη, πιστεύω ότι το 2010 θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημείο καμπής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Anna Ibrisagic (PPE). – (SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Pack για την ισορροπημένη και
εξαιρετικά αντικειμενική έκθεση, αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Fule για το τεράστιο ενδιαφέρον και
τη γνώση που επιδεικνύει στο έργο του σε σχέση με αυτό το ενδιαφέρον, αλλά και πολύ περίπλοκο μέρος της
Ευρώπης μας.

Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Επίτροπε, όταν αναφέρετε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας δεν μπορεί και δεν
πρέπει να αμφισβητείται. Αν έπρεπε να επιλέξω ένα πράγμα στο οποίο θα ήθελα να δώσω έμφαση σήμερα, θα ήταν
η ελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελπίζω παρά πολύ να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της ελευθέρωσης
των θεωρήσεων πριν από τις εκλογές τον Οκτώβριο. Αν δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό, να στείλουμε αυτό
το μήνυμα, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα από την Επιτροπή ότι θα ολοκληρώσουμε αυτήν τη διαδικασία
στο προσεχές μέλλον. Διαφορετικά, θα θέσουμε, δυστυχώς, σε κίνδυνο τόσο την έκβαση των εκλογών όσο και το
ενδιαφέρον του λαού να συμμετάσχει στις εκλογές στη Βοσνία.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Δυστυχώς, τα Βαλκάνια και η περιοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
εξακολουθούν να είναι σαν καζάνι που βράζει.

Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουμε την ισχυρή επιρροή
που ασκούμε σε αυτήν την περιοχή και να δείξουμε στην περιοχή, και ιδίως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ότι είναι εφικτό
ένα ευρωπαϊκό μέλλον, και ένας από τους τομείς στους οποίους μπορούμε να το δείξουμε αυτό είναι η ελευθέρωση
του καθεστώτος των θεωρήσεων, την οποία υποστηρίζω πολύ θερμά.

Πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε την παλιά γενιά των πολιτικών, αλλά μπορούμε να δείξουμε στη γενιά
των νέων και στις επόμενες γενιές ότι η ΕΕ είναι εδώ για αυτές, είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω του γεγονότος ότι
υποστηρίζουμε την αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ των νέων ανθρώπων στην ΕΕ και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει
σημειώσει μικρότερη πρόοδο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια ως προς την εκπλήρωση των
κριτηρίων που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι αυτή είναι η περιοχή στην οποία η διεθνής
κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τη σημαντικότερη παρουσία, με ad hoc θεσμούς και οικονομική βοήθεια.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί πράγματι να προξενεί σημαντικές δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί
να εξετάσει τη μελλοντική προσχώρηση μιας χώρας στην οποία η Υπάτη Εκπρόσωπος είναι ακόμη παρούσα και
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η πρόοδος, επομένως, θα εξαρτηθεί
κυρίως από τη σταδιακή κατάργηση του αξιώματος του Υπάτου Εκπροσώπου.
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Δεν είναι σαφής ούτε ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν οι διάφοροι πολιτικοί εταίροι. Η χώρα είναι
χωρισμένη στη Σερβική Δημοκρατία και την Ομοσπονδία, καθώς και σε τρεις βασικές εθνοτικές ομάδες, καθεμία
από τις οποίες εκπροσωπεί μία μειονότητα στη δική της πλευρά της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
του πληθυσμού κατά τα τελευταία 10 χρόνια από 4,5 εκατομμύρια σε 3,4 εκατομμύρια κατοίκους. Φαίνεται ότι
οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν πιστεύουν πια ότι υπάρχει μέλλον για τη χώρα τους. Η προοπτική της προσχώρησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως μία χώρα και όχι ως ξεχωριστά εδαφικά τμήματα. Ο
λαός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει, επομένως, να αποφασίσει αν επιθυμεί να είναι τμήμα μίας ενιαίας χώρας,
πριν καταστεί δυνατό να ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση για την προσχώρηση.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Η πρόταση για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα έπρεπε να ενθαρρύνει τη χώρα να σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στους τομείς της
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και
της ενοποίησης του διοικητικού συστήματος. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Εξεπλάγην ιδιαιτέρως όταν άκουσα στο
Σαράγεβο ότι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ζητούσαν από εμάς να μην υποστηρίξουμε την απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης, επειδή αυτό θα σηματοδοτούσε την υποστήριξή μας ως προς την επιστροφή στην
εξουσία των τωρινών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάσει ένα σαφές, ρεαλιστικό και ελκυστικό πρόγραμμα προσχώρησης, το
οποίο θα ενθαρρύνει όλες τις χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια να συμμετάσχουν σε βιώσιμη περιφερειακή συνεργασία
και, κατά συνέπεια, σε μόνιμη συμφιλίωση. Η ΕΕ πρέπει να προτείνει έναν αριθμό βραχυπρόθεσμων στόχων, τους
οποίους η Βοσνία μπορεί να πετύχει, ώστε οι πολίτες της να δουν την πρόοδο που σημειώθηκε και να αποκτήσουν
κίνητρο να συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε
κράτος των Δυτικών Βαλκανίων.

Csaba Sogor (PPE). – (HU) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μόνο μια απάντηση στο Σαράγεβο και στη Srebrenica:
Dayton. Αρκετοί εδώ ανέφεραν ότι πρέπει να βρούμε έναν διαφορετικό τόνο, και αυτός δεν είναι ο τόνος των
οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων, αλλά αυτός για τον οποίο επίσης έκανε λόγο ο κ. Posselt. Εμείς, η ΕΕ, είμαστε
κάτι παραπάνω από μια οικονομική κοινότητα συμφερόντων. Αναφέρθηκαν ο πολιτισμός, η θρησκεία και η
εκπαίδευση. Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα και παρακινώ τους συναδέλφους μου σε ένα ζήτημα. Θα επικρατήσει
ειρήνη στο Σαράγεβο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα είναι μια χώρα με ανεξάρτητους, ελεύθερους και ευτυχισμένους
κατοίκους, μόνο όταν εμείς, η ΕΕ, αποτελέσουμε το υπόδειγμα, μόνο όταν κάθε εθνική μειονότητα εντός της ΕΕ
αποκτήσει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τη χρήση των φόρων της και για τη μητρική της γλώσσα και όταν δεν
γίνονται διακρίσεις εναντίον τους, αλλά τους παρέχεται εδαφική και πολιτισμική αυτονομία. Το κλειδί για το μέλλον,
όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι να δοθεί στις μειονότητες στην ΕΕ το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.

Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε αυτή
η πολύ ωφέλιμη συζήτηση. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι ως προς τα μηνύματά μας. Η πρόταση ψηφίσματος
προκάλεσε μια συζήτηση που αφορούσε αυτά τα ενωμένα μηνύματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει την κοινή μας δέσμευση,
αλλά υπογραμμίζει επίσης τη σοβαρότητα της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουμε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Νομίζω ότι είναι σαφές από αυτήν τη συζήτηση –και συμφωνώ απολύτως με αυτό– ότι οι πολιτικοί, και κυρίως οι
πολιτικοί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι στους πολίτες και απέναντι
στη χώρα. Συμφωνώ επίσης απολύτως με το ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδειχθεί αυτό είναι η απτή πρόοδος.
Ακόμη, αποδείχθηκε πως η ελευθέρωση των θεωρήσεων έδειξε ότι υπάρχει τρόπος όχι μόνο να συμφωνήσουν σε
κάτι οι πολιτικοί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά και να κάνουν πολύ καλή δουλειά ως προς την εφαρμογή ενός
μάλλον απαιτητικού χάρτη πορείας που θα μας οδηγήσει στο καθεστώς χωρίς θεωρήσεις.

Νομίζω ότι είναι επίσης σαφές ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες. Σχετικά με τις
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, πρώτη είναι οπωσδήποτε η συμμόρφωση του Συντάγματος της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη συμφωνία σταθεροποίησης
και σύνδεσης (ΣΣΣ)∙ δεύτερον, η έγκριση του κρατικού νόμου περί απογραφής∙ και τρίτον, η εκπλήρωση των
εκκρεμών κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων.

Ταυτοχρόνως, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να αναμένουμε απλώς να φέρουν κάποια αποτελέσματα οι εκλογές τον
Οκτώβριο. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα να εξετάζουμε μεσοπρόθεσμους στόχους –μια ολιστική, αλλά ταυτοχρόνως
συνολική προσέγγιση για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ήδη τώρα θα έπρεπε να εργαζόμαστε εντατικά για την ευκαιρία
που θα πρέπει να παρουσιαστεί με τα αποτελέσματα των εκλογών του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε
τους πολιτικούς κατά την προεκλογική εκστρατεία να παρουσιάσουν σαφώς το όραμά τους για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
τη θεώρησή τους για το ευρωπαϊκό μέλλον και την σχέση της με την Ευρώπη, καθώς και τις σχετικές ελπίδες αυτής
της χώρας. Θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις μετά τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και περαιτέρω τροποποιήσεων
στις συνταγματικές διατάξεις, και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι δύο πλευρές –οι πολιτικοί στη
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Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην ΕΕ– είναι έτοιμες για το ότι οι πολιτικοί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα έχουν μεγαλύτερη
συμμετοχή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να θέσουν τέλος αυτές οι εκλογές στην εποχή του Dayton και να μας μεταφέρουν
σε μια ευρωπαϊκή εποχή.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(6) που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2,
του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο (Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010) στις 12.00.

16. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.55 και επαναλαμβάνεται στις 21.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LÁSZLÓ TŐKES
Αντιπροέδρου

17. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)

Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών
υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ [2010/2724(RSP)].

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το
Κοινοβούλιο για την ευκαιρία να παρουσιάσω το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες
για τη συμφωνία δευτέρου σταδίου σχετικά με τις εναέριες μεταφορές αεροπορικών μεταφορών.

Νωρίτερα φέτος, στις 25 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη μονογράφηση της συμφωνίας δευτέρου
σταδίου –μιας συμφωνίας την οποία το Κοινοβούλιο υποστήριξε πολύ θερμά. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε έναν
ιδιαιτέρως εποικοδομητικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, πράγμα για το οποίο η Επιτροπή
αισθάνεται εξαιρετικά ευγνώμων.

Επιτρέψτε μου να διατρέξω τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας δεύτερου σταδίου. Η συμφωνία αυτή εδράζεται στη
συμφωνία πρώτου σταδίου που βρίσκεται σε ισχύ από τις 30 Μαρτίου 2008, δημιουργώντας τις προοπτικές για
επιπρόσθετες επενδύσεις και ευκαιρίες για πρόσβαση στην αγορά, καθώς και ενδυναμώνοντας περισσότερο το
πλαίσιο συνεργασίας σε κανονιστικά ζητήματα όπως το περιβάλλον, η κοινωνική προστασία, ο ανταγωνισμός και
η ασφάλεια.

Ως προς το ζήτημα του περιβάλλοντος, η συμφωνία δευτέρου σταδίου θεσπίζει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διευθέτηση
των τοπικών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες
μέσω της επιδίωξης κοινών σχεδίων που εφαρμόζουν πρακτικές λύσεις όπως καθαρότερες τεχνολογίες διαχείρισης
πτήσεων και εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και συνεργασία σε διεθνή φόρα όπως η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής
Αεροπορίας. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν επίσης επίσημα τη σημασία της αποφυγής της επικάλυψης
και της ενίσχυσης της συμβατότητας των αντίστοιχων αγορακεντρικών μέτρων τους. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω
συγκεκριμένα το σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Η Ευρώπη είναι επίσης αποφασισμένη να επωφεληθεί της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα της ασφάλειας,
όπου η συμφωνία επιδιώκει να μειώσει τον φόρτο εξαιτίας της ασφάλειας στους αερολιμένες μέσω της προώθησης
δραστηριοτήτων αξιολόγησης και έγκαιρης διαβούλευσης για μελλοντικές απαιτήσεις. Στον τομέα του ανταγωνισμού,
η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα
των κανονιστικών αποφάσεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Για πρώτη φορά σε μια τέτοια συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να εξισορροπηθούν
οι ευκαιρίες για πρόσβαση στην αγορά και η ισχυρή κοινωνική προστασία μέσω της δέσμευσης της εφαρμογής των
όρων της συμφωνίας με τρόπο που να μην υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα.

Στο εμπορικό μέτωπο, η Ευρώπη κατέκτησε περισσότερα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης
στο πρόγραμμα «Fly America» (με εξαίρεση την άμυνα), το οποίο μέχρι τώρα περιόριζε τις εναέριες μεταφορές που

(6) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο στους αερομεταφορείς των Ηνωμένων
Πολιτειών.

Όμως, το πιο σημαντικό στοιχείο του σχεδίου της συμφωνίας είναι ίσως η δέσμευση για περαιτέρω πρόοδο. Ως
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν στον στόχο της απομάκρυνσης
των φραγμών που υφίστανται ακόμη στην αγορά, με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμποδίζουν την πρόσβαση των αεροπορικών εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές
κεφαλαίου. Η πρόοδος ως προς αυτόν τον στόχο θα εξετάζεται ετησίως και θα εμπερικλείει τη συνεργασία στη
Μεικτή Επιτροπή. Μαζί με την επανεξέταση υψηλού επιπέδου αν η πρόοδος είναι πολύ αργή, έχουμε μια
στοχοθετημένη προσέγγιση για την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

Και οι δύο πλευρές έχουν ένα κίνητρο για να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα μέσω της εγγύησης
επιπρόσθετων δικαιωμάτων να εφαρμόζουν τα δικαιώματα της έβδομης ελευθερίας των επιβατών και να αποκτούν
συμμετοχή σε αερομεταφορείς τρίτης χώρας.

Συνοψίζοντας, η συμφωνία προωθεί τη συνεργασία σε ευρύ φάσμα κανονιστικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων
τομέων όπως η ασφάλεια, η προστασία του καταναλωτή, ο ρόλος της Κοινής Επιτροπής και το περιβάλλον. Προσφέρει
άμεσες και μελλοντικές επιπρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες, εδραιώνει έναν χάρτη πορείας για αλλαγές στον ζωτικό
χώρο της μεταρρύθμισης των επενδύσεων και, κυρίως, διαφυλάσσει τα οφέλη της υφιστάμενης συμφωνίας πρώτου
σταδίου, τα οποία θα είχαν χαθεί αν δεν είχαμε επιτύχει αυτήν τη συμφωνία δευτέρου σταδίου. Κάποια από αυτά
θα είχαν χαθεί.

Μια μελέτη που ανέλαβε να εξετάσει το όφελος των συμφωνιών πρώτου και δεύτερου σταδίου εκτίμησε ότι θα
μπορούσε να είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομικά οφέλη και περίπου 80.000 νέες θέσεις εργασίας –και
τα δύο εξαιρετικά πολύτιμα στο παρόν οικονομικό κλίμα.

Για τους λόγους αυτούς, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει αυτήν τη σημαντική συμφωνία.

Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, η αεροπορική συμφωνία
υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ είναι ασφαλώς πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτόν, το Κοινοβούλιο και η επιτροπή μας
διαδραμάτισαν έναν πολύ ενεργό ρόλο στις συνομιλίες και τις επισκέψεις.

Περίπου το 60% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας διεξάγεται ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη, πράγμα
που αποτελεί ένδειξη της σημασίας της. Ελπίζουμε ως εκ τούτου ότι και οι δύο εταίροι κατανοούν την ανάγκη μιας
πραγματικής διμερούς συμφωνίας και ότι θα ενθαρρυνθούν στο μέλλον να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την
παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Μολονότι σέβομαι το έργο που έχει συντελεστεί και μολονότι έχω μεγάλο
σεβασμό για τα κύματα αισιοδοξίας που αποπνέουν οι διαπραγματευτές στο τέλος των συνομιλιών, εγώ προσωπικά
είμαι της άποψης, όπως και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), ότι υπάρχουν
ακόμη κάποιοι τομείς που απαιτούν διαπραγμάτευση και ότι τα τωρινά αποτελέσματα δεν είναι τόσο ικανοποιητικά
όσο είχαμε ελπίσει.

Υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο, και πράγματι είχαμε ελπίσει
ότι τα πράγματα θα είχαν προχωρήσει περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπήρξε
σχεδόν καμία πρόοδος αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι επισημάνθηκε μια προθυμία να συζητήσουμε το θέμα.
Δεύτερον, θέλαμε να δούμε πρόοδο σε σχέση με τα τεχνικά κέντρα ελέγχου, τα οποία αποτελούν κοινό μας συμφέρον.
Δεν είδαμε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, μετά δυσκολίας τολμάμε να
κάνουμε λόγο για ενδομεταφορές, επειδή αυτό το θέμα φαίνεται να έχει γίνει σχεδόν ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, θα έλεγα πως πρέπει να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε και οι ίδιοι οτιδήποτε προσφέρουμε στην άλλη
πλευρά σε μια θετική διμερή συμφωνία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμη. Επομένως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι, αν
εξαιρέσουμε μόνο ένα σημείο, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε και είναι η κοινωνική πτυχή, δεν έχει σημειωθεί
σοβαρή συγκεκριμένη πρόοδος, αλλά υπάρχει αρκετή προθυμία για να υπάρξει πρόοδος στο μέλλον.

Για τον λόγο αυτόν, μπορούμε ίσως να συνοψίσουμε τη στάση του Κοινοβουλίου σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι
ότι τέτοιου είδους συμφωνίες απαιτούν μια νομική βάση. Ειδικά όπου γίνεται αναφορά στην ανταλλαγή δεδομένων
και πληροφοριών, πρέπει να τηρούμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει για
κανέναν λόγο να βρεθεί προ τελεσμένου γεγονότος. Δεύτερον, πρέπει να δώσουμε έμφαση στον διμερή χαρακτήρα
αυτών των συμφωνιών. Δεν είναι μονομερείς, αλλά γνησίως διμερείς συμφωνίες. Τρίτον, είναι σημαντικό να ορίσουμε
μια ημερομηνία για να ξεκινήσουμε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι θα κάνουμε κάτι
σε αυτόν τον τομέα ήδη τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2010. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα είμαστε, αισίως, σε θέση
να θεσπίσουμε μια πραγματική διμερή συμφωνία από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη.
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Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
όταν συμφωνήσαμε το 2007 για τη συμφωνία πρώτου σταδίου για τις αερομεταφορές, το κάναμε για δύο
σημαντικούς λόγους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχτηκαν την έννοια του «ευρωπαϊκού αερομεταφορέα»,
πράγμα που σημαίνει ότι, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ αυτή η συμφωνία, κάθε ευρωπαϊκός αερομεταφορέας
θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πτήση από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης σε οποιοδήποτε σημείο στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή ήταν από μόνη της μια σημαντική καινοτομία, καθώς αυτό δεν ίσχυε πρωτύτερα για
όλους τους αερομεταφορείς. Δεύτερον, ορίστηκε μια Κοινή Επιτροπή, παρέχοντάς μας ένα διαρθρωτικό πλαίσιο
για κανονιστικές διαβουλεύσεις με στόχο να επιτραπεί η σύγκλιση των κανονιστικών πλαισίων, η οποία ήταν ασφαλώς
αναγκαία για να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα μια πραγματικά ενιαία διατλαντική αεροπορική αγορά.

Ανισορροπίες παρέμειναν, ωστόσο, στη συμφωνία, καθώς ιστορικές παραχωρήσεις στο ότι οι αεροπορικές εταιρείες
των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά παρά το αντίστροφο, και ότι
η αμοιβαία πρόσβαση στη διάρθρωση του κεφαλαίου λειτουργεί επίσης εις βάρος των αερομεταφορέων της ΕΕ.
Αυτός ήταν ο λόγος που η διάταξη που όριζε προθεσμία πριν από το τέλος αυτού του χρόνου για μια πιο συνολική
συμφωνία ήταν τόσο σημαντική ως προς τη συνέχιση της άσκησης πίεσης και της εξώθησης των Ηνωμένων Πολιτειών
σε παραχωρήσεις.

Μολονότι το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διατηρεί σε
μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες ανισορροπίες. Συγκεκριμένα, ανεπαρκής πρόοδος έχει σημειωθεί στην πρόσβαση
των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων στην αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ενδεχόμενη ευρωπαϊκή κυριότητα
και τον έλεγχο των αερομεταφορέων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επομένως, παρά τα κάποια θετικά στοιχεία που επίσης επισημάνθηκαν από τον βουλευτή κ. Grosch –για παράδειγμα,
στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα– θα είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε αυτήν τη συμφωνία μόνο αν
παρασχεθεί παραπάνω από μία δέσμευση ότι θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να αναπτυχθεί ένα είδος
μηχανισμού για να γίνουν περαιτέρω βήματα προόδου μέσα στα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων των τομέων
της πρόσβασης στην αγορά καθώς και των δικαιωμάτων των επιβατών, ώστε να καθιερωθεί ένα υψηλό επίπεδο
δικαιωμάτων σωστών δικαιωμάτων– για όλους εμάς, και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν στο μεταξύ νέες
παραχωρήσεις στους αμερικανούς φίλους μας.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας κρατήσει πλήρως ενήμερους για τις δραστηριότητες εντός
της Μεικτής Επιτροπής και να μεριμνήσει να λαμβάνουμε όλοι εκθέσεις και προσκλήσεις, όπως ακριβώς οι
ενδιαφερόμενοι.

Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, παρουσιάσατε την
υπάρχουσα συμφωνία και είπατε ότι υπήρξε αξιοσημείωτη πρόοδος.

Εμείς στο Κοινοβούλιο υιοθετούμε μια λιγότερο γενναιόδωρη προσέγγιση από τη δική σας, όπως έχετε ήδη ακούσει.
Είναι σημαντικό να υφίσταται αυτή η συμφωνία, επειδή ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί περίπου το 60% της
παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας αντιστοιχεί στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί και οι Ηνωμένες Πολιτείες
είναι γενικά σημαντικός εταίρος μας.

Το πρόβλημα είναι απλώς ότι σε μια εταιρική σχέση οι όροι πρέπει να είναι περίπου οι ίδιοι και για τους δύο εταίρους.
Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι οι όροι είναι ίδιοι, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μερίδιο 49% στην
αγορά μας, ενώ εμείς έχουμε μόνο 25% στη δική τους. Είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί ανισορροπία. Μια μικρή
αντιπροσωπεία μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις την άνοιξη αυτού του έτους.
Οι Αμερικανοί μάς είπαν ότι, αν θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, πρέπει να καταργήσουμε τους
περιορισμούς στις νυχτερινές πτήσεις και να τροποποιήσουμε τους περιορισμούς για τον θόρυβο. Εξηγήσαμε ότι
αυτό είναι θέμα επικουρικότητας το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Βασικά, μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε
άλλα ζητήματα μόνο αν έχουμε ευλόγως ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Τέσσερα σημεία αναφέρθηκαν. Το περιβάλλον: μπορούμε να σημειώσουμε κάποια κοινή πρόοδο μέσω του συστήματος
εμπορίας εκπομπών, απλώς και μόνο επειδή έχουμε τόσο μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.

Κοινωνικά πρότυπα: κάποια πρόοδος έχει γίνει σε αυτόν τον τομέα και αναφέρθηκαν επίσης τα δικαιώματα των
επιβατών. Ανταγωνισμός: αυτό εξακολουθεί να μη μας καλύπτει.

Όσον αφορά την ασφάλεια, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα δεδομένα. Η αμερικανική αντίληψη για την προστασία
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής διαφέρει από τη δική μας. Όπως είναι κατανοητό, επιθυμούμε να γίνει σεβαστή
η δική μας αντίληψη για την ιδιωτική ζωή. Είδαμε τους σαρωτές σώματος όσο βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκεί, θεωρείται φυσιολογικό οι σαρωτές να παρουσιάζουν την εικόνα ολόκληρου του σώματος και να μένει μόνο
το πρόσωπο καλυμμένο. Αυτό ήταν τελείως αδιανόητο για εμάς. Επιθυμούμε την προστασία της ιδιωτικής ζωής
και των δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό.
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Εμείς στο Κοινοβούλιο, με τις νέες δυνάμεις μας χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα χαρούμε να το συζητήσουμε
μαζί σας.

Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι θα επικροτούσαμε μια ευτυχή
κατάληξη στη συμφωνία «ανοικτού ουρανού» μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγματι, έπειτα από
αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων, μάλλον θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και καιρό.

Προφανώς, αυτή η συμφωνία δευτέρου σταδίου αποτελεί σημαντική πρόοδο και είναι ευπρόσδεκτη. Αναγνωρίζω
ότι οι διαπραγματευτές έχουν σημειώσει πρόοδο στους τομείς της ασφάλειας, του ανταγωνισμού και της πρόσβασης
στην αγορά, αλλά έχω απογοητευτεί από την αποτυχία της οριστικής επίλυσης ζητημάτων όπως η κυριότητα και
ο έλεγχος από αλλοδαπούς, καθώς και οι ενδομεταφορές. Υποστηρίζουμε επίσης την πρόταση κοινού ψηφίσματος
του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, έχω κάποιες ανησυχίες σχετικά με το ότι έχουν συμπεριληφθεί ειδικές αναφορές στο
σύστημα εμπορίας εκπομπών, κοινωνικά ζητήματα της ΕΕ και μια προθεσμία στο κείμενο, καθώς δεν έχουμε την
εξουσία να διευρύνουμε το πεδίο των αεροπορικών συμφωνιών.

Ο τομέας των αερομεταφορών επλήγη σημαντικά την τελευταία δεκαετία και, μολονότι υπήρξε κάποια βελτίωση,
είναι ακόμη εύθραυστος, κυρίως στην Ευρώπη. Οι συμφωνίες συχνά σημαίνουν συμβιβασμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι επιθυμούμε συμφωνία με κάθε τίμημα. Πρόκειται για δούναι και λαβείν.

Τέλος, θα ήθελα να πω στην Επίτροπο ότι επιθυμούμε μια συμφωνία, η οποία θα είναι δίκαιη και σθεναρή και θα
οδηγήσει στην πλήρη ελευθέρωση η οποία θα ωφελήσει τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, τους καταναλωτές και
τους αμερικανούς φίλους μας.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εγκαινίασε τα μέτρα που απαιτούνταν ώστε να
αυξηθεί η ευελιξία, να διευρυνθούν οι αγορές και να εξασφαλιστεί η συνέπεια στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας,
με βάση τόσο τις διμερείς όσο και τις πολυμερείς σχέσεις.

Ως προς την αεροπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπογράφτηκε ήδη μια προκαταρκτική
συμφωνία στις 25 Μαρτίου 2010. Αυτή η συμφωνία απελευθερώνει πλήρως τις αγορές και αποδίδει υψηλή
προτεραιότητα στη συνεργασία για την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας της ΕΕ και
των ΗΠΑ, του SESAR και του NextGen, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα, καθώς
και να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών θα αποτελέσει ουσιαστικά μια από τις πρώτες συμφωνίες που
υπογράφονται με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επιθυμώ επίσης να τονίσω ότι όλες οι μεταφορές που αφορούν
προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να διεξάγονται με βάση τις
διεθνείς συμφωνίες που αναγνωρίζονται ως νομοθετικές πράξεις και σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί
προστασίας των δεδομένων. Λυπούμαστε που ο κανονισμός για το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν αποτελεί μέρος
της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σε αυτό το σημείο, απαιτούμε επιπλέον διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη
ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών τίθεται σε ισχύ το 2012.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους ομιλητές
για τα σχόλια που έκαναν. Μολονότι η ώρα είναι περασμένη, υπάρχει ακόμη σαφέστατα αξιοσημείωτο ενδιαφέρον
για πολλά από τα θέματα. Πολύ ορθά αναφέρθηκε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συναποτελούν το 60%
περίπου της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας. Επομένως, αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική: όχι μόνο για
τους πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά για όλους τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τους
αερομεταφορείς μας.

Εκτός από αυτή καθαυτήν τη σημασία των αερομεταφορών, οι απαράμιλλοι επιχειρηματικοί δεσμοί, οι έντονοι
δημογραφικοί και πολιτισμικοί δεσμοί καθώς και η γεωγραφική τοποθεσία δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
αποτελούν για την Ευρώπη τον πιο σημαντικό στρατηγικό εταίρο στις αερομεταφορές. Στόχος αυτής της συμφωνίας
είναι αυτή ακριβώς η ενίσχυση της στρατηγικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης και η διασφάλιση των πλεονεκτημάτων
της συμφωνίας πρώτου σταδίου που αποτελεί εγγύηση για ένα σταθερό πλαίσιο για μελλοντικές σχέσεις.

Αρκετοί ομιλητές υπέδειξαν την ανάγκη να συνεχιστεί η διαδικασία της δέσμευσης, ώστε να καταφέρουμε να
σημειώσουμε περαιτέρω προόδους. Ένα από τα επιτεύγματα της συμφωνίας δεύτερου σταδίου συνίσταται πράγματι
στο ότι εγκαινιάζει μια διαδικασία δέσμευσης.

Θα ήθελα να απαντήσω απευθείας σε αυτό το σημείο ότι φυσικά η Επιτροπή μετά χαράς θα μοιραζόταν το έργο
μας στην Κοινή Επιτροπή με το Κοινοβούλιο, καθώς αποδίδουμε ιδιαίτερη αξία στη συμμετοχή του Κοινοβουλίου
κατά την πορεία μας.
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Διευρύνοντας τις ευκαιρίες για τον αεροπορικό τομέα και αντιμετωπίζοντας ορισμένες από τις κανονιστικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η συμφωνία θα διαδραματίσει τον ρόλο της βοηθώντας τον ευρωπαϊκό αεροπορικό
τομέα να βγει από την παρούσα περίοδο που χαρακτηρίζεται από βαθιές οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Επιτρέψτε μου να γίνω πολύ σαφής. Η Επιτροπή, όπως και πολλοί από τους ομιλητές, συμφωνεί ότι η συμφωνία
δευτέρου σταδίου δεν είναι τέλεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά δεν είναι τέλειο βήμα,
ούτε το τελευταίο.

Όπως οι ομιλητές εδώ, η Επιτροπή θα ήθελε να έχει δει μια άμεση και αμετάκλητη τροποποίηση του νόμου των
Ηνωμένων Πολιτειών περί της κυριότητας και του ελέγχου των αερογραμμών τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάτι
τέτοιο δεν εναπόκειται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία διαπραγματευόμαστε. Αποτελεί
νομοθετική μεταρρύθμιση η οποία μπορεί να επέλθει μόνο με την υποστήριξη του Κογκρέσου των Ηνωμένων
Πολιτειών.

Αυτό με οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς αυτό το κοινό: η Ευρώπη θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή
της για να πείσει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών για τα πλεονεκτήματα των συνεχών μεταρρυθμίσεων. Ειδικά
ως προς αυτό το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει να διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο, με τη δέσμευση
και τις ευκαιρίες που έχει το Κοινοβούλιο με το Κογκρέσο χάρη σε σχέσεις προς τα μέλη του Κογκρέσου. Ελπίζω
ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς για να προωθήσουμε τις συνομιλίες και, πρωτίστως, τις νομοθετικές ενέργειες
που απαιτούνται.

Σχετικά με το ζήτημα που υπογράμμισαν κάποιοι ομιλητές ως προς την προστασία των δεδομένων: σημειώνω απλά
ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος της αεροπορικής συμφωνίας. Αποτελεί υπόθεση δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων,
και προφανώς είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας και θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα στο πλαίσιο
των συνομιλιών σε αυτόν τον τομέα.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σταματήσω εδώ και να ευχαριστήσω πάλι τους βουλευτές για τα πολύ χρήσιμα και
εποικοδομητικά σχόλιά τους.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος(7) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος
2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.

18. Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
(συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της
πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους [2010/2556(RSP)].

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσγειώσατε από
τις αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου και μιλώ
για το θέμα αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους από τα κράτη
μέλη, πράγμα που αποτελεί ευθύνη τους. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις
της ως θεματοφύλακας της Συνθήκης αποστέλλοντας αιτιολογημένες γνώμες προς 22 κράτη μέλη για εσφαλμένη
εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή δεν θα διστάσει να παραπέμψει τα κράτη μέλη
που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Αν και οι συγκεκριμένες νομικές λεπτομέρειες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει αποτελούν ζήτημα της
Επιτροπής και των κρατών μελών, οι υπηρεσίες μας υπέβαλαν ήδη νωρίτερα φέτος στην Επιτροπή Μεταφορών και
Τουρισμού πλήρη κατάλογο όλων των παραβάσεων. Συμμεριζόμαστε επίσης τη λύπη που εξέφρασε η επιτροπή για
το ότι το επίπεδο των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές εξακολουθεί να μην επαρκεί σε πολλά κράτη μέλη.

(7) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με τη δήλωση ότι δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή στην παρακολούθηση της
χρηματοοικονομικής βάσης του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι οδηγίες της πρώτης δέσμης μέτρων για τους
σιδηροδρόμους προβλέπουν μόνο ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό
για τους διαχειριστές υποδομής κατά τη διάρκεια εύλογου χρονικού διαστήματος. Όπου η Επιτροπή εντόπισε
στοιχεία που αποδείκνυαν ότι τα κράτη μέλη δεν τήρησαν την εν λόγω διάταξη, κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει.

Ορισμένες ομάδες συμφερόντων επιθυμούν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και θεωρούν ότι η Επιτροπή θα
μπορούσε να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών
γενικότερα. Αυτό θα το επιθυμούσαμε μεν, αλλά δεν υπάρχει νομική βάση για υποστηριχθεί. Παρ’ όλα αυτά, η
Επιτροπή έχει απευθύνει σε αρκετές περιπτώσεις πολιτική έκκληση προς τα κράτη μέλη, διότι αναγνωρίζουμε τη
σημασία των επενδύσεων στις σιδηροδρομικές υποδομές για την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών
στην Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό διεξήχθη συζήτηση στην αίθουσα αυτή σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα,
στο πλαίσιο του νέφους της ηφαιστειακής τέφρας και των επιπτώσεών του στη δυνατότητα σύνδεσης εντός της
Ευρώπης και μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Διαπιστώνω την επιθυμία οι αναθεωρήσεις της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους να αντιμετωπίσουν
ως προτεραιότητα το ζήτημα της έλλειψης πόρων και εξουσιών των ρυθμιστικών φορέων. Σας διαβεβαιώνω ότι οι
προσεχείς προτάσεις της Επιτροπής θα κάνουν αυτό ακριβώς. Η αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων θα
συμβάλει επίσης στη διευκρίνιση των αρχών που θα διέπουν τη χρέωση της πρόσβασης σε υποδομές, σύμφωνα με
το αίτημα του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία των βασικών λειτουργιών, η Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφέστατη τη θέση της
στην ανακοίνωσή της του Μαΐου του 2006. Οι διαχειριστές υποδομής πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες εκμετάλλευσης. Μια εταιρεία εκμετάλλευσης δεν πρέπει να ασκεί
επιχειρησιακό έλεγχο στις θυγατρικές της υποδομές. Ο έλεγχος και η ανεξαρτησία αλληλοαποκλείονται: δεν μπορείς
να έχεις και τα δύο ταυτόχρονα. Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουμε
θεσπίσει σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας μιας θυγατρικής υποδομής από την εταιρεία
εκμετάλλευσης. Είμαι, ως εκ τούτου, βέβαιη ότι η Επιτροπή θα δικαιωθεί κατά τις επικείμενες δικαστικές διαδικασίες.

Το ψήφισμα ζητεί επίσης την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια αρχή που
μπορούμε να δεχτούμε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία εν γένει. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις
ευρωπαϊκές οδηγίες ως έχουν, ανεξαρτήτως του τι κάνουν τα άλλα κράτη μέλη. Διαφορετικά, η εφαρμογή θα
ακολουθούσε πάντα την πορεία του πιο αργού κράτους μέλους.

Εν κατακλείδι, αναγνωρίζω την επικριτική στάση του σχεδίου ψηφίσματος σε σχέση με την εφαρμογή της πρώτης
δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους από τα κράτη μέλη. Σας διαβεβαιώνω για μια ακόμα φορά ότι η Επιτροπή
έχει κάνει –και σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει– το καθήκον της ως θεματοφύλακας της Συνθήκης.

Η Επιτροπή δεν πρέπει να επωμισθεί μόνη της όλο το έργο της άσκησης πίεσης για το άνοιγμα της σιδηροδρομικής
αγοράς και, εν τέλει, για την αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων ως βιώσιμου και αποδοτικού μέσου μεταφορών.
Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας για την πλήρη επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους σιδηροδρόμους και
τη συμβολή της στην έξοδο της Ευρώπης από την ισχύουσα οικονομική κρίση.

Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν
αρνούμαι ότι σπαταλήσαμε υπερβολικά πολύ χρόνο για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους
σιδηροδρόμους. Όπως γνωρίζετε, οι τρεις οδηγίες εγκρίθηκαν το 2001 και είχε δοθεί η εντολή να μεταφερθούν
στις εθνικές νομοθεσίες ως τις 15 Μαρτίου 2003.

Σε σχέση με την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, θα ήθελα να αναφερθώ όχι
μόνο στο θέμα των επενδύσεων, στο οποίο σωστά αναφέρθηκε η Επίτροπος, αλλά και σε τρεις έννοιες που θεωρώ
ότι έχουν ουσιαστική σημασία για την ορθή εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων: τρεις έννοιες που θεωρώ ότι
πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή.

Καταρχάς, μεταξύ των διαφόρων δυσκολιών που συναντήσαμε τα τελευταία χρόνια προέκυψαν ορισμένες πτυχές
που αφορούν τις διάφορες νομικές ερμηνείες της ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής, οι οποίες χρήζουν
διευκρινίσεων. Θεωρώ, κυρία Επίτροπε, ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το
ζήτημα αυτό, διότι υπήρξε ένα από τα εμπόδια που συναντήσαμε κατά τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζω ότι με
την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων θα μπορέσουμε επιτέλους να επιτύχουμε μια ενιαία ερμηνεία.

Κατά δεύτερον, είμαι πεπεισμένος ότι η ολοκλήρωση της ελευθέρωσης της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών
πρέπει να θεωρηθεί απόλυτη προτεραιότητα από όλα τα κράτη μέλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι αρέσκονται
να λένε πως είναι υπέρ της ελευθέρωσης, αλλά πολύ λίγοι είναι διατεθειμένοι να μετατρέψουν τα λόγια τους σε
πράξεις στην πατρίδα τους. Για τους λόγους αυτούς, η πλήρης εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων αποτελεί
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ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να επιταχύνει
τις ενέργειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, είναι πλέον αδιανόητο να εκμεταλλεύονται οντότητες που δρουν υπό σύστημα απόλυτου μονοπωλίου εντός
των εθνικών τους συνόρων αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των ανταγωνιστών τους σε χώρες που
έχουν προβεί σε άνοιγμα των εσωτερικών αγορών τους. Για τον λόγο αυτόν, συμφωνώντας με τον στρατηγικό στόχο
της ελευθέρωσης, πιστεύουμε –και τόσο εμείς όσο και ο κ. Grosch το έχουμε συμπεριλάβει στο κείμενο του
ψηφίσματος για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο– ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να εφαρμόσουμε την αρχή της
αμοιβαιότητας που είναι σήμερα αναγκαία ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση του ανοίγματος της αγοράς.

Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εξετάζοντας το μερίδιο
της αγοράς των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών,
διαπιστώνουμε ότι αρχικά μειώθηκε και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε γύρω στο 10%. Ασφαλώς, εάν επιθυμούμε
να εργαστούμε γι’ αυτό, πρέπει να ληφθεί μια ολόκληρη σειρά μέτρων. Αυτά αφορούν όχι μόνο τις δυνάμεις της
αγοράς αλλά επίσης, μεταξύ άλλων, την τεχνική διαλειτουργικότητα, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Σιδηροδρόμων, μια λύση για τη χρηματοδότηση των νέων υποδομών και τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών.

Είναι επίσης προφανές ότι σε αυτό διαδραματίζουν ρόλο και οι αποτελεσματικές δυνάμεις της αγοράς. Η πρώτη
δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους στόχευε να συνεισφέρει σε αυτό. Εγκρίθηκε το 2001 και θα έπρεπε να είχε
μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες ως τον Μάρτιο του 2003, ωστόσο επτά χρόνια αργότερα διαπιστώνουμε ότι,
στην πραγματικότητα, 22 χώρες δεν συμμορφώνονται και δεν την έχουν μεταφέρει επαρκώς στις νομοθεσίες τους.
Αυτό είναι βεβαίως απαράδεκτο και η Επιτροπή περίμενε και αυτή υπερβολικά πολύ προτού δώσει κατάλληλη
απάντηση.

Υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα που θα διαθέτει
επαρκείς πόρους προκειμένου να επιβάλει την αποτελεσματικότητα της αγοράς και να διασφαλίσει την εφαρμογή
της. Το δεύτερο ζήτημα –και αυτό αναφέρθηκε ήδη– είναι, βεβαίως, η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής,
ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες. Τρίτον, πρέπει να εξετάσουμε
προσεκτικότερα το επίπεδο των τελών χρήσης υποδομής. Εν προκειμένω, πρέπει επίσης να εξετάσουμε και να
συγκρίνουμε τη διάρθρωση του κόστους για τους άλλους τρόπους μεταφοράς, ώστε να θεσπίσουμε ίσους όρους
ανταγωνισμού για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Αυτό, ωστόσο, είναι μια άλλη ιστορία.

Όσον αφορά την περαιτέρω ελευθέρωση, πρέπει τώρα να εστιάσουμε στις εμπορευματικές μεταφορές και την ορθή
εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Εντούτοις, όσον αφορά τις εγχώριες επιβατικές
μεταφορές, την ελευθέρωση των οποίων επιθυμούν πολλοί, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Γνώμη μου είναι ότι
θα πρέπει να έχουμε υπόψη την ακόλουθη αρχή, και συγκεκριμένα: σε κάθε περίπτωση, δημόσιες υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου και εκτεταμένες, αποδοτικές και άνετες σιδηροδρομικές μεταφορές για όλους, αντί για ελευθέρωση ως
αυτοσκοπό.

Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, μεταφερθήκατε από
τις αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, που αποτελούν το δεύτερο αποψινό μας θέμα. Πρέπει να πω ότι
συμβαίνει συχνά στην πολιτική τα ωραία λόγια να ακολουθούνται από πράξεις που δεν είναι ικανοποιητικές, και
αυτό ακριβώς συνέβη εδώ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουμε πολλούς εξαιρετικούς στόχους. Έχουμε ήδη επιτύχει κάποιους από αυτούς,
αλλά άλλοι απέχουν πολύ από την εκπλήρωσή τους. Μένουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες σε σχέση με την εσωτερική
αγορά μεταφορών και ιδίως τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Είχαμε καλές προθέσεις, αλλά πρέπει να διερωτηθούμε
μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χάρτινος τίγρης. Ή ίσως δεν διαθέτουμε τα μέσα για να φτάσουμε εκεί που
θέλουμε να πάμε. Κατά το παρελθόν, ο ανταγωνισμός στην αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών πήρε διάφορες
μορφές. Χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα. Αυτό έχει λειτουργήσει αρκετά καλά για το σύστημα
των σιδηροδρόμων στη Γερμανία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Χρειαζόμαστε
πραγματικά την επιλογή της ανεξάρτητης διαίρεσης των γραμμών, ώστε όλα να κυλούν ομαλά και να μπορέσει να
υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που ήθελα να θίξω.

Μας προκαλεί ασφαλώς αμηχανία το ότι από τα 27 κράτη μέλη, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία και οι
Κάτω Χώρες εφάρμοσαν την οδηγία. Τα δύο κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο –η Μάλτα και
η Κύπρος– είναι προφανές ότι δεν ήταν σε θέση να το κάνουν. Όλοι οι υπόλοιποι επέδειξαν κακή διαγωγή και είναι
προφανές ότι τη γλύτωσαν, διότι δεν τους επιπλήξαμε. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να
θεσπίσει κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων, διαφορετικά δεν θα μας πάρουν στα σοβαρά. Είναι επίσης
σημαντικό να καταστήσουμε σαφές στα κράτη μέλη ότι όλοι θα επωφεληθούν από αυτό. Καταρχήν, όλοι επιθυμούν
το άνοιγμα της σιδηροδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό. Αυτό λένε όλοι. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα να
αναλάβουν δράση, δεν γίνονται και πολλά πράγματα.
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Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Στη Σαραγόσα κατέστη εντέλει σαφές ότι υπάρχει
γενική έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης. Καθήκον μας θα μπορούσε να είναι η επιδότηση διασυνοριακών έργων
και πρέπει, ασφαλώς, να καλέσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι
παντού δύσκολη επί του παρόντος, αλλά αυτό χρειάζεται η Ευρώπη.

Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, κυρίες και κύριοι,
η εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους είχε οριστεί για τον Μάρτιο του 2003. Μέχρι
στιγμής, 22 κράτη μέλη δεν το έχουν κάνει. Η Επιτροπή ανέλαβε δράση μόλις τον Ιούνιο του 2008. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε αυστηρή επίπληξη προς τα 22 κράτη μέλη, αλλά και
προς την Επιτροπή, που αποτελεί τον θεματοφύλακα των Συνθηκών.

Χρειαζόμαστε ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς και διαχωρισμό του σιδηροδρομικού δικτύου από τις εταιρείας
εκμεταλλεύσεώς του. Οι χρεώσεις σιδηροδρομικής πρόσβασης πρέπει να είναι δίκαιες, ορθές και διαφανείς. Έχω
να παρουσιάσω ένα σχετικό παράδειγμα από την πατρίδα μου, τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, οι χρεώσεις πρόσβασης
στον προαστιακό σιδηρόδρομο είναι διπλάσιες από ό,τι στο Αμβούργο, όπου είναι διπλάσιες από ό,τι στην περιφέρεια
Ρήνου-Μάιν. Αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ορθό, ούτε διαφανές. Οι χρεώσεις αυτές είναι τελείως αυθαίρετες και
πρέπει να αναλάβετε δράση στον εν λόγω τομέα. Τα δίκτυα πρέπει να ανοίξουν και απαιτείται μια προσέγγιση
αμοιβαιότητας. Οι εταιρείες σιδηροδρόμων δεν πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό στην πατρίδα τους,
αλλά να συμμετέχουν σε αυτόν σε άλλες χώρες. Ως θεματοφύλακας των συνθηκών, η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει
τη σχετική νομοθεσία.

Ωστόσο, θεμιτός ανταγωνισμός δεν χρειάζεται μόνο για τους σιδηροδρόμους. Πρέπει να βάλουμε άμεσα τέλος και
στον αθέμιτο ανταγωνισμό στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές. Για κάθε μηχανή έλξης χρεώνεται τέλος ανά
χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς ανώτατο όριο, ενώ τα οδικά τέλη έχουν ανώτατο όριο, είναι εθελοντικά
–τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν αν θα τα χρεώνουν ή όχι– και ισχύουν μόνο για τους αυτοκινητοδρόμους
και μόνο για φορτηγά άνω των 12 τόνων. Το τέλος που επιβάλλεται στους σιδηροδρόμους στη Σλοβακία είναι το
υψηλότερο στην Ευρώπη και οι Σλοβάκοι δεν έχουν καθόλου οδικά τέλη. Αυτό ενθαρρύνει μια αλλαγή στον τρόπο
με τον οποίο μεταφέρονται τα αγαθά, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση.

Οι επιδοτήσεις για τις αεροπορικές μεταφορές, που αποτελούν επίσης ένα από τα αίτια της αλλαγής του κλίματος,
συνιστούν επίσης μεγάλο πρόβλημα. Οι εκπομπές στη στρατόσφαιρα είναι τρεις ή τέσσερις φορές επιβλαβέστερες
για το κλίμα από ό,τι εκείνες στο έδαφος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι οι επιδοτήσεις που
λαμβάνονται από τις αεροπορικές εταιρείες ανέρχονται σε περισσότερα από 30 δισ. ευρώ ετησίως. Μολονότι είναι
υποχρεωτική η καταβολή φόρου για τα καύσιμα μιας ντιζελοκίνητης μηχανής έλξης, στην κηροζίνη δεν επιβάλλεται
φόρος. ΦΠΑ επιβάλλεται στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές. Στο
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών, στις αεροπορικές εταιρείες παρέχεται το 85% των πιστοποιητικών
τους, ενώ οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εφοδιάζουν τον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών
πρέπει να αγοράζουν το σύνολο των δικών τους.

Όλα αυτά είναι εντελώς παράλογα, και η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Προκειμένου να προστατευτεί το κλίμα και
να διασφαλισθεί η κινητικότητα των ανθρώπων, χρειαζόμαστε θεμιτό ανταγωνισμό, όχι μόνο εντός του κλάδου των
σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Η Επιτροπή αποτελεί τον
θεματοφύλακα των Συνθηκών και, ως εκ τούτου, έχει πολλά να κάνει. Μόλις αρχίσει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα,
μπορεί να είναι βέβαιη ότι θα έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί
ουσιαστικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να ασκηθεί στην πράξη το
δικαίωμα αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε πρόσβαση σε ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και φιλικές προς το
περιβάλλον μεταφορές που θα είναι οικονομικά προσιτές για όλους. Αυτό απαιτεί αποδοτικές, καλά συνδεδεμένες
και αλληλοσυνδεόμενες δημόσιες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που θα εξυπηρετούν όλες τις περιφέρειες.
Αυτό σημαίνει δημόσιες, ολοκληρωμένες σιδηροδρομικές εταιρείες ώστε να επιτευχθεί τόσο η τυποποίηση μεταξύ
των και υπηρεσιών όσο και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους
επιβάτες ως πολίτες-χρήστες με δικαιώματα και όχι απλώς ως πελάτες, όπου το μόνο που μετράει είναι το πάχος
του πορτοφολιού τους.

Δυστυχώς, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και η πλειοψηφία του παρόντος Κοινοβουλίου επέλεξαν δογματικά να
καταστήσουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές αντί για μέσο ελευθερίας, εμπορικό αγαθό όπως όλα τα άλλα, το οποίο
εγκαταλείπεται στο έλεος της αγοράς και του ανταγωνισμού. Καταστρέψαμε τις εθνικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
διαχωρίζοντας τις υποδομές από τις υπηρεσίες μεταφορών, τους επιβάτες από τα εμπορεύματα, τη λειτουργία από
την ασφάλεια. Απαγορέψαμε τη διασταυρούμενη επιδότηση, που επέτρεπε την τυποποίηση μεταξύ περιφερειών και
υπηρεσιών. Φτάσαμε στο σημείο, ακολουθώντας αυτήν τη γελοία προσέγγιση, να δαπανήσουμε εκατομμύρια ευρώ
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ώστε οι μηχανές έλξης, οι οποίες ήταν παλαιότερα σε θέση να έλκουν εμπορευματικές και επιβατικές αμαξοστοιχίες,
να μην μπορούν πλέον να έλκουν και τα δύο.

Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό: υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και αύξηση των τιμών για τους
χρήστες, κλείσιμο γραμμών, υποδομές υπό διάλυση και, κυρίως, σημαντική μείωση του επιπέδου ασφαλείας. Όταν
διαχωρίζεις τις υποδομές από τις υπηρεσίες, όταν αναθέτεις σε τρίτους ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες όσον
αφορά την ασφάλεια, θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή των χρηστών. Ο αριθμός των ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των θανατηφόρων ατυχημάτων, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια από τις τρομερές, λογικές συνέπειες
της ανεύθυνης πολιτικής σας.

Με τις δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους, αντί να εκσυγχρονίσουμε τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη, και
να τους δώσουμε πόρους για την υλοποίηση των φιλοδοξιών τους, αποδιοργανώσαμε αυτό το μέσο μεταφοράς
προκειμένου να το ωθήσουμε σε ανόητο ανταγωνισμό με τις αεροπορικές μεταφορές, και σε αθέμιτο και άνισο
ανταγωνισμό με τις οδικές μεταφορές, εις βάρος της συνοχής των δικτύων και της ανάπτυξης των τοπικών υπηρεσιών.
Χάρη στη δέσμη μέτρων σας, εξαιρουμένων των γραμμών υψηλής ταχύτητας, σήμερα κινούμαστε στα γαλλικά
σιδηροδρομικά δίκτυα με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι πριν από εκατό χρόνια. Μας υποσχέθηκαν ότι ο ανταγωνισμός
θα έριχνε τις τιμές, αλλά ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Όπως και στον τομέα της ενέργειας, ο ανταγωνισμός προκαλεί
μεγάλη αύξηση των τιμών για τους χρήστες.

Θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα εν είδει συμπεράσματος. Η SNCF, ο βασικός καταναλωτής ηλεκτρικής
ενέργειας στη Γαλλία, προμηθευόταν την ενέργειά της από την EDF σε ειδική τιμή. Ωστόσο, προκειμένου να επιβάλει
ανταγωνισμό στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Επιτροπή υποχρεώνει τη Γαλλία να νομοθετήσει κατά τέτοιον
τρόπο ώστε, τον Ιούνιο του 2011, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της SNCF θα είναι κατά 25% υψηλότερος.
Ευχαριστούμε, Επιτροπή, ευχαριστούμε, ανταγωνισμέ. Στο μέσο της κρίσης, εκείνοι που αναζητούν εργασία και οι
οικογένειες θα καταβάλλουν πολύ περισσότερα για τα σιδηροδρομικά τους εισιτήρια.

Antonio Cancian (PPE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι συζητούμε σχετικά
με την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους εδώ και περίπου μια εικοσαετία και
θεωρώ ότι αυτό δεν αποτελεί καθόλου καλό παράδειγμα.

Χθες, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστική μεταφορά εμπορευμάτων
με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας στους βασικούς ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Πρέπει να διασφαλισθεί η
ελεύθερη κυκλοφορία, μέσω της απομάκρυνσης κάθε είδους φυσικού, αλλά και διοικητικού φραγμού. Πρέπει
επίσης να ελευθερώσουμε οπωσδήποτε την αγορά όσον αφορά τους φραγμούς, όσον αφορά την απλούστευση των
διαδικασιών και όσον αφορά την πραγματική αμοιβαιότητα της αγοράς. Η λέξη αυτή ακούστηκε σε πολλές από τις
προηγούμενες ομιλίες.

Θεωρώ ότι ο διαχωρισμός των υποδομών από τη διαχείριση και οι επενδύσεις μέσω συστήματος σύμπραξης του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι θετικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν με διαφανή
τρόπο σε μια ελεύθερη αγορά και ότι οι ενέργειες αυτές μπορούν να δώσουν σε όλους τη δυνατότητα να φθάσουν
στο σημείο να μπορούν να εισέλθουν στην αγορά, την οποία τόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε σήμερα.

Σε αυτούς τους καιρούς οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δυσκολιών, θεωρώ πάνω από όλα ότι, όσον αφορά
τις επενδύσεις, η Ευρώπη καλά θα έκανε να διαθέσει και να συστήσει ειδικά ταμεία που θα έλξουν και θα ενθαρρύνουν
τον ιδιωτικό κλάδο να προβεί σε επενδύσεις και να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Όλα αυτά πρέπει φυσικά να γίνουν
μεριμνώντας για την ασφάλεια και την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτές οι πτυχές πρέπει
οπωσδήποτε να διαφυλαχθούν. Ωστόσο, είναι πλέον καιρός η Επιτροπή να παράσχει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματά
μας.

Brian Simpson (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, τα μέλη θα θυμούνται μια προηγούμενη συζήτηση που διεξήχθη
στην παρούσα αίθουσα όπου εγώ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, επεσήμανα τις αξιοθρήνητες επιδόσεις
των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Το παρόν
ψήφισμα αποτελεί συνέχεια της συζήτησης εκείνης και αποδεικνύει, ελπίζω, στα άλλα θεσμικά όργανα ότι το
Κοινοβούλιο όχι μόνο περιμένει από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όσα συμφώνησαν το 2001, αλλά ότι περιμένει
επίσης από την Επιτροπή να κάνει χρήση των νομικών της εξουσιών για να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί όντως.

Η πρώτη οδηγία για τους σιδηροδρόμους, όπως είπε ο κ. Fidanza, έπρεπε να είχε μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες
των κρατών μελών ως τον Μάρτιο του 2003. Το γεγονός ότι 22 κράτη δεν το έκαναν, αποδεικνύει τις αξιοθρήνητες
προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την πλευρά των κρατών μελών και, παρά τα όσα υποστηρίζει η Επιτροπή, την
πολύ κακή και αργή προσπάθεια προστασίας της νομοθεσίας της ΕΕ από την Επιτροπή. Η αποτυχία αυτή μας
υπενθυμίζει τα πολλά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την προσπάθεια αναζωογόνησης του τομέα
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σιδηροδρομικών μεταφορών της Ευρώπης και τη ρητορική που πηγάζει συχνά τόσο εντός όσο και εκτός του
σιδηροδρομικού κλάδου.

Μάλιστα, αυτήν την εβδομάδα είδαμε μια χώρα και τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία της να ασκούν έντονες
πιέσεις κατά της έκθεσης του κ. Marinescu. Ευτυχώς, απέτυχαν οικτρά, αλλά και πάλι αυτό μας επισημαίνει ότι
ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρείες και ορισμένα κράτη μέλη ασχολούνται περισσότερο με τα προσωπικά τους
συμφέροντα από ό,τι με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Πιστεύω ότι η υπομονή της Επιτροπής Μεταφορών εξαντλείται με την έλλειψη προόδου ως προς τον παρόντα
φάκελο. Αυτή η έλλειψη προόδου περιορίζει σιγά-σιγά την ικανότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων να συμμετέχουν
αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό και ο μακρύς κατάλογος των διαδικασιών επί παραβάσει που έχουν κινηθεί
εναντίον κρατών μελών απλώς ενισχύει την ανάγκη άμεσης ανάληψης δράσης. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά
ευρωπαϊκή προοπτική για το σιδηροδρομικό μας δίκτυο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το σύνολο των
διαφόρων παραγόντων δεσμευτεί απόλυτα έναντι του στόχου αυτού.

Περιμένουμε από το Συμβούλιο να τηρήσει τις συμφωνίες του, και περιμένουμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει
ότι αυτό θα συμβεί. Η Επίτροπος μας παρέσχε απόψε ορισμένες διαβεβαιώσεις, αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε
είναι δράση. Σήμερα είναι τα γενέθλια του κ. Cramer, και εύχομαι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την παρούσα
δέσμη μέτρων κατά τη διάρκεια της ζωής του και κατά τη διάρκεια της ζωής όλων μας!

Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, οι σιδηρόδρομοι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα
ξεπουλήματος του δημόσιου λαϊκού πλούτου και παράδοσής του στα χέρια των μονοπωλίων.

Η επιβράδυνση της εφαρμογής της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων και της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης
της απελευθέρωσης στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα των εργατικών λαϊκών
αγώνων, αλλά και των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το ποιο από τα μονοπώλια θα πάρει μεγαλύτερο
κομμάτι των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι εξελίξεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και σε
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι περικόπτουν
τα δρομολόγιά τους στο όνομα της εξυγίανσης και στα πλαίσια των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το μνημόνιο
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο αφαιρώντας το δικαίωμα της μετακίνησης σε κατοίκους και της μεταφοράς προϊόντων σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας, υποβαθμίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας.

Η υπερχρέωση του ΟΣΕ προκλήθηκε από την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τον εκφυλισμό του δημόσιου χαρακτήρα του σιδηροδρόμου και τη
μετατροπή του σε παράδεισο ιδιωτικών εργολαβικών συμφερόντων, χρυσοφόρο τομέα για την αύξηση των κερδών
των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που λεηλάτησαν τον ΟΣΕ.

Σήμερα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τα φιλέτα του ΟΣΕ, να παραχωρήσει τις εκτάσεις του
στο Θριάσιο και άλλες υποδομές στα λιμάνια της Ελευσίνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και να επιδοτήσει τις
επιχειρήσεις για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές εφαρμόζοντας την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια του μνημονίου.

Το μεγάλο κεφάλαιο αντιμετωπίζει την κρίση σαν μια νέα ευκαιρία για να εξασφαλίσει αύξηση και των κερδών του
από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και των φυσικών πόρων και το ξεπούλημα της λαϊκής δημόσιας
περιουσίας.

Το ξεπούλημα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας περιλαμβάνει πακτωλό κρατικών επιδοτήσεων σε μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους, αύξηση των ατυχημάτων, μαζικές απολύσεις και σαρωτικές αλλαγές σε εργασιακά,
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Oι μεταφορές, το σύνολο των υποδομών, όπως και άλλοι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας πρέπει να είναι λαϊκή
περιουσία και να λειτουργούν προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Georges Bach (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, το παρόν ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να καταβάλει
μεγαλύτερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου ενός από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορά τις
σιδηροδρομικές μεταφορές: τη δημιουργία μιας απορρυθμισμένης, διασυνοριακής, πανευρωπαϊκής σιδηροδρομικής
αγοράς. Ωστόσο, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι η αιτία της μη εφαρμογής της υπάρχουσας οδηγίας δεν είναι
μόνο η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη, αλλά και οι νομικές ασάφειες.
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Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες έχουν βρει εθνικές λύσεις για τους διαχειριστές υποδομής τους που δεν αποτελούν
εμπόδιο στην απορρύθμιση της αγοράς και που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα επί τόπου πρακτικά προβλήματα
υποδομών και, ιδίως, η έλλειψη τεχνικής εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και τα διάφορα συστήματα
ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο τροχαίο υλικό, εξακολουθούν να καθιστούν δύσκολες τις διασυνοριακές
μεταφορές.

Ένας παράγων στον οποίον, κατά τη γνώμη μου, δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή κατά την αξιολόγηση και τη
δημιουργία της νέας έκδοσης είναι η κοινωνική πλευρά. Πρέπει να εστιάσουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
στις συνθήκες εργασίας και τους κανονισμούς ελέγχου των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους.

Η συμφόρηση των υποδομών στα σύνορα αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό εμπόδιο. Στον τομέα αυτόν υπάρχουν ακόμα
πολλά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προωθηθούν οι διασυνοριακές μεταφορές σε βάθος χρόνου. Ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η γραμμή που συνδέει τη Γερμανία με το Λουξεμβούργο. Εδώ και χρόνια διεξάγονται
συζητήσεις σχετικά με την επέκταση των υποδομών, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης και οι οικονομικές
προτεραιότητες από τη μια πλευρά των συνόρων, εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίτευξή της.

Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να καταβάλει τις ίδιες προσπάθειες για την προώθηση των υπολοίπων πτυχών,
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εναρμόνισης και της επέκτασης των υποδομών, με αυτές που καταβάλλει σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα διατροπικό, βιώσιμο και αποδοτικό
διευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών, με προτεραιότητα στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. Καλούμε
τα κράτη μέλη να στηρίξουν περισσότερο τις σιδηροδρομικές μεταφορές, και μέσω της διάθεσης της απαραίτητης
χρηματοδότησης για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών και του τροχαίου
υλικού.

Η διαδικασία απορρύθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, το άνοιγμα των αγορών
σιδηροδρομικών μεταφορών δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών.
Η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και ο σεβασμός για τα δικαιώματα των επιβατών έχει ζωτική σημασία
προκειμένου αυτή η μορφή μεταφορών να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά χερσαίων μεταφορών.

Οι ανθρώπινοι πόροι έχουν ουσιαστική σημασία για την εκπλήρωση αυτής της προϋπόθεσης. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο καλώ την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τους
σιδηροδρόμους, το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει κοινωνικές ρήτρες που θα παράσχουν ορθά ευρωπαϊκά πρότυπα
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και θα διασφαλίσουν ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν
σήμερα στα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζονται από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές
υποδομής στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Συζητούμε σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους
σιδηροδρόμους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να πούμε ότι, παρότι η οδηγία που ορίζει τους
κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές υποτίθεται ότι θα είχε εφαρμοσθεί το 2003, ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί
στις εθνικές νομοθεσίες 22 χωρών.

Κυρία Επίτροπε, δεν θα ήταν εύλογο να εξετασθεί κατά πόσον οι κανόνες που καθιερώθηκαν από την πρώτη δέσμη
μέτρων για τους σιδηροδρόμους ήταν καλοί, δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αρνούνται να τους
εφαρμόσουν; Δεν θα ήταν καλή ιδέα να συνεδριάσουν οι υπουργοί Μεταφορών των κρατών μελών για το ζήτημα
αυτό, προκειμένου να κατανοήσουν τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση; Με μια ρεαλιστική
συζήτηση αυτού του είδους, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με το ζήτημα της
εφαρμογής της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, προς όφελος της βελτίωσης των συνθηκών των
σιδηροδρομικών μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα
φορά το Κοινοβούλιο για αυτήν την πολύ χρήσιμη συμβολή του σε ένα ζήτημα που έχει κατά καιρούς δημιουργήσει
μεγάλες συναισθηματικές εντάσεις, διότι όλοι επιθυμούμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα
σιδηροδρομικών μεταφορών κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Εύχομαι να ζήσουμε όλοι αρκετά ώστε να το
κατορθώσουμε.

Στο παρελθόν, συμμετείχα στην αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων σε δύο χώρες που αποτελούν σήμερα κράτη
μέλη της ΕΕ. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η πρόοδος ενός συστήματος που περιβάλλεται από μακροχρόνιες
παραδόσεις και τεράστια κατεστημένα συμφέροντα, ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει όλοι να επιμείνουμε, διότι ένα
ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών είναι απολύτως ουσιαστικό για την
ευημερία των Ευρωπαίων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειάς μας.
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Εμείς στην Επιτροπή λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα σχόλιά σας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την
προώθηση των πρωτοβουλιών που πρέπει να επιτευχθούν στον τομέα αυτόν. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για χάρτινο
τίγρη, αν κρίνουμε από τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει.

Γιατί πήρε τόσο χρόνο; Πήρε τόσο χρόνο διότι πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν τα κράτη μέλη.
Υπήρξε επίσης μια διεύρυνση, η οποία έφερε νέα στοιχεία στο σύστημα και υπήρξε και μια απόπειρα από την Επιτροπή
να καταστεί η συμμετοχή αυτή ουσιαστική –με άλλα λόγια, να σταλούν σοβαρά ερωτηματολόγια, να αναλυθούν
προσεκτικά οι απαντήσεις και μετά να υπάρξει συνέχεια από τα κράτη μέλη. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι πραγματικό,
και πονάει!

Οι διαδικασίες επί παραβάσει δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Εκείνο στο οποίο στοχεύουμε είναι μια λειτουργική αγορά
σιδηροδρομικών μεταφορών που θα είναι σε θέση να παράσχει περισσότερες, ασφαλέστερες και προσανατολισμένες
στον καταναλωτή υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Ως εκ τούτου, η αναδιατύπωση της πρώτης
δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα είναι σχεδιασμένη με σκοπό να απλοποιήσει και να διασαφηνίσει τις
υπάρχουσες διατάξεις με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους, αλλά και να τις εκσυγχρονίσει.

Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σε σχέση με τα σχόλια και τις ερωτήσεις που μας απευθύνθηκαν. Η πρώτη
αφορά το επίπεδο της ασφάλειας. Τα δεδομένα δηλώνουν κατηγορηματικά ότι το επίπεδο της ασφάλειας αυξήθηκε
στην πραγματικότητα από το άνοιγμα της αγοράς αλλά, εφόσον μιλούμε για ανθρώπινες ζωές, έστω και ένα ατύχημα
είναι πάρα πολύ, επομένως πρέπει προφανώς να καταβάλουμε προσπάθειες για να αυξήσουμε αυτό το επίπεδο
ασφάλειας.

Καθώς σε δύο παρεμβάσεις τέθηκε ερώτημα σχετικά με την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών,
θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η πρώτη δέσμη μέτρων δεν αποτελεί εμπόδιο σε αυτό. Αυτές οι υποχρεώσεις ρυθμίζονται
βάσει ξεχωριστής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, είναι δυνατή η επιδίωξή τους.

Πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν σε στρατηγική και κατευθύνσεις. Θα παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο τις τρεις
βασικές προτεραιότητές μας –οι οποίες αντικατοπτρίζουν και πολλά από τα σχόλια που έγιναν ήδη. Καταρχάς, να
βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά και να καταστούν περισσότερο διαφανείς και χωρίς διακρίσεις,
κατά δεύτερον, να θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προωθεί τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις
στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών, κατά τρίτον –κάτι στο οποίο πολλοί από εσάς αναφερθήκατε– να
ενισχυθεί η ρυθμιστική εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και, τέλος, να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος για όσους κάνουν χρήση των
υπηρεσιών.

Η Επιτροπή θα καλέσει τους υπουργούς σε διάλογο σχετικά με τα ζητήματα αυτά, υπό τη μόνιμη μορφή συμβουλίου
των υπουργών Μεταφορών. Ο κλάδος των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτέλεσε σημείο εστίασης της προσοχής
και θα διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει έτσι και ότι, στην πραγματικότητα, η παρουσία του θα διευρυνθεί
στην ημερήσια διάταξή μας. Σύντομα, θα εγκρίνουμε την πρόταση αναδιατύπωσης, ώστε να μπορέσει να υποβληθεί
στο Κοινοβούλιο ως τον Σεπτέμβριο και προσδοκούμε μια πολύ εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας αναφορικά
με την επικείμενη νομοθετική διαδικασία, καθώς και, ασφαλώς, ορατά και απτά αποτελέσματα όσο ζούμε ακόμα.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(8) που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5,
του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010.

Artur Zasada (PPE), γραπτώς. – (PL) Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης πρέπει να επισημανθεί ότι σε διάφορα
κράτη μέλη, οι σιδηρόδρομοι λειτουργούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους
σιδηροδρόμους εγκρίθηκε το 2001, και μπορεί να υποτεθεί ότι εκπονήθηκε λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την
κατάσταση που επικρατούσε στις σιδηροδρομικές αγορές στις χώρες της ΕΕ των 15. Ωστόσο, η κατάσταση των
σιδηροδρόμων στα νέα κράτη μέλη ήταν και είναι πολύ διαφορετική, ιδίως στο πλαίσιο αυτού που καλείται
«χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική» και σημαίνει κατάλληλη χρηματοδότηση των υποδομών, πολυετείς συμφωνίες
μεταξύ του κράτους και του διαχειριστή υποδομής, ιστορικά χρέη και χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών.
Πρέπει να διασφαλισθεί κατά προτεραιότητα ότι οι σιδηρόδρομοι λειτουργούν υπό ισότιμες συνθήκες και να
επιβληθεί νομοθεσία που θα αφορά την επαρκή χρηματοδότηση του σιδηροδρομικού συστήματος, διότι αυτό έχει
θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου των μεταφορών.

(8) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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19. Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική
Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις πλημμύρες στις χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία
[2010/2713(RSP)].

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πράγματι, οι πλημμύρες στην Κεντρική
Ευρώπη αποτελούν μια πολύ δραματική υπενθύμιση του πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στις φυσικές καταστροφές
και, για την ακρίβεια, όσο εμείς συζητούμε εδώ απόψε, στη νότια Γαλλία ξαφνικές πλημμύρες έχουν μέχρι στιγμής
στοιχίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους. Επομένως, οι πλημμύρες δεν περιορίζονται στις περιοχές που αποτελούν το
αποψινό μας θέμα συζήτησης (την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία). Οι φετινές
πλημμύρες έχουν πλήξει έντονα και τη χώρα όπου συνεδριάζουμε απόψε.

Γνωρίζουμε όλοι ότι οι φυσικές καταστροφές αυξάνονται καθώς η αλλαγή του κλίματος οδηγεί σε περισσότερο
ακραία καιρικά φαινόμενα, και, αντιμέτωπες με καταστροφές τέτοιου μεγέθους, οι εθνικές δυνατότητες ανταπόκρισης
πολύ απλά δεν επαρκούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά στη διάσωση και την
προστασία τόσο ζωών όσο και ζωτικής σημασίας υποδομών. Οι πλημμύρες για τις οποίες συζητούμε απόψε έδωσαν
έμφαση στην προστιθέμενη αξία μιας συντονισμένης ανταπόκρισης της ΕΕ.

Ας πάμε πίσω στην αρχή των πλημμυρών στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.
Πολύ ισχυρές καταιγίδες και σοβαρές πλημμύρες έπληξαν τις λεκάνες των ποταμών Βιστούλα, Όντερ και Βάρτα
κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Την Πέμπτη, 19 Μαΐου, η Πολωνία ζήτησε βοήθεια –συγκεκριμένα
αντλίες μεγάλης χωρητικότητας– μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, για τον οποίο είμαι υπεύθυνη.
Η ανταπόκριση της ΕΕ στο αίτημα αυτό ήταν ταχεία και γενναιόδωρη, με οκτώ κράτη μέλη να παρέχουν αυτό
ακριβώς που χρειαζόταν –η Γερμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες απέστειλαν
εντός λίγων ωρών αντλίες μεγάλης χωρητικότητας και τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Μια συγχρηματοδοτούμενη
από την ΕΕ πολυεθνική επιτροπή συστήθηκε επίσης από την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία στο πλαίσιο της
προπαρασκευαστικής δράσης για ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, την οποία έχει προωθήσει το παρόν
Κοινοβούλιο. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 55 αντλίες, 22 ομάδες εμπειρογνωμόνων και 300
διασώστες, καθώς και ένας αξιωματικός σύνδεσμος από το Κέντρο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης της Επιτροπής.

Έξι μέρες αργότερα, η Ουγγαρία, η οποία επλήγη επίσης από σοβαρές πλημμύρες, ζήτησε σακιά με άμμο για την
ενίσχυση των αντιπλημμυρικών της ικανοτήτων. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ κατόρθωσε να
εξασφαλίσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια σακιά με άμμο από τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, τις Κάτω Χώρες, τη
Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία και την Κροατία.

Αυτήν τη στιγμή, οι πλημμύρες και οι συνέπειές τους δεν έχουν ακόμα κοπάσει. Βροχές εξακολουθούν να πλήττουν
τμήμα της Κεντρικής Ευρώπης. Μια ξαφνική πλημμύρα έπληξε τη Γαλλία χθες και σήμερα. Αναμένουμε ένα δεύτερο
κύμα πλημμυρών να πλήξει τη νότια Πολωνία, όπου παραμένουν εννέα ευρωπαϊκές ομάδες. Η κατάσταση στην
Ουγγαρία βελτιώνεται σταδιακά. Διατηρούμε καθημερινή επαφή με τα κράτη μέλη παρακολουθώντας διαρκώς την
κατάσταση και είμαστε έτοιμοι, κατόπιν αιτήματος, να κινητοποιήσουμε πρόσθετους εμπειρογνώμονες από την ΕΕ.

Πέραν αυτών των μέτρων έκτακτης ανάγκης, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα μπορούσε να κινητοποιηθεί και
αυτό για να καλύψει ορισμένες δαπάνες που συνδέονται με τις επισκευές και την αποκατάσταση, και η Επιτροπή
συνεργάζεται ήδη με τις πληγείσες χώρες παρέχοντάς τους καθοδήγηση κατά την προετοιμασία των αιτήσεων.

Οι πλημμύρες απέδειξαν την αξία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας ως πλατφόρμας για τη μετάδοση των
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τον συντονισμό της ανταπόκρισης. Ο μηχανισμός αυτός, όπως θυμάστε,
κινητοποιήθηκε επίσης για την Αϊτή και για την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού, και αποδεικνύει σαφώς
το δυναμικό του εν λόγω μέσου.

Ως τα τέλη του έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για
ανταπόκριση σε καταστροφές. Θα εξετάσει την ανταπόκριση σε διάφορα είδη καταστροφών εντός της ΕΕ, αλλά και
εκτός αυτής.

Βασικό θέμα θα αποτελέσει η βελτίωση της κινητοποίησης της παροχής βοήθειας σε είδος από την ΕΕ. Το μεγαλύτερο
μέρος –όχι όλη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος- αυτής της βοήθειας διοχετεύεται ήδη μέσω του Κέντρου
Παρακολούθησης και Πληροφόρησης της Επιτροπής. Το σύστημα διασφαλίζει την ανταπόκριση στις πραγματικές
ανάγκες και την αποφυγή της επικάλυψης. Βασίζεται ωστόσο σε προσφορές ad hoc, και λόγω αυτού, απλώς δεν
είναι εφικτό να διασφαλισθεί ότι η κατάλληλη βοήθεια θα είναι διαθέσιμη. Έτσι, συμβαίνουν καταστροφές και εμείς
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προσευχόμαστε ότι δεν θα πλήξουν τόσα κράτη μέλη ώστε να βρεθούμε σε αδυναμία να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις.

Προτείνουμε να αντιμετωπιστεί αυτό μέσω της δημιουργίας σεναρίων αναφοράς για τα κύρια είδη καταστροφών,
ώστε να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το είδος της βοήθειας που θα χρειαστεί, και μέσω καταγραφής των
διαθεσίμων μέσων των κρατών μελών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν ξεσπούν καταστροφές. Θα
στοχεύσουμε επίσης στη σύναψη συμφωνίας με τα κράτη μέλη σχετικά με τη εθελοντική συγκέντρωση βασικών
μέσων που μπορούν να τεθούν σε ετοιμότητα για την περίπτωση άμεσης ανάγκης χρησιμοποίησής τους.

Για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών, συμμετέχουμε σε ευρεία διαβούλευση –και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε– με
το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι πρόσφατες πλημμύρες αποτελούν επίσης υπενθύμιση ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιταχύνουν την
εργασία τους για την πρόληψη των καταστροφών. Είναι μια καλή στιγμή για να αυξήσουν οι πληγείσες χώρες τις
γνώσεις τους σχετικά με τους κινδύνους πλημμυρών, να εκπονήσουν εκτιμήσεις κινδύνου και χάρτες, να
προετοιμάσουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες.

Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των καταστροφών στην Ευρώπη πρέπει επίσης να παράσχει περαιτέρω κίνητρα
ώστε τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ετοιμότητα και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Η αλληλεγγύη σε
επίπεδο ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από υπευθυνότητα σε εθνικό επίπεδο, και η ετοιμότητα θα αποτελέσει μέρος των
προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή.

Επομένως, ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως οι καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης έχουν τεράστιο κόστος για τους ανθρώπους, την οικονομία και το περιβάλλον. Με τη συχνότητα και την
ένταση των καταστροφών να αυξάνονται, οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί
κατά την αντιμετώπισή τους τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Επισημάναμε ως προτεραιότητα τη διαχείριση των καταστροφών και δεσμεύομαι προσωπικά να υποβάλω προτάσεις
για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας ανταπόκρισης σε καταστροφές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του. Υπήρξατε ένας πολύ ισχυρός
παράγων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις οποίες αναφέρθηκα, και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε να
διαδραματίζετε αυτόν τον ζωτικής σημασίας ρόλο, του να μας ωθείτε δηλαδή προς την επίτευξη καλύτερων
ικανοτήτων ανταπόκρισης στο μέλλον.

Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Φέτος σημειώθηκαν δύο φορές πλημμύρες
στην Ευρώπη. Το πρώτο κύμα σημειώθηκε στα μέσα Μαΐου, το δεύτερο στις αρχές Ιουνίου. Αυτό έπληξε τις
ακόλουθες χώρες: την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Αυστρία, καθώς και
τη Γερμανία σε κάποιο βαθμό, ακόμα δε και την Ουκρανία και τη Σερβία. Σήμερα πληροφορηθήκαμε από την κ.
Georgieva σχετικά με τις πλημμύρες στη Γαλλία.

Οι πλημμύρες στην Πολωνία ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί ποτέ. Οι πλημμύρες βρέθηκαν στο
ζενίθ τους για μεγάλο διάστημα, με διάρκεια αρκετών ημερών κατά μήκος των δύο μεγαλύτερων ποταμών της
Πολωνίας, του Βιστούλα και του Όντερ. Επλήγησαν οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Σημαντικές υποδομές
καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, και πολλά δημόσια
κτίρια, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, πλημμύρισαν. Πολλές χιλιάδες οικογένειες υπέστησαν
τεράστιες απώλειες. Τους παρασχέθηκε βοήθεια από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και από ιδιώτες. Λάβαμε επίσης
βοήθεια από το εξωτερικό, προερχόμενη από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες. Θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας γι’ αυτό.

Οι αρχές της κεντρικής και των τοπικών κυβερνήσεων της Πολωνίας παρέχουν βοήθεια. Έχει ξεκινήσει η εκτίμηση
των ζημιών. Η χρηματοδοτική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική και αναμένεται.

(Χειροκροτήματα)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι πρόσφατες
πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη και οι σημερινές πλημμύρες στη Γαλλία αποδεικνύουν την τεράστια δύναμη της
φύσης και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των φυσικών καταστροφών. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που εκφράζει συμπάθεια και αλληλεγγύη για τα θύματα των πλημμυρών και για όλους όσοι επλήγησαν, υποχρεώνει
πάνω από όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ταχεία και αποδοτική μεταφορά βοήθειας στο πλαίσιο του
Ταμείου Αλληλεγγύης. Το ψήφισμα εφιστά επίσης την προσοχή σε νομικά μέτρα που έχουν ουσιώδη σημασία για
τον περιορισμό των επιπτώσεων των πλημμυρών στο μέλλον. Με απλά λόγια, αναφερόμαστε στην ορθή εφαρμογή
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της οδηγίας για τις πλημμύρες, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης
του κινδύνου πλημμυρών, με αρχική εκτίμηση κινδύνου και καθορισμό των περιοχών όπου υπάρχει υψηλή ή μέτρια
πιθανότητα πλημμυρών. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, βάσει της εν λόγω οδηγίας, να εκπονήσουν χάρτες
επικινδυνότητας πλημμύρας και να θεσπίσουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

Όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία, θα ήθελα να επισημάνω ότι πριν από τις φετινές πλημμύρες, μη
κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το φυσικό περιβάλλον είχαν επανειλημμένα επιστήσει την προσοχή
στην εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες στην πολωνική νομοθεσία και, ιδίως, στην έλλειψη
κατάλληλου συστήματος απογραφής των περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρες και στο ασαφές νομικό
καθεστώς των εν λόγω περιοχών. Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία του παρόντος ψηφίσματος, θα ήθελα να επιστήσω
επίσης την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας της
Ένωσης στον τομέα των πλημμυρών, ούτως ώστε στο μέλλον η Πολωνία και άλλες χώρες της ΕΕ να μην υποχρεούνται
να υποβάλλουν αίτηση για κοινοτικούς πόρους από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ, όπως και οι προηγούμενοι
ομιλητές, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου απέναντι σε όλους εκείνους που επλήγησαν από τις πρόσφατες
πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων και των σημερινών εδώ στη Γαλλία.

Τέτοιες φυσικές καταστροφές παρουσιάζονται ολοένα συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2008,
ισχυρές πλημμύρες έπληξαν τη βορειοανατολική Αγγλία, με τις πόλεις Morpeth και Rothbury να υφίστανται τις
χειρότερες ζημιές. Τα νερά υποχώρησαν μετά από λίγες ώρες, αλλά η αποκατάσταση των ζημιών χρειάστηκε πολλούς
μήνες και στοίχισε εκατομμύρια λίρες.

Σίγουρα, οι πλημμύρες αυτές λειτουργούν ως αφύπνιση, ως υπενθύμιση ότι το κόστος της αντιμετώπισης των
συνεπειών της αλλαγής του κλίματος είναι κατά πολύ υψηλότερο από το κόστος του ελέγχου της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη, όπως επεσήμανε ο Nicholas Stern και άλλοι.

Με απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το βασικό αυτό δεδομένο παραβλέπεται. Ακούμε ορισμένες φωνές από τον
βιομηχανικό κλάδο να παραπονιούνται σχετικά με το κόστος του περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
επομένως είναι πολύ σημαντικό να δημοσιοποιήσουμε το μήνυμα της παρούσας συζήτησης: ότι οι πλημμύρες
προκαλούν τεράστιες ζημιές στις κοινότητες και στην οικονομία.

Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να σταματήσουμε τη δαπανηρή αύξηση των φυσικών καταστροφών, και αυτός είναι
να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη που αφορά τους στόχους μας για τη μείωση των εκπομπών για το 2020 και
το 2050.

Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η σκέψη μας είναι κοντά στα θύματα
όλων των πλημμυρών στην Κεντρική Ευρώπη, και εκείνων της σημερινής πλημμύρας στη Γαλλία. Οι πλημμύρες
αυτές αποτελούν μια ακόμα οδυνηρή απόδειξη της ισχύος που μπορούν να απελευθερώσουν τα ποτάμια εναντίον
μας.

Θέλουμε να αποτρέψουμε τις πλημμύρες, και επομένως πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας κυρίως στο μέλλον.
Πώς μπορούν να αποτραπούν; Γνωρίζουμε επίσης ότι η αλλαγή του κλίματος σημαίνει ότι τα ποτάμια υποχρεώνονται
ολοένα συχνότερα να δέχονται μεγαλύτερο όγκο υδάτων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να εντατικοποιήσουμε ιδιαίτερα τις έρευνές μας για τρόπους με τους οποίους θα δώσουμε στα ποτάμια μας περιθώριο
να αναπνεύσουν και θα αποτρέψουμε αυτό το είδος καταστροφής στην Ευρώπη. Άλλωστε, η πρόληψη είναι καλύτερη
από τη θεραπεία.

Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει εν προκειμένω έναν πραγματικά σημαντικό ρόλο. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει
πολύ μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Αν μια χώρα κάνει κάτι σε μια παραποτάμια περιοχή
της και μια άλλη δεν το κάνει, τότε δεν καταλήγουμε πουθενά. Χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ των χωρών για
να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των ποταμών. Δεύτερον, η ΕΕ πρέπει επίσης να κάνει υπεύθυνη χρήση των ίδιων
πόρων της στο μέλλον. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται υπερβολικά συχνά για
έργα που απλώς αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μελλοντικά έργα της ΕΕ, για
τα οποία πληρώνουμε, δεν θα αυξάνουν αυτού του είδους τον κίνδυνο. Πρόκειται για σημαντικό καθήκον.

Τέλος, η ΕΕ πρέπει επίσης να εξετάσει με ποιον τρόπο θα κάνει καλύτερη χρήση της φυσικής δυνατότητας ανάσχεσης
των ποταμών προκειμένου να αποτραπούν αυτές οι πλημμύρες. Το ολοένα περισσότερο τσιμέντο αυξάνει απλώς
τον κίνδυνο για ακόμα περισσότερες πλημμύρες. Επομένως, πρέπει να δώσουμε στα ποτάμια περιθώριο να
αναπνεύσουν, και πρέπει να κάνουμε χρήση της φυσικής ικανότητας ανάσχεσής τους. Αυτός είναι ο μοναδικός
τρόπος αποτροπής των πλημμυρών στο μέλλον. Για την ακρίβεια, αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος μας για
το μέλλον. Όπως είπα, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.
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Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τις
τελευταίες εβδομάδες την Πολωνία και άλλες χώρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, της
Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακίας, προκάλεσαν αφάνταστες ζημιές σε βιομηχανικές, δημόσιες και πολιτικές
υποδομές και στέρησαν χιλιάδες ανθρώπους από όλα τους τα υπάρχοντα. Στην περιφέρεια Podkarpacie, είδα με
τα ίδια μου τα μάτια πώς δυο διαδοχικές πλημμύρες, που ήταν τεράστιες και είχαν μέγεθος άνευ προηγουμένου,
παρέσυραν τις ιδιοκτησίες των κατοίκων σε πολλά από τα χωριά και τις πόλεις της περιφέρειας. Η πλημμύρα έπληξε
τα Gorzyce, Tarnobrzeg και Jasło, την επαρχία Mielecki, και στη συνέχεια τις επαρχίες Małopolskie, Lubelskie
και Świętokrzyskie, την περιοχή Μασοβία, την Κεντρική Πολωνία και τη Βαρσοβία – σε όλες αυτές τις περιοχές,
οι πλημμύρες προκάλεσαν βίαιες και τραγικές καταστροφές.

Ως εκ τούτου, σήμερα, καλώ από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να διαθέσουν κάθε τεχνικό και οικονομικό μέσο όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να βοηθήσουν την
Πολωνία και άλλες χώρες στην περιοχή που επλήγησαν από αυτές τις τραγικές πλημμύρες να αντιμετωπίσουν τις
επιπτώσεις τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα, εν προκειμένω, στην αποδέσμευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλληλεγγύης, το οποίο θεσπίσθηκε ακριβώς για τον σκοπό της παροχής βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση
κατακλυσμών αυτού του είδους.

Με δεδομένο το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας που έπληξε την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία
και τη Σλοβακία, γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτήν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική ζωή στις περιοχές που επλήγησαν
από τις πλημμύρες. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όσα έχουν ήδη γίνει –για την
τεχνική υποστήριξη, την ανθρώπινη βοήθεια και τις εκφράσεις συμπαράστασης προς την Πολωνία. Παρακαλώ αυτή
να είναι μόνο η αρχή, να αναλάβετε περαιτέρω δράση και να επιδείξετε περαιτέρω υποστήριξη προς τη χώρα μας,
την Πολωνία, και τις άλλες χώρες, ώστε να μην αισθανόμαστε ότι έχουμε μείνει μόνοι μας στην προσπάθεια
αντιμετώπισης των τραγικών συνεπειών αυτής της μεγάλης και τρομερής πλημμύρας.

(Χειροκροτήματα)

Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (SK) Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και στις αρχές του Ιουνίου
του 2010, εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν εξαιρετικά έντονες πλημμύρες, που έπληξαν την
Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και ολόκληρη την Σλοβακική Δημοκρατία.

Οι πλημμύρες ήταν προδιαγεγραμμένες από τον Απρίλιο του 2010 που ήταν ο θερμότερος Απρίλιος από το 1880
ως προς τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του αέρα. Η εξάτμιση από την επιφάνεια των ωκεανών και των θαλασσών
προκάλεσε την είσοδο τεραστίων ποσοτήτων υδρατμών στην ατμόσφαιρα, οι οποίες ήταν υπερβολικά μεγάλες για
τη συγκεκριμένη εποχή του έτους, και το θέμα ήταν απλά πού και πότε θα συμπυκνώνονταν και θα έπεφταν στη γη
υπό τη μορφή βροχοπτώσεων. Αυτό συνέβη πάνω από την Κεντρική Ευρώπη, πάνω από την Τσεχική Δημοκρατία,
την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Τις επίμονες βροχοπτώσεις ακολούθησαν στη συνέχεια ισχυρές
καταιγίδες πάνω από τη Σλοβακία, που διήρκησαν περισσότερο από έναν μήνα, από τις 12 Απριλίου ως τις 5 Ιουνίου
2010. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν δραματική άνοδο της στάθμης των υδάτων σε όλους τους ποταμούς
της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η αιτία της ταχείας ανόδου της στάθμης των υδάτων δεν ήταν μόνο οι
βροχές, αλλά και η πρόκληση πλημμυρών που ενισχύθηκε και επιταχύνθηκε σε σημαντικό βαθμό από τον εξαιρετικά
υψηλό κορεσμό του εδάφους από νερό λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Η φύση δεν ήταν πλέον σε θέση
να συγκρατήσει το νερό και το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων κατέληξε στην επιφάνεια του εδάφους, και
όχι στα ποτάμια, πλημμυρίζοντας κατοικημένες περιοχές, μονάδες παραγωγής, δρόμους και σιδηροδρομικές
γραμμές.

Ακραίες τιμές καταγράφηκαν όσον αφορά τη στάθμη και τη ροή των υδάτων σε όλους σχεδόν τους σταθμούς
παρακολούθησης των υδάτων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπερέβησαν τον βαθμό ροής εκείνης της κατάστασης
των υδάτων που αναμένεται να εμφανίζεται μία φορά ανά 100 έως 500 χρόνια. Τα νερά που απελευθερώθηκαν,
υπερκάλυψαν πρώτα τις κοίτες των ποταμών και στη συνέχεια άρχισαν να κατακλύζουν τις όχθες των ποταμών, να
πλημμυρίζουν τα χωράφια, να καταστρέφουν δρόμους, να παρασύρουν γέφυρες και να καταστρέφουν σιδηροδρομικές
γραμμές. Σταδιακά πλημμύρισαν τα χωράφια, εισέβαλαν σε πόλεις και χωριά και κατέστρεψαν τις κατοικίες των
ανθρώπων. Τα νερά του κατακλυσμού παρέσυραν όχι μόνο γέφυρες, δρόμους και σπίτια, αλλά και ανθρώπινες ζωές.
Όχι μακριά από την πόλη Kosice στην ανατολική Σλοβακία μετακινήθηκε ένα ολόκληρο χωριό, και ένα στρώμα
λασπώδους εδάφους πάχους 11-20 μέτρων πάνω στο οποίο βρίσκονται κατοικίες κινείται αργά κατά μήκος μιας
πλαγιάς, με περίπου 190 σπίτια που έχουν υποστεί ζημίες να έρχονται κάθε μέρα πιο κοντά στην καταστροφή. Μετά
τις βροχές, 300.000 εκτάρια γεωργικών εκτάσεων παρέμειναν πλημμυρισμένα στη Σλοβακία. Θα ήταν επομένως
ασφαλώς σωστό στην περίπτωση αυτή να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για να πληρωθούν οι ζημιές και
οι δαπάνες που προέκυψαν από τις πλημμύρες. Οι προσωρινές εκτιμήσεις όσον αφορά τις συνολικές ζημιές στη
Σλοβακία υπερβαίνουν τα 260 εκατομμύρια ευρώ.
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Csanád Szegedi (NI). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την
ευκαιρία για να συγχαρώ τον László Tőkés για την εκλογή του. Είναι μεγάλη χαρά για κάθε Ούγγρο, ανεξαρτήτως
της κομματικής του ταυτότητας, που ο ούγγρος αδελφός μας από την Τρανσυλβανία κατέχει αυτήν την πολύ
σημαντική θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις τελευταίες εβδομάδες, τεράστιες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης
επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες. Είναι ιδιαίτερα τραγικό το γεγονός ότι αυτή η φυσική καταστροφή, η
οποία έπληξε αρκετές χώρες, στέρησε επίσης τη ζωή από ανθρώπους. Στην Ουγγαρία εξακολουθούν σήμερα να
υπάρχουν πλημμυρισμένοι οικισμοί. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο στην Ουγγαρία από το γεγονός
ότι οι πλημμύρες προκάλεσαν τις μεγαλύτερες ζημιές στις φτωχότερες επαρχίες.

Εκ μέρους του Jobbik, θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση
των πλημμυρών. Προέρχομαι από την επαρχία Borsod-Abauj-Zemplen, και ήμουν σε θέση να έχω προσωπική
εμπειρία της καταστροφής. Δύο ήταν τα σημαντικά διδάγματα που προέκυψαν όσον αφορά την αντιπλημμυρική
προστασία. Καταρχάς, ότι εκτός από τους πυροσβέστες, η οργάνωση των κρατικών οργανισμών ήταν αξιοθρήνητη.
Στα θετικά στοιχεία, ωστόσο, συγκαταλέγεται η κοινή προσπάθεια των πολιτών και η οργάνωση της ουγγρικής
εθνοφρουράς. Χάρη στην ουγγρική εθνοφρουρά αποφεύχθηκαν ακόμα μεγαλύτερες ζημίες στην Ουγγαρία.
Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τα μέλη της εθνοφρουράς εξ ονόματος του συνόλου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει βοήθεια όσο το δυνατόν συντομότερα, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί
τη χρήση των πόρων. Υπάρχει κίνδυνος ορισμένοι άνθρωποι να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα
του Ταμείου Αλληλεγγύης με παράνομο τρόπο. Δεν πρέπει να παρασχεθεί στήριξη στους ανθρώπους εκείνους, η
πλειονότητα των οποίων είναι Ρομ, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στα αντιπλημμυρικά έργα αλλά αντίθετα εγκατέλειψαν
τα σπίτια τους με την ελπίδα να γίνουν αποδέκτες διαφόρων ειδών βοήθειας, και όντας σίγουροι ότι κατά τη διάρκεια
της ανασυγκρότησης, θα ήταν σε θέση να μετακομίσουν δωρεάν σε νέα σπίτια.

Μέχρι σήμερα, το Jobbik, το Κίνημα για μια Καλύτερη Ουγγαρία, έχει παράσχει περίπου 10 εκατομμύρια φιορίνια
για βοήθεια προς όσους τη χρειάζονται, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τους ανθρώπους. Μπορούν
να συνεχίσουν να βασίζονται στο Jobbik και στο μέλλον.

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ομιλίες των εγγεγραμμένων ομιλητών. Θα ήθελα να εκφράσω την
αλληλεγγύη μου απέναντι στα θύματα των πλημμυρών, τόσο Ούγγρων όσο και Ρομ, και καλώ τον κ. Tamás Deutsch
να λάβει τον λόγο ως πρώτος ομιλητής από τις χώρες που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου πρώτα να
αναφερθώ σε κάτι διαφορετικό από το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν, πριν από είκοσι περίπου χρόνια, κάποιος μου
έλεγε ότι ο Επίσκοπος László Tőkés θα έδινε, ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον λόγο στον
Tamás Deutsch, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα τον πίστευα. Όμως, άγνωστες οι βουλές της μοίρας
και του Κυρίου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων όταν σκέφτομαι τη δυνατότητα που μου δόθηκε να συνεργαστώ με τον
Πρόεδρο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σας υποδέχομαι ως Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως κάποιον που, μαζί με τον Jerzy Buzek,
αποτελεί ορόσημο δύο πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών αξιών: της δράσης εναντίον των δικτατοριών που παραβιάζουν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και της πίστης στις κοινές μεταξύ μας χριστιανικές ευρωπαϊκές αξίες. Κυρίες και κύριοι,
θα ήθελα επίσης να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών στην Κεντρική
Ευρώπη και, ασφαλώς, στα θύματα των φυσικών καταστροφών στη Γαλλία.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απευθυνθούν κάποιες ευχαριστίες. Ευχαριστούμε όλους εκείνους που συμμετείχαν οι ίδιοι
στην αντιπλημμυρική προστασία και σε όλους τους ευρωπαίους συμπολίτες μας που κινητοποίησαν τους
προσωπικούς τους πόρους και βοήθησαν στις αντιπλημμυρικές προσπάθειες με εθελοντικές προσφορές και που
βοηθούν τώρα στην αποκατάσταση. Ήταν χάρη σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ή μάλλον εφόσον ο όρος χάρη
είναι μάλλον ανακριβής εν προκειμένω, ήταν λόγω μιας συγκεκριμένης κατάστασης που είχαμε πλημμύρες στην
Ουγγαρία, καθώς στην περίπτωσή μας, ήταν κυρίως μικρά ρεύματα και ποτάμια που υπερχείλισαν, τα οποία δεν
είχαν ποτέ στο παρελθόν προκαλέσει τέτοια καταστροφή. Αυτό αποδεικνύει επίσης ότι οι παραδοσιακές
αντιπλημμυρικές μέθοδοι δεν επαρκούν πλέον.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι κινητοποίησε τόσο σύντομα και
αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία. Θα ήθελα να εκφράσω
την ελπίδα μου ότι, σύμφωνα με το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
λάβει με τη σειρά της ταχείες και αποτελεσματικές αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια που απαιτείται
ως συμβολή στην αποκατάσταση.
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Adam Gierek (S&D). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κίνδυνος πλημμύρας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, και είναι μικρότερος
όταν οι κινήσεις των υδάτων προσομοιώνονται και παρακολουθούνται με ακρίβεια. Οι φυσικές καταστροφές στην
Πολωνία ξεκίνησαν με πλημμύρες σε τοπικό επίπεδο που προκλήθηκαν λόγω έλλειψης δεξαμενών υπερχείλισης
και χαμηλής συγκράτησης, και ακολουθήθηκαν από πλημμύρες μεγάλης κλίμακας. Οι ταμιευτήρες αποθήκευσης
και οι σύγχρονες επιχωματώσεις μειώνουν την πιθανότητα πλημμυρών και είναι ζωτικής σημασίας, αλλά η
αποκλειστικά προσανατολισμένη στην αγορά νεοφιλελεύθερη πολιτική ενός φθηνού κράτους, με χαμηλό
προϋπολογισμό και χαμηλή φορολογία, καθυστερεί τις ακριβές επενδύσεις σε υδροτεχνικά έργα.

Ο μεγάλος ποταμός στο κέντρο της Ευρώπης –ο Βιστούλας– αποτελεί έναν άθικτο ποταμό, κάτι που μπορεί να
ευχαριστεί μόνο τους οικολόγους, αλλά αποτελεί ντροπή για τη χώρα μου. Η υλοποίηση του προγράμματος του
Βιστούλα, που ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1970 και στόχος της οποίας ήταν ο εκπολιτισμός του όμορφου
αυτού ποταμού, εγκαταλείφθηκε για πολιτικούς λόγους. Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και οι
διάδοχοί τους κατηγορήθηκαν για μεγαλομανία, αλλά σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες απώλειες και
δυστυχία. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν σύγχρονες επενδύσεις που θα βασίζονται σε πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Διάφορα τμήματα της Ευρώπης έχουν πληγεί επανειλημμένα από φυσικές
καταστροφές με τη μορφή πλημμυρών. Πρόσφατα, σημειώθηκαν και πάλι πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, στην
Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, για τις
οποίες απαιτείται παροχή χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης. Φαίνεται ότι, παρά τα μέτρα
για μια περισσότερο ευέλικτη παροχή βοήθειας που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες, η Ευρώπη πρέπει
να επανεκτιμήσει τις προτεραιότητές της όσον αφορά τη διάθεση κοινών ευρωπαϊκών πόρων. Η υλοποίηση κοινών
επενδύσεων που θα στοχεύουν στην πρόληψη των πλημμυρών, επενδύσεων για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου
νερού για κατανάλωση, καθώς και νερού για άρδευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα του προγράμματος για την κατασκευή υποδομών σε επίπεδο κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό
της.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη νέα σας θέση.

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες δεν υπολογίζουν τον ανθρώπινο
πόνο των πληγέντων. Πολλοί άνθρωποι στην Ανατολική Ευρώπη και σήμερα στη Γαλλία έχασαν όλα αυτά για τα
οποία εργάσθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι αντιμέτωποι με την καταστροφή. Πολλοί έχουν χάσει
ακόμα και φίλους ή συγγενείς. Οι εμπειρίες αυτές είναι υπερβολικά οδυνηρές για να επαναλαμβάνονται διαρκώς.
Σύμφωνα με την οπτική της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, μία είναι η ανταπόκριση στο
πρόβλημα αυτό και ο συνάδελφος, κ. Eickhout, την ανέφερε ήδη. Αφήστε τα ποτάμια να καταλάβουν τον χώρο
που χρειάζονται και να φτάσουν σε φυσικό βάθος. Για παράδειγμα, για τον ποταμό Όντερ αυτό σημαίνει ότι τα
σχέδια επέκτασης πρέπει να σταματήσουν από την πολωνική και τη γερμανική πλευρά των συνόρων. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να διασφαλίσουμε όχι μόνο την κατασκευή φραγμάτων, αλλά και την ύπαρξη επαρκούς χώρου στα πεδία
κατακλύσεως, ώστε η πρόληψη να παραμείνει το καθοριστικό στοιχείο. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον
οποίο ψηφίζουμε υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, διότι οι διαπραγματεύσεις μας είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση
της έμφασης στην πρόληψη στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχουν αδύνατα σημεία. Στο παρόν ψήφισμα δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά στον
αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Εξετάζοντας τη μελέτη «Περιφέρειες 2020», καθίσταται σαφές ότι στο
μέλλον, 150 εκατομμύρια άνθρωποι θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, εκτός και αν κάνουμε τώρα
κάτι σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να θέσουμε την αλλαγή του κλίματος στην
καρδιά της μελλοντικής ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής με στόχο την πρόληψη των καταστροφικών πλημμυρών.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα των πλημμυρών αποτελεί, αναμφίβολα, το
σοβαρότερο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Στρασβούργο. Για τους συμπολίτες
μας, οι πλημμύρες μετατρέπονται σε επαναλαμβανόμενη απειλή, με πραγματικές επιπτώσεις στις ιδιοκτησίες τους
και, ασφαλώς, στην υγεία τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συμβολίζει τη συνοχή, την υποστήριξη και τη συνεργασία, βοηθά τις πληγείσες
περιοχές μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Το εν λόγω ταμείο καθιστά εφικτή την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης
προς χώρες όπου οι εκτιμώμενες ζημίες αναμένεται να υπερβούν τα 3 δισ ευρώ, ή όπου ανέρχονται σε περισσότερο
του 0,6% του ΑΕγχΠ ενός κράτους μέλους. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη απέδειξαν ωστόσο
ότι, παρά τις συνολικές ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, ορισμένες χώρες –ιδίως οι
μικρότερες– δεν πληρούν ατομικά τα καθορισμένα όρια, και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να λάβουν στήριξη. Καθώς
το Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να έχει ως στόχο κατά κύριο λόγο την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της
Ευρώπης, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία για την υποβολή κοινών αιτήσεων, που θα
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αντικατοπτρίζουν τις συνολικές ζημίες και όχι μόνο συγκεκριμένες ζημίες σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Θα ήθελα
ως εκ τούτου να καλέσω την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού.

Jan Březina (PPE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος μιας χώρας
που επλήγη από τις πλημμύρες τις τελευταίες εβδομάδες. Αν και οι καταστροφικές συνέπειές τους δεν ήταν τόσο
έντονες στην Τσεχική Δημοκρατία όσο στη γειτονική Πολωνία, προκάλεσαν ιδιαίτερες καταστροφές στις περιοχές
της Μοραβίας. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που, μεταξύ άλλων βάσει των προειδοποιήσεών μου, το ψήφισμα σχετικά
με το οποίο συζητούμε αναφέρεται όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης.
Η ιδέα της αλληλεγγύης αποτελεί μια από τις λαμπρότερες εκφράσεις της ευρωπαϊκής συνεργασίας, και ακριβώς
αυτήν θα ήθελα να επικαλεστώ τώρα. Ως Ευρωπαίοι, πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας και να βοηθήσουμε όσους αντιμετωπίζουν ανάγκη. Έχουμε αποδείξει ήδη ότι δεν είμαστε αδιάφοροι
απέναντι στη μοίρα όσων πλήττονται από φυσικές καταστροφές: το 2002 ιδρύθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης ως
απάντηση στις εκτεταμένες πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ταμείου, που ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, πρέπει να φθάσει για την κάλυψη
των ζημιών από τις φετινές πλημμύρες. Ωστόσο, τα πληγέντα κράτη πρέπει να ζητήσουν ευρωπαϊκή βοήθεια. Στο
πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Τσεχική Δημοκρατία, που προκύπτει
από το γεγονός ότι οι ζημιές από τις πλημμύρες που έχουν υπολογισθεί μέχρι στιγμής δεν ανέρχονται στο
καθορισμένο ελάχιστο όριο του 0,6% του ΑΕγχΠ. Μοναδική ελπίδα της Τσεχικής Δημοκρατίας να λάβει συνεισφορά
από το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι μέσω της εφαρμογής του άρθρου 2, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο συνεισφορά μπορεί επίσης να ζητηθεί, υπό εξαιρετικές
περιστάσεις, από γειτονικό κράτος μέλος το οποίο επλήγη από φυσική καταστροφή σε μικρότερο βαθμό. Η σχέση
μεταξύ των πλημμυρών στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία είναι σίγουρα προφανής. Άλλωστε, τα ποτάμια
που πλημμύρισαν και τις δύο χώρες υπερχείλισαν στην Τσεχική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το
αίτημα για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης πρέπει να υποβληθεί εντός χρονικής περιόδου δέκα εβδομάδων
από τις πρώτες ζημίες, κάτι που, στη δική μας περίπτωση, σημαίνει τέλη Ιουλίου. Δεν είναι πολύς χρόνος, ιδίως
καθώς οι συνομιλίες σχετικά με τη σύνθεση της κυβέρνησης συνεχίζονται στην Τσεχική Δημοκρατία. Θα ήθελα να
κλείσω ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jerzy Buzek, που επισκέφθηκε ο ίδιος τις
πληγείσες περιοχές στα ανατολικά της χώρας μου.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Το Κοινοβούλιο έχει απευθύνει πολλές φορές έκκληση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για αποτελεσματικότερη αποδέσμευση πόρων για τη βοήθεια των θυμάτων φυσικών καταστροφών.

Είναι καιρός να καθιερωθεί επιτέλους ένα ευέλικτο πρότυπο παροχής βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Έχει
ουσιαστική σημασία να εντατικοποιηθεί το έργο πρόληψης. Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να διαδραματίσουν
σημαντικότερο ρόλο κατά τη χρηματοδότηση της πρόληψης των φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση των
επιπτώσεών τους. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται για τον σκοπό αυτόν πρέπει να περιλαμβάνουν σημαντικούς
πόρους για επιστημονική έρευνα, διαχείριση του κινδύνου, πολιτική προστασία και παρακολούθηση των κινδύνων.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος πρέπει να συμμετάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό στα προληπτικά μέτρα.

Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς όλα τα θύματα της πλημμύρας, και τις ειλικρινείς ευχαριστίες
μου προς τους πολίτες της ΕΕ για τη βοήθεια που παρέσχαν στην Πολωνία. Και εγώ, μαζί με τους φίλους μου
–γεωργούς από τις πόλεις Puck και Reda– κανονίσαμε την αποστολή 22 τόνων σιτηρών ως τροφή για τα πεινασμένα
ζώα προς περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην επαρχία Świętokrzyskie. Η ατομική βοήθεια είναι
ταχύτερη και καλύτερα στοχευμένη από τη θεσμική βοήθεια. Είναι καιρός να διδαχθούμε από αυτό.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας το τεράστιο μέγεθος της ζημίας που προκλήθηκε
από τις πλημμύρες στην Πολωνία και την Κεντρική Ευρώπη (χιλιάδες άνθρωποι που, σε ορισμένες περιπτώσεις,
έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους· μόνο στην Πολωνία, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι επλήγησαν από την
πλημμύρα, ενώ απαιτήθηκε η απομάκρυνση 40.000 ανθρώπων), μαζί με μια ομάδα συναδέλφων από τους Ευρωπαίους
Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, πρότεινα να κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το τρομερό
δράμα, αυτήν τη φυσική καταστροφή, πραγματοποιώντας συζητήσεις σχετικά με το θέμα και καταρτίζοντας ψήφισμα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην έγκριση της παρούσας πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων
των προέδρων όλων των κοινοβουλευτικών Ομάδων, διότι πρόκειται για έκφραση της αλληλεγγύης μας σε όλους
όσοι επλήγησαν, καθώς και της αλληλεγγύης προς τις χώρες που επλήγησαν, αλλά κυρίως προς τους ανθρώπους
που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Πάνω από όλα, στόχος μας είναι να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια προς τους ανθρώπους και τις χώρες που έχουν ανάγκη, και ότι
η βοήθεια αυτή πρέπει να είναι ευέλικτη και κατά το δυνατόν προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιμέρους περιοχών.
Για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Anna Záborská (PPE). – (SK) Στο παρόν Κοινοβούλιο, αρεσκόμαστε να χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «κοινή
Ευρώπη», «ευρωπαϊκή ενότητα» και «Ευρώπη για τους πολίτες».

Κάθε χρόνο, ανοίγουμε τις πόρτες του Κοινοβουλίου σε χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα κράτη μέλη. Μέσω
νομοθεσίας, προσπαθούμε να προωθήσουμε το ιδανικό της Ευρώπης ως ενωμένης κοινότητας εθνών. Ωστόσο, όλα
αυτά τα ωραία λόγια και τα ευγενή ιδανικά δεν θα είναι παρά λόγια του αέρα αν δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε
με πράξεις. Η φυσική καταστροφή που έπληξε την κεντρική Ευρώπη, τη Γερμανία και, από χτες, και τη Γαλλία
απείλησε ζωές και προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Γνωρίζουμε πλέον ότι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές τις
πόλεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις συνέπειες των πλημμυρών. Δικαίως περιμένουν βοήθεια από
τις κυβερνήσεις τους και αλληλεγγύη από τους γείτονές τους, διότι και οι ίδιοι θα έκαναν το ίδιο σε παρόμοια
περίπτωση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της φύσης. Ωστόσο, μια κοινότητα ανθρώπων που
συνδέονται με αλληλεγγύη μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φυσική καταστροφή.

Εγκρίνοντας το ψήφισμα που υποβλήθηκε, θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο
ένα νομικό κατασκεύασμα ή μια απρόσωπη αγορά, αλλά πρωτίστως μια λειτουργική κοινότητα εθνών που βοηθούν
το ένα το άλλο σε καιρό ανάγκης. Θα είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει μόνο κεφαλή, αλλά και ανθρώπινη
καρδιά.

Κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που σας μιλώ, στη Σλοβακία βρέχει και πάλι επίμονα.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι πρόσφατες πλημμύρες στην
Κεντρική Ευρώπη προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και είχαν κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση
παράσχει βοήθεια –και πιστεύω ότι θα το κάνει– αυτή πρέπει να είναι εστιασμένη, όπως και η χρηματοδότηση σε
εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών, αλλά και στον μακροπρόθεσμο στόχο
της άμεσης εφαρμογής αντιπλημμυρικών μέτρων, με στενό διασυνοριακό συντονισμό. Όλα τα μέτρα πρέπει να
στοχεύουν στην πρόληψη της επανάληψης τέτοιων καταστροφών και, σε περίπτωση που αυτές επαναληφθούν,
στον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο μέτρο του δυνατού. Άλλωστε, εξίσου καταστροφικές πλημμύρες
επαναλαμβάνονται στη Μοραβία, την ανατολική περιοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, 13 χρόνια μετά την
ανοικοδόμησή της.

Ωστόσο, οι πλημμύρες αποτελούν επίσης ευκαιρία να σκεφτούμε προσεκτικά τι είδους αντιπλημμυρικά μέτρα θα
είναι τα πλέον αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα θα έχουν τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τον
πληθυσμό της περιοχής. Οι πλημμύρες αποτελούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς χθες έπλητταν την κεντρική
Ευρώπη και σήμερα πλήττουν τη νότια Γαλλία. Θα πρέπει επομένως να εξετάσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική
αντιπλημμυρικής προστασίας. Στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης, η ΕΕ πρέπει να δράσει ως ανεξάρτητος
διαμεσολαβητής και σύμβουλος, βοηθώντας στην εύρεση της πλέον αποτελεσματικής λύσης.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Στην Πολωνία, κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, οι πλημμύρες ήρθαν σε δύο
κύματα. Το πρώτο κύμα παρέσυρε τα υπάρχοντα των ανθρώπων, το δεύτερο παρέσυρε τις ελπίδες τους, αλλά θα
μπορούσε κανείς να πει επίσης –χρησιμοποιώντας τα λόγια του Ernest Hemingway: «μην ρωτάς για ποιον χτυπά
η καμπάνα, χτυπά για σένα» – χτυπά για τους Γερμανούς και σήμερα χτυπά επίσης για τους Γάλλους.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει πολύ συχνά βοήθεια προς τις χώρες της νότιας
Ευρώπης που επλήγησαν από περιόδους ξηρασίας – τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Ελλάδα. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αυτό που σημειώνεται με περιοδικούς ρυθμούς είναι οι πλημμύρες.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από εξετάσεις στην αλληλεγγύη –μια αλληλεγγύη που δεν πρέπει να αποτελεί
μόνο σλόγκαν ή κλισέ, αλλά και μέσο με συγκεκριμένο οικονομικό περιεχόμενο, και σε αυτό βασίζονται οι Πολωνοί,
οι Τσέχοι, οι Ούγγροι και οι Σλοβάκοι.

(Χειροκροτήματα)

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Georgieva, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες μόλις ημέρες
είδαμε στην τηλεόραση τις συγκλονιστικές εικόνες τεράστιων περιοχών της Πολωνίας και άλλων χωρών της κεντρικής
Ευρώπης μέσα στα νερά των πλημμυρών. Κατά τις πλημμύρες αυτές σκοτώθηκαν άνθρωποι, και εκφράζουμε τα
συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους φίλους τους.

Χωριά, πόλεις, γεωργικές εκτάσεις και υποδομές καταστράφηκαν. Οι τηλεοπτικές εικόνες αντικαταστάθηκαν ήδη
από άλλες, αλλά οι εκτεταμένες ζημιές πρέπει τώρα να επισκευασθούν αργά και κοπιαστικά. Οι χώρες αυτές πρέπει
να υποστηρίζονται από την αλληλεγγύη των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εργασίες αποκατάστασης
ζημιών τέτοιας κλίμακας. Μετά την τραγωδία της πλημμύρας του 1997, η Πολωνία και άλλες χώρες της κεντρικής
Ευρώπης επλήγησαν για μια ακόμα φορά από καταστροφικές πλημμύρες. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό
και είναι στη φύση των ποταμών να πλημμυρίζουν σε ορισμένες χρονικές στιγμές. Ωστόσο, τα ερωτήματα που πρέπει
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να θέσουμε είναι εάν, με δεδομένο ότι φυσικές καταστροφές μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, έχουν
ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα αυτού του
είδους και εάν, για παράδειγμα, έχει δοθεί επαρκής προσοχή σε ζητήματα βιώσιμης πρόληψης των καταστροφών
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού του τοπίου.

Αν πρόκειται να παράσχουμε βοήθεια, πρέπει καταρχάς να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα δοθεί στους άμεσα πληγέντες
από τη φυσική καταστροφή προκειμένου να διαφυλάξουν τα μέσα βιοπορισμού τους. Μετά, το θέμα είναι η
συνεργασία των κρατών μελών, καθώς οι φυσικές καταστροφές δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα, με συντονισμό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη των ζημιών που
προκαλούνται από καταστροφές αυτού του είδους. Το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Όντερ,
το οποίο κατασκευάσθηκε από κοινού από τις πολωνικές και τις γερμανικές αρχές, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα
κοινά μέτρα πρόληψης μπορούν να παράσχουν πραγματική προστασία. Ωστόσο, εξακολουθούμε να μην έχουμε
κάνει αρκετά.

Δεν χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης των καταστροφών. Η κυβέρνηση κάθε χώρας πρέπει να
αναλάβει την κύρια ευθύνη για την προστασία της εν λόγω χώρας από τις καταστροφές, μεταξύ άλλων και μέσω
εκπόνησης σχεδίων για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Ωστόσο, σε περίπτωση καταστροφής και όταν έχουν
προκληθεί ζημιές, η βοήθεια που παρέχεται μπορεί να συντονιστεί αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι
εθελοντικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια πρέπει να αποζημιώνονται για τις δαπάνες τους γρήγορα και χωρίς
γραφειοκρατία. Ως εκ τούτου, στηρίζω τα σχέδια της κ. Georgieva, που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε
γρήγορα αυτούς τους στόχους.

Monika Smolková (S&D). – (SK) Οι πλημμύρες που έπληξαν σχεδόν το σύνολο της κεντρικής Ευρώπης υπήρξαν
καταστροφικές για τις χώρες αυτές.

Στη Σλοβακία, η περιοχή που επλήγη χειρότερα ήταν το ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου κατοικώ, και είδα με
τα ίδια μου τα μάτια πώς το νερό κατέστρεψε το έργο μιας ζωής ορισμένων ανθρώπων. Κατέστρεψε δρόμους, σπίτια,
γέφυρες, καλλιέργειες στα χωράφια και, δυστυχώς, στοίχισε και ανθρώπινες ζωές. Οι βροχοπτώσεις ενός ολόκληρου
έτους έπεσαν σε διάστημα ενός μήνα. Τα αντιπλημμυρικά μέτρα ήταν απλώς αναποτελεσματικά έναντι ενός τέτοιου
όγκου υδάτων. Μόνο στον δήμο Kosice, περισσότερα από 4.000 σπίτια πλημμύρισαν. Η μικρή πόλη του Kezmarok
που έχει 17.000 κατοίκους πλημμύρισε σχεδόν ολοκληρωτικά. Οι άνθρωποι συνέρχονται από μια τέτοια καταστροφή
με μεγάλη δυσκολία. Η απειλή των υδάτων δεν έχει παρέλθει ακόμα εντελώς και υπάρχει ήδη κίνδυνος για ακόμα
περισσότερα.

Μονάδες καθαρισμού των υδάτων παραμένουν βυθισμένες μετά την πλημμύρα, οι πηγές πόσιμου νερού είναι
μολυσμένες, οι επιπτώσεις του ζεστού καιρού εγκυμονούν κινδύνους λόγω του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών
και πολλοί δρόμοι και γέφυρες παραμένουν αδιάβατοι. Μεγάλος αριθμός κατοικιών καταστράφηκε λόγω
κατολισθήσεων και δεν είναι πλέον κατοικήσιμες. Παρά την αλληλεγγύη που επιδεικνύεται από τους ανθρώπους
και τη βοήθεια του κράτους, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για άντληση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Όσο πιο
σύντομα βοηθήσουμε τις πληγείσες περιοχές, τόσο πιο σύντομα θα μετριάσουμε τον πόνο των ανθρώπων που
κατοικούν σε αυτές. Υπάρχει επίσης σημαντικό περιθώριο για την άντληση πόρων από το Ταμείο Συνοχής. Το κοινό
σχέδιο ψηφίσματος μιας ομάδας βουλευτών παρέχει κάθε είδους λύσεις όσον αφορά την παροχή βοήθειας.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι καλό που διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση, η οποία
προτάθηκε από τον κ. Ziobro κατά τη διάρκεια συνεδρίασης όλων των πολωνών βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Είναι καλό διότι αυτό που συνέβη στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη
Σλοβακία απαιτεί τη μεσολάβηση και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν συμβαίνει μια τραγωδία, όταν
σημειώνονται πλημμύρες, τα μέσα ενημέρωσης μάς συγκλονίζουν με εικόνες σπιτιών και ανθρώπων που το νερό
τους παρέσυρε έξω από αυτά, δέντρα με τις ρίζες τους προς τον ουρανό, δάκρυα και κλάματα. Οι κάμερες είναι
εκεί, υπάρχει συμπαράσταση, και υπάρχει επίσης κινητοποίηση και βοήθεια. Ωστόσο, το πραγματικό δράμα αρχίζει
μετά τις πλημμύρες. Τότε είναι που οι άνθρωποι μένουν μόνοι με τη δυστυχία τους. Στην Πολωνία υπάρχουν μέρη
όπως το χωριό Wilkow, το οποίο είναι πλημμυρισμένο κατά 90%. Υπάρχουν επίσης μέρη όπως το χωριό Lanckorona,
όπου 50 σπίτια κατέρρευσαν λόγω κατολίσθησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδρά όταν συμβαίνουν
καταστροφές όπως αυτή, όταν σημειώνονται ξηρασίες, πλημμύρες ή σεισμοί. Εφόσον ήμασταν σε θέση να βοηθήσουμε
την Αϊτή, τότε πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα κράτη μέλη μας. Στην Πολωνία λέμε ότι «ο καλός ο
φίλος στην ανάγκη φαίνεται». Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση για τη μέγιστη δυνατή βοήθεια προς την Πολωνία
και προς όλες τις άλλες χώρες που επλήγησαν από αυτήν την καταστροφή.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Η πλημμύρα είναι μια μεγάλη τραγωδία. Άνθρωποι πέθαναν, περιουσίες
καταστράφηκαν και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα. Αυτή η δραματική κατάσταση
έπληξε ανθρώπους τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Οι καλλιέργειες των γεωργών καταστράφηκαν,
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τα μηχανήματα και τα κτίριά τους υπέστησαν βλάβες και έχασαν όσα χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.
Έμειναν με τα δάνειά τους να εκκρεμούν, και τα ζώα που διασώθηκαν έμειναν χωρίς τροφή.

Οι πολωνικές αρχές, καθώς και οι αρχές των άλλων χωρών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες,
ανέλαβαν δράση για να βοηθήσουν, αλλά είναι σημαντικό να αναληφθεί παρόμοια δράση και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όσο συντομότερα συμβεί αυτό, τόσο καλύτερη θα είναι η αντίληψη και η αξιολόγηση της δράσης της ΕΕ.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλες τις κυβερνήσεις και τις
χώρες και προς τους γείτονές μας που μας βοήθησαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα πιο θερμά όλους για την
απλή προσωπική αλληλεγγύη που επέδειξαν απέναντί μας στο πλαίσιο αυτής της τραγωδίας.

(Χειροκροτήματα)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Απόψε μιλούμε για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Μιλούμε για ανθρώπους που κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έχασαν τα πάντα, λεπτό προς λεπτό: την
περιουσία τους, τα σπίτια τους, όλα όσα απέκτησαν με τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Μιλούμε επίσης για
γεωργούς που έχασαν τη γη και τις καλλιέργειές τους, που αποτελούσαν το μοναδικό τους εισόδημα για να ζήσουν
ολόκληρο τον χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στρέφουν το βλέμμα στο Κοινοβούλιό μας απόψε, και αναμένουν
να δουν ποια απόφαση θα λάβουμε. Θα θέλαμε επίσης να τους βοηθήσουμε μέσω των εθνικών μας προϋπολογισμών,
αλλά αυτοί εξαντλήθηκαν καθώς ήμασταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε το πλήρες φάσμα της οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και καθώς έχουμε δεσμευτεί να ακολουθήσουμε τους κανόνες του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στρέφουν τις ελπίδες τους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Εδώ μιλούμε επίσης για κάτι στο οποίο δεν αναφέρθηκε κανείς μέχρι στιγμής, και αυτό είναι οι ασφαλιστικές
εταιρείες, οι εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να ασφαλίσουν τις κατοικίες
των ανθρώπων που βρίσκονται στις επονομαζόμενες πλημμυρικές ζώνες. Θα το εκτιμούσα αν και οι ασφαλιστικές
εταιρείες έδιναν επίσης μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό, και εάν μπορούσαμε να αναζητήσουμε κάποιον τρόπο για
να υποχρεώσουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες να ασφαλίζουν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς τα ασφάλιστρα να
αγγίζουν τα όρια της τοκογλυφίας.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Η Ουγγαρία είναι μία από τις χώρες που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα από
τις πλημμύρες. Θα ήθελα, καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αλληλεγγύη και τη βοήθεια που
δόθηκε, και να πω ότι στην Ουγγαρία, οι πλημμύρες και η υπερβολική ποσότητα εσωτερικών υδάτων έπληξαν
κυρίως τις φτωχότερες περιφέρειες και τις φτωχές οικογένειες. Πολλές από αυτές είναι οικογένειες Ρομ. Οι
καταυλισμοί τους είναι εν γένει λιγότερο ασφαλείς και βρίσκονται στα χειρότερα σημεία που είναι πιο εκτεθειμένα
σε πλημμύρες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να επιδείξουμε ιδιαίτερη αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς.

Έχουν υποβληθεί αρκετές προτάσεις σχετικά με τρόπους ταχείας αποστολής βοήθειας. Εν προκειμένω έχω και εγώ
μερικές προτάσεις. Αφενός, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την αύξηση των πόρων του
Ταμείου Αλληλεγγύης και την ταχύτερη και περισσότερο ευέλικτη χρήση τους. Η τροποποίηση της πρότασης που
θα είχε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αυτήν τη στιγμή, έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Η ισπανική
Προεδρία θα μπορούσε να μας βοηθήσει σημαντικά ως προς το ζήτημα αυτό. Επιπλέον, θα ήταν καλό αν μπορούσαν
να αναδιανεμηθούν κοινοτικοί πόροι για τον σκοπό αυτόν, δηλαδή αν οι πόροι για τη γεωργική πολιτική μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν και για να διασφαλισθεί ότι θα μπορέσουν να λάβουν αποζημίωση και οι γεωργοί που υπέστησαν
σοβαρές ζημίες.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – (HU) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη δήλωσή της και συμφωνώ με
αυτή. Θα ήθελα να προσθέσω μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Στην Ουγγαρία, μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη
μεγαλύτερη πλημμύρα του τελευταίου αιώνα. Μεγάλος αριθμός σπιτιών κατέρρευσε, αρκετές εκατοντάδες για την
ακρίβεια. Χρειάστηκε η απομάκρυνση περισσότερων από 4.000 ανθρώπων. Πολλοί εξακολουθούν σήμερα να είναι
άστεγοι. Η σταθερότητα πολλών σπιτιών που παραμένουν όρθια είναι επίσης αμφίβολη. Αυτήν τη στιγμή
πραγματοποιείται έλεγχος των ζημιών, καθαρισμός και απολύμανση. Γίνονται εμβολιασμοί για να αποφευχθούν οι
μολύνσεις. Μεγάλες γεωργικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει με σκοπό την προστασία των πολιτών. Η σοβαρότητα
και η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές τις ενέργειες είναι ανυπολόγιστες.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά εφικτή την έγκαιρη προειδοποίηση
για φυσικές καταστροφές. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή της Επιτρόπου στο γεγονός ότι οι φυσικές
καταστροφές καθίστανται ολοένα συχνότερες, και ότι ως εκ τούτου η ενίσχυση της διαχείρισης καταστροφών είναι
εξαιρετικά επείγουσα. Στην Ουγγαρία υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη, αλλά χρειαζόμαστε επίσης πανευρωπαϊκή
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συνεργασία, προκειμένου να εκφραστεί μια από τις σημαντικότερες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν της
αλληλεγγύης. Μια έκφραση αυτής της αλληλεγγύης είναι το άνοιγμα του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Επικροτώ τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση και τον
σχεδιασμό των λεκανών απορροής των ποταμών στην Ευρώπη στο σημερινό πλαίσιο. Η Ευρώπη περνά μια δύσκολη
περίοδο από κοινωνική και οικονομική άποψη, πράγμα που σημαίνει ότι οι φυσικές καταστροφές σε τέτοιους
καιρούς έχουν αυξημένο αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι προφανές ότι τη δεδομένη στιγμή, τα κράτη μέλη από μόνα
τους δεν είναι σε θέση να επενδύσουν σε έργα σχεδιασμού λεκανών απορροής των ποταμών. Όπως οι χώρες που
πλήττονται σήμερα από πλημμύρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία πλήττονται από πλημμύρες κάθε χρόνο. Μόνο ο
Θεός μάς γλίτωσε φέτος.

Θα ήθελα να εκπονήσει η Επιτροπή, όπως έκανε και στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον Δούναβη, σχέδιο δράσης
προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια προς τα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό εσωτερικών λεκανών απορροής ποταμών
σε ευάλωτες χώρες.

Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή αν σκοπεύει να διαθέσει ειδικούς πόρους για έργα σχεδιασμού λεκανών
απορροής ποταμών τόσο για διασυνοριακούς όσο και για εσωτερικούς ποταμούς, προκειμένου να προληφθούν
μελλοντικές πλημμύρες.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Πρόσφατα, η Πολωνία επλήγη από δύο σοβαρές πλημμύρες, και χιλιάδες
άνθρωποι έχασαν τα πάντα και δεν έχουν πού να μείνουν. Πολλές περιοχές πλημμύρισαν, με την περιοχή γύρω από
τη Λιουμπλιάνα να έχει πληγεί ιδιαίτερα, και ένα μέρος που ονομάζεται Wilkow και βυθίστηκε εντελώς στο νερό,
να έχει μετατραπεί σε σύμβολο. Οι απώλειες είναι τόσο μεγάλες και τόσο σοβαρές που τα θύματα γέμισαν ελπίδες
από την ανακοίνωση του κ. Barroso ότι θα δοθεί βοήθεια από την ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης. Για
να μην διαψεύσει αυτήν την εμπιστοσύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ταχεία και αποφασιστική
δράση.

Ελπίζουμε ότι το ποσό που θα διατεθεί δεν θα είναι συμβολικό. Στη σημερινή κατάσταση, πρέπει να απομακρυνθούν
όλοι οι φραγμοί και να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να καταστούν οι διαδικασίες περισσότερο ευέλικτες, ενώ πρέπει
επίσης να σταλούν σημαντικοί πόροι απευθείας στα θύματα της φυσικής καταστροφής στις χειρότερα πληγείσες
περιοχές.

Η έγκριση του ψηφίσματος από το Κοινοβούλιό μας θα δώσει στον κ. Barroso ισχυρή εντολή για την άμεση ανάληψη
δράσης.

(Χειροκροτήματα)

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς
τα θύματα και όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες. Στην Αυστρία, οι άνθρωποι δεν μιλούν απλώς για μια πλημμύρα,
αλλά για την πλημμύρα της χιλιετίας στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η πλημμύρα απείλησε τις ζωές χιλιάδων
ανθρώπων στη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Το ζήτημα που προκύπτει εν προκειμένω είναι η ανάγκη
για άμεση βοήθεια, καθώς και για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, προκειμένου, για παράδειγμα, να βοηθηθούν
οι άνθρωποι να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες όταν σημειώνεται πλημμύρα ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ζωών.
Τέλος, υπάρχει το ζήτημα της πρόληψης και, κυρίως, των αιτίων. Δεν μπορώ παρά να υπενθυμίσω σε όλους ότι
όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην προστασία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το περιβάλλον.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας να σας συγχαρώ για την ανάληψη της
θέσης του αντιπροέδρου, αλλά θα ήθελα να πω κάτι στην κ. Georgieva και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι απώλειες –ανθρώπινες, οικονομικές και περιβαλλοντικές– καθιστούν αναγκαία μια πραγματική ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη. Πρόκειται για μια δοκιμή του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιδράσει και να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των πολιτών. Δεν πρόκειται για ένα σύνθημα άνευ περιεχομένου, διότι η δεύτερη αρχή μας είναι η
αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση, και για τον λόγο
αυτόν χρειάζονται αλληλεγγύη και ευρωπαϊκή επικουρικότητα. Το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να βοηθήσει στην
ανακατασκευή των υποδομών, την αποζημίωση του κόστους των προσπαθειών διάσωσης και στην αποκατάσταση
του εξοπλισμού που υπέστη βλάβες. Ωστόσο, υπάρχουν και ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό απαιτεί να γίνουν κάποιες
ρυθμίσεις σε σχέση με τους πόρους του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του ταμείου της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρήση αυτών των πόρων για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που
υπέστησαν απώλειες που σχετίζονται με τις πλημμύρες, που έχασαν τα υπάρχοντά τους και συχνά όλα όσα χρειάζονται
για να εργαστούν, και που δεν θα έχουν τίποτα για να επιβιώσουν στο άμεσο μέλλον.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Οι πλημμύρες, όπως είδαμε, δεν γνωρίζουν σύνορα. Για μια ακόμα φορά, μετά από 13
χρόνια, πλημμύρες έπληξαν αρκετές χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Θέλω να διαβεβαιώσω τους
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πάντες ότι, όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διάσωσης,
τουλάχιστον οι πολωνικές υπηρεσίες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασώσουν τις περιουσίες όπου αυτό ήταν
εφικτό. Σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κάτω Σιλεσίας, πέρασαν τις εξετάσεις με άριστα.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία πράγματα. Καταρχάς, πρέπει να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται
με το Ταμείο Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί αποτελεσματικά βοήθεια σε όλα τα θύματα που
επλήγησαν με τόσο τραγικό τρόπο από τις πλημμύρες σε όλες τις χώρες που επλήγησαν. Κατά δεύτερον, πρέπει να
προβλεφθούν αποτελεσματικά έννομα μέσα, όπως μέσα προαιρετικής χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνουν
υποχρέωση ασφάλισης. Έτσι, η υποχρεωτική ασφάλιση θα καταστεί σημαντικά φθηνότερη, και θα ήταν διαθέσιμη
πρόσθετη βοήθεια για όποιον πλήττεται από πλημμύρες σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Κατά τρίτον, στο μέλλον
το Ταμείο Συνοχής πρέπει να ενισχύει την κατασκευή ταμιευτήρων αποθήκευσης και πόλντερ, διότι η αντιμετώπιση
των πλημμυρών αποτελεί το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει απόλυτη
προτεραιότητα στη νέα δημοσιονομική ατζέντα.

(Χειροκροτήματα)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και τα δικά μου
συγχαρητήρια σε εκείνα των συναδέλφων μου.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εξ ονόματος των μελών της εκλογικής μου περιφέρειας. Η εκλογική μου
περιφέρεια είναι η Νότια Πολωνία, που επλήγη με τόσο τρομερό και βαρύ τρόπο από τις πλημμύρες. Θα χαρώ να
τους μεταφέρω τα όμορφα λόγια περί αλληλεγγύης που άκουσα από εσάς σήμερα, κατά την συνεδρίασή μας αργά
τη νύχτα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτό που συνέβη εκεί και το τεράστιο μέγεθος της ανθρώπινης
δυστυχίας. Έχω βρεθεί σε πολλά από αυτά τα μέρη και έχω δει τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι και, όπως είπαν
και συνάδελφοί μου, άνεργοι, διότι οι νεοανεγερθέντες τόποι εργασίας τους παρασύρθηκαν από τα νερά. Ωστόσο,
όλα αυτά συνέβησαν επιπλέον στα τμήματα εκείνα της Ευρώπης που μόλις πριν από λίγο καιρό στάθηκαν και πάλι
στα πόδια τους, όπου οι νέες υποδομές κατασκευάστηκαν με τεράστιο όγκο εργασίας, μεταξύ άλλων και χάρη στην
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μέρος αυτών καταστράφηκε, αλλά αυτό που δεν καταστράφηκε είναι η πίστη στην ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη. Δεν καταστράφηκε ούτε η θέλησή τους να αγωνιστούν ούτε και η διάθεσή τους να βελτιώσουν την
κατάσταση των ιδίων ή των επιχειρήσεών τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι θαρραλέοι και έτοιμοι για σκληρή εργασία.
Κυρία Georgieva, ας τους προσφέρουμε μια χείρα βοηθείας όσο το δυνατόν συντομότερα, και θα αποκαταστήσουν
γρήγορα και αποδοτικά τα κατεστραμμένα μέρη της κοινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Προέρχομαι από μια άλλη νότια περιφέρεια της Πολωνίας, την Κάτω Σιλεσία,
η οποία έχει πληγεί πολλές φορές από πλημμύρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Η μεγάλη πλημμύρα σημειώθηκε πριν από 13 χρόνια. Πέρσι, είχαμε μια κάπως μικρότερη πλημμύρα και φέτος η
περιοχή πλημμύρισε και πάλι. Υπάρχει διαφορά, όχι μόνο ως προς την ποσότητα των υδάτων, τις διαστάσεις της
πλημμύρας και τις διαστάσεις της αναστάτωσης μεταξύ της πλημμύρας που σημειώθηκε πριν από 13 χρόνια και
αυτής που σημειώθηκε φέτος, αλλά και ως προς το γεγονός ότι τότε η Πολωνία δεν αποτελούσε μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και τώρα αποτελεί. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό τα θύματα της φετινής πλημμύρας, σε αντίθεση με
εκείνα πριν από 13 χρόνια, να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο πλαίσιο, επομένως, των
δραματικών αυτών περιστάσεων, έχει πραγματικά μεγάλη σημασία οι πολίτες της ΕΕ, όπως οι κάτοικοι της Κάτω
Σιλεσίας και άλλων περιοχών της Πολωνίας, να δουν ότι η Ένωση κάνει κάτι και ότι βοηθά όχι μόνο τις βιομηχανικές
επιχειρήσεις, όχι μόνο τις τράπεζες και όχι μόνο τα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά και
τους απλούς ανθρώπους, όταν έχουν ανάγκη. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για την κεντρική ή τη δυτική Ευρώπη
–όπως συνέβη στη Γαλλία φέτος– και δεν έχει σημασία αν θα είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο Συνοχής ή
το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Ένωση πρέπει να είναι εκεί όταν οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη.

(Χειροκροτήματα)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Κατά πρώτον και κύριον, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση και τα φιλικά
μου αισθήματα προς τις πληγείσες περιοχές στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία, αλλά και
στην Αυστρία, τη Γερμανία και, από σήμερα, και στη Γαλλία, καθώς και στην πατρίδα μου, τη Σλοβακία, αλλά και
τη συμπαράστασή μου προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, καταστρέφοντας το σύνολο των
υποδομών, αφήνοντας άστεγους χιλιάδες ανθρώπους και στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς άλλους. Ωστόσο, ο
κανονισμός για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζει τώρα πολλά μειονεκτήματα.
Το Ταμείο προοριζόταν αρχικά για μεγάλες φυσικές καταστροφές, και η μέχρι στιγμής εμπειρία υποδεικνύει την
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ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εν λόγω μέσου. Αυτό ισχύει κυρίως σε σχέση με την έλλειψη ταχύτητας
κατά την παροχή της χρηματοδότησης και τη διαφάνεια των κριτηρίων. Θα ήθελα ως εκ τούτου να καλέσω την
Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού.

Εφόσον η κινητοποίηση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης εξαρτάται από την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προσωπικά θεωρώ, όπως και οι συνάδελφοί μου, ότι η έγκριση αυτή πρέπει να δοθεί όσο το δυνατόν
συντομότερα.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μόνο σε μία από τις πλημμυρισμένες επαρχίες, την επαρχία
Małopolskie, τα νερά αφαίρεσαν εννέα ανθρώπινες ζωές. 645 πόλεις και χωριά πλημμύρισαν και πάνω από 2.000
σπίτια είναι πλέον ακατάλληλα για χρήση. Οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές που βρίσκονται σε πρόποδες λόφων
επλήγησαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν καθημερινό αγώνα, με
δυσκολίες που είναι το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του εδάφους τους και των ελλιπών
υποδομών τους. Η φυσική καταστροφή που έπληξε την Małopolska ενέτεινε τα προβλήματα που υπήρχαν ήδη,
προκαλώντας πλημμύρες οδών και σιδηροδρομικών γραμμών σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, παρασύροντας γέφυρες
και πλημμυρίζοντας σχολεία, αγροκτήματα, επιχειρήσεις και κατοικίες. Συνεπεία των πλημμυρών σημειώθηκαν
περισσότερες από 1.000 κατολισθήσεις σε αυτήν τη χαρακτηριστική περιοχή, κάτι που προκάλεσε περαιτέρω
απώλειες, παρασύροντας σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρα χωριά.

Μπροστά σε αυτήν τη φυσική καταστροφή, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά τη
διάθεση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που επλήγη από τις
πλημμύρες, προκειμένου να παράσχει την καλύτερη δυνατή βοήθεια στα θύματα αυτής της αναταραχής.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα θύματα των πλημμυρών
που έπληξαν την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Η στάθμη των νερών του
Δούναβη έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο και στη Ρουμανία, απειλώντας αρκετές περιοχές με πλημμύρες,
συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Δέλτα του Δούναβη.

Η αλλαγή του κλίματος προκαλεί ερημοποίηση και αυξάνει τον ρυθμό εμφάνισης ακραίων φυσικών φαινομένων,
όπως καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος στην
Ευρώπη για την αποτροπή και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας συνιστά απόλυτη ανάγκη. Σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους πλημμύρας σε λεκάνες
απορροής ποταμών ως το 2011 και να εκπονήσουν χάρτες των πεδίων κατακλύσεως ως το 2013.

Καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα σχέδια και οι στρατηγικές για τη μείωση των πλημμυρών δεν θα μείνουν
μόνο στα χαρτιά. Καλώ επίσης επιτακτικά την Επιτροπή να χαράξει μια κοινή πολιτική για τα εσωτερικά ύδατα, η
οποία θα παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
στις περιοχές των λεκανών απορροής των ευρωπαϊκών ποταμών, καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας, της
ποιότητας των υδάτων και της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν
απόψε. Θα ταξιδέψω στην Πολωνία την επόμενη εβδομάδα και πολλά από τα σχόλιά σας με βοηθούν να κατανοήσω
καλύτερα τι θα αναζητήσω.

Θα ήθελα καταρχάς να ασχοληθώ με το ζήτημα που αναφέρθηκε συχνότερα από όλους τους ομιλητές. Αυτό είναι
η ικανότητα της Επιτροπής όχι μόνο να κινητοποιεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης και να αναπτύσσει ομάδες για την
αντιμετώπιση των καταστροφών, αλλά και να ανακουφίζει τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων μετά την
καταστροφή, παρέχοντας πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα ήθελα εν προκειμένω να κάνω δύο παρατηρήσεις.

Καταρχάς, τι διαθέτουμε σήμερα; Πολλοί από τους ομιλητές επέδειξαν φανερό ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, επομένως θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής.
Υπάρχει όριο ζημιών που ανέρχεται σε 0,6% του ΑΕγχΠ ή σε τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ. Για να δώσω απλώς μερικά
παραδείγματα, για την Πολωνία το όριο των ζημιών ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ, για την Ουγγαρία σε
591 εκατομμύρια ευρώ και για τη Σλοβακική Δημοκρατία σε 378 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο μετά την υπέρβαση
αυτού του ορίου μπορεί να υπάρξει πρόσβαση στο Ταμείο.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει 10 εβδομάδες μετά την καταστροφή και τότε, βάσει της υποβολής,
κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης. Όπως πολλοί από εσάς είχατε ίσως προσέξει στο παρελθόν, κάποιες φορές
η περίοδος αντίδρασης –ο χρόνος που απαιτείται μέχρις ότου φτάσουν τα χρήματα στους δικαιούχους– αν και
προβλεπόταν να είναι μικρότερη, μπορεί ορισμένες φορές να παραταθεί. Αυτή είναι επομένως η πραγματικότητα
σήμερα.
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Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο που υποστηρίχθηκε
εξίσου σθεναρά –ακόμα και πριν από αυτές τις ιδιαίτερα ισχυρές πλημμύρες– από το Κοινοβούλιο. Η πρόταση
στοχεύει ακριβώς στην αύξηση της ευελιξίας, στην επιτάχυνση και τη δυνατότητα να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη
στην αντίδραση οι επί τόπου συνθήκες.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή συνάντησε εμπόδια στο Συμβούλιο, κυρίως λόγω οικονομικών συλλογισμών στο πλαίσιο
της κρίσης. Στην Επιτροπή ευελπιστούμε ότι οι πλημμύρες θα έχουν ως αποτέλεσμα την έγκρισή της, και πρόθεσή
μας είναι να λάβουμε υπόψη την εμπειρία των πλημμυρών και να βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόταση. Θα ήμουν
ιδιαίτερα ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας. Θα επαναλάβουμε τα όσα ακούσαμε απόψε αναφορικά
με το τι θα θέλατε να δείτε σε σχέση με την αλληλεγγύη. Επομένως, ο καλός φίλος θα φανεί πράγματι στην ανάγκη.

Πιστεύουμε ότι αυτό έχει πραγματικά ουσιαστική σημασία και είμαστε υπέρ της επιδίωξής του. Δεδομένων των
συνθηκών και των μηνυμάτων που λάβαμε απόψε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό στο πλαίσιο των ισχυουσών
παραμέτρων του Ταμείου Αλληλεγγύης για να επιδιώξουμε την παροχή βοήθειας όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Το
ταμείο δεν εντάσσεται στον τομέα αρμοδιότητάς μου, αλλά θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Hahn, ο οποίος, όπως
και εγώ, θέλει πολύ να δει το Ταμείο να καθίσταται ευέλικτο και ευκίνητο, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
τώρα, αλλά και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο μέλλον.

Κατά δεύτερον, έγιναν παρατηρήσεις –πέρα από εκείνες που αφορούσαν το Ταμείο Αλληλεγγύης– σχετικά με τη
δυνατότητα άντλησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι τα
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν ευρύ φάσμα μέτρων διαχείρισης κινδύνου. Μπορούν
να συγχρηματοδοτήσουν πολλά από εκείνα στα οποία αναφέρθηκαν οι ομιλητές –όπως η ανακατασκευή της κοίτης
των ποταμών, η δάσωση, η δυνατότητα επαναφοράς της φυσικής ροής των υδάτων, ο σχεδιασμός και οι μελέτες
που αφορούν πολλές χώρες.

Παρουσιάζω ως παράδειγμα το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να διατεθεί σήμερα: για την Πολωνία μπορούν
να διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ και για τη Σλοβακική Δημοκρατία 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές
ότι έχει μεγάλη σημασία να εξετασθεί η τρέχουσα κατανομή και οι δυνατότητες χρήσης αυτών των πόρων με ευέλικτο
τρόπο προκειμένου να προσφερθεί αρωγή προς εκείνους που επλήγησαν.

Κατά τρίτον, υπήρξε μια αρκετά σημαντική συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τις πλημμύρες. Είναι λυπηρή η
διαπίστωση ότι ορισμένες από τις χώρες που επλήγησαν με τον βαρύτερο τρόπο από τις πλημμύρες εξακολουθούν
να μην την έχουν μεταφέρει στη νομοθεσία τους. Υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες επί παραβάσει, μεταξύ άλλων και
κατά της Πολωνίας, και ελπίζω ότι αυτό που συνέβη θα λειτουργήσει ως μήνυμα αφύπνισης, ώστε να δούμε τα
κράτη μέλη να κινούνται με μεγάλη σύνεση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες. Αναφέρθηκαν
ημερομηνίες, όπως το 2011, το 2013 και το 2015, όπου πρέπει να τηρηθούν πολύ σημαντικές προθεσμίες.

Άκουσα αρκετούς ομιλητές να αναφέρονται στο ζήτημα της πρόληψης, η οποία είναι πραγματικά πολύ καλύτερη
από τη θεραπεία. Στην ανακοίνωσή μας, η οποία θα παρουσιαστεί στα τέλη του έτους, θα ακολουθήσουμε αυτήν
την ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνδυασμού μέτρων πρόληψης και μηχανισμών απόκρισης και πληροφόρησης
μέσω αποκατάστασης. Χωρίς αυτό το είδος της προσέγγισης, θεωρώ ότι θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον σε αυτήν
την αίθουσα και θα συζητούμε και πάλι τα ίδια ζητήματα με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε απόψε.

Αυτό με φέρνει σε ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, συγκεκριμένα την προσαρμογή στη μεταβλητότητα και την αλλαγή
του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος ήρθε και θα μείνει. Ορισμένοι βουλευτές αναφέρθηκαν στην επιστροφή των
κουνουπιών. Αυτό ακούγεται αδύνατο. Δεν υποτίθεται ότι είχαν φύγει; Και όμως, με την αλλαγή του κλίματος
μπορεί να δούμε την επιστροφή της ελονοσίας ακόμα και στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ασφαλώς, ο μοναδικός τρόπος
αντιμετώπισης είναι να αξιολογήσουμε με μεγάλη σύνεση ποιες είναι οι τάσεις και τι μπορούμε να κάνουμε για να
προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις τάσεις αυτές. Τα κλιματικά συστήματα δεν είναι γραμμικά.
Με άλλα λόγια, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγάλη ποικιλία σεναρίων και αυτό είναι εκείνο που
επιθυμούμε να προωθήσουμε εγώ και η ομάδα μου, ούτως ώστε η δράση μας να είναι όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματική.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ακόμα ζήτημα, τα συστήματα ασφάλισης. Περιφέρειες του πλανήτη που κινδυνεύουν
από τη μεταβλητότητα του κλίματος εδώ και περισσότερο καιρό από ό,τι εμείς στην Ευρώπη –ιδίως στη Λατινική
Αμερική και την Καραϊβική– έχουν δημιουργήσει συστήματα ασφάλισης για τον περιορισμό του κινδύνου που
θεωρώ ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Καθώς εξετάζουμε τις πιθανές προόδους στον
χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Ευρώπη, θεωρώ σημαντικό να ενθαρρυνθεί η καινοτομία που θα μας επιτρέψει να
αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον κίνδυνο, να τον μειώσουμε και να παράσχουμε περισσότερες εγγυήσεις σε όσους
πλήττονται από καταστροφές. Σήμερα, μιλούμε για τις πλημμύρες. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν αργότερα φέτος
το καλοκαίρι μιλούμε για δασικές πυρκαγιές. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι απαιτούν από εμάς να σκεφτόμαστε με τρόπο
που θα μειώσει σε συλλογικό επίπεδο τον κίνδυνο που απειλεί τους πλέον εκτεθειμένους.
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Κατά τους επόμενους μήνες, θα έρθω σίγουρα στο Κοινοβούλιο, καθώς αναπτύσσουμε τις ιδέες μας σχετικά με το
πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε και να εξοπλίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την Ευρώπη ώστε να αντιδρά στις
καταστροφές. Θα επανέρχομαι σίγουρα συχνά στο Κοινοβούλιο, διότι αυτά που άκουσα απόψε –που παρεμπιπτόντως
αφορούν τη χώρα μου, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να μην έχουν αποφύγει εντελώς τον κίνδυνο, καθώς η
στάθμη του Δούναβη βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από το φυσιολογικό αυτήν την εποχή του χρόνου–
δημιουργούν πολύ μεγάλες ανησυχίες που πρέπει να μεταφραστούν σε αμοιβαιότητα και εξίσου υψηλό επίπεδο
δράσης.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα, καθώς αρκετοί από τους ομιλητές απευθύνθηκαν σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, να σας
συγχαρώ για την εκλογή σας και να πω ότι είναι τιμή μου που είμαι η πρώτη Επίτροπος που στέκεται ενώπιόν σας
υπό τη νέα σας ιδιότητα.

Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(9) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος
2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

János Áder (PPE), γραπτώς. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, πέρσι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τη
διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα, ακούγαμε συχνά την πρόβλεψη ότι μια από τις αναπόφευκτες συνέπειες
της αλλαγής του κλίματος θα ήταν η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν χρειάστηκε
να περιμένουμε πολύ μέχρις ότου όλες αυτές οι συζητήσεις μετατραπούν σε άμεση πραγματικότητα. Οι χώρες της
κεντρικής Ευρώπης επλήγησαν τις τελευταίες εβδομάδες από πλημμύρες άνευ προηγουμένου. Η Ουγγαρία έχει να
δει από αμνημονεύτων χρόνων πλημμύρες σε τόσο μεγάλες εκτάσεις και με τόσο έντονες βροχοπτώσεις, κατά τη
διάρκεια των οποίων δύο φορές –και σε ορισμένες περιοχές τρεις– η μέση μηνιαία βροχόπτωση έπεσε στη χώρα σε
διάστημα τεσσάρων ημερών. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι οι μεγάλες ποσότητες
υδάτων δεν προήλθαν από τους μεγάλους ποταμούς, αλλά από μέχρι τότε ήπια, μικρού και μεσαίου μεγέθους
ρεύματα, κατά μήκος των οποίων δεν είχε ανεγερθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια κατάλληλη αντιπλημμυρική
προστασία.

Οι τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και ο απεγνωσμένος αγώνας των κατοίκων της περιοχής
υπενθυμίζουν στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε επειγόντως όλες τις υποδομές
προστασίας των υδάτων που είναι αναγκαίες για την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον. «Ο καλός ο
φίλος στην ανάγκη φαίνεται», λέει το παλιό απόφθεγμα. Η Ένωση, που έχει οικοδομηθεί με βάση την αλληλεγγύη
μεταξύ των λαών της Ευρώπης, υλοποιεί το όνειρο των ιδρυτών της παρέχοντας βοήθεια σε τέτοιες δύσκολες
καταστάσεις σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ως εκ τούτου, συνιστώ στην Επιτροπή να εξετάσει με ποιον
τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να επιταχυνθεί η κατασκευή
ταμιευτήρων αντιπλημμυρικού ελέγχου και άλλων εγκαταστάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στις χώρες αυτές.

Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ζω κοντά στον ποταμό Warta και είδα πώς, καθώς
ανέβαινε η στάθμη των υδάτων του ποταμού, αυξανόταν επίσης η αγωνία και ο φόβος των ανθρώπων που ζουν
κατά μήκος του ποταμού. Ο φόβος αυτός ενισχύθηκε από τις αναφορές που προέρχονταν από περιοχές που είχαν
ήδη πλημμυρίσει.

Τα θύματα των πλημμυρών στην Πολωνία έλαβαν υποστήριξη και συμπαράσταση από πολλούς ανθρώπους,
οργανώσεις και θεσμικά όργανα. Έλαβαν επίσης βοήθεια από το εξωτερικό. Η πολιτική μου ομάδα, η Πλατφόρμα
Πολιτών, και ο υποψήφιός μας για την προεδρία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο Bronisław Komorowski,
βοήθησαν στις προσπάθειες διάσωσης.

Η Ευρώπη είναι ήδη ενωμένη, στη βάση των δικών της αρχών και όχι λόγω των εκκλήσεων για ενότητα της πολωνικής
αντιπολίτευσης. Το Ταμείο Αλληλεγγύης και οι μηχανισμοί του λειτουργούν ανεξάρτητα από συζητήσεις και
πολιτικούς και είναι πολύ καλό το ότι ο εν λόγω μηχανισμός παροχής βοήθειας είναι ανεξάρτητος.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE), γραπτώς. – (PL) Για μια ακόμα φορά, η Πολωνία χτυπήθηκε από πλημμύρες.
Πολλοί άνθρωποι και νοικοκυριά επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων πολλών από την περιοχή γύρω από τη
Λιουμπλιάνα, την οποία εκπροσωπώ. Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, προτεραιότητά μας θα είναι η

(9) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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αποκατάσταση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν. Πρέπει να σκεφτούμε τώρα πώς θα αποτρέψουμε
παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας πλήξει στο μέλλον παρόμοιο κύμα καταστροφής, καθώς η εμπειρία των τελευταίων
ετών δείχνει ότι ο αριθμός των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη αυξάνεται, και η Πολωνία θα αντιμετωπίσει και
αυτή μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας. Αποκαλύφθηκε ότι η Πολωνία χρησιμοποίησε λίγα μόλις εκατομμύρια από τα
2 δισ. ευρώ που μας παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Εξακολουθούμε να μην
έχουμε ετοιμάσει σχέδιο για έργα τέτοιου είδους.

Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες. Αυτό
πρέπει τώρα να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιδείξει ευελιξία κατά την
παροχή βοήθειας προς περιοχές που επλήγησαν από την τραγωδία, οι οποίες πρόκειται τώρα να ετοιμάσουν σχέδια
εκκαθάρισης και αποκατάστασης μετά τις πλημμύρες. Πρέπει επίσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να επανεξετάσει
τα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας καθώς και τις μεθόδους πρόληψης των καταστροφών, καθώς και
να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο δίδονται τα χρήματα της ΕΕ για τον σκοπό αυτό.

Ádám Kósa (PPE), γραπτώς. – (HU) Οι πρόσφατες πλημμύρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη απέδειξαν
για μια ακόμα φορά ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο πόνος των ανθρώπων προκαλείται όχι λόγω έλλειψης ανθρώπινου
δυναμικού αλλά λόγω έλλειψης ενός ενοποιημένου συστήματος ή υπηρεσίας διοικητικής υποστήριξης. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή της προστασίας από καταστροφές, τα υπάρχοντα σχέδια δεν
είναι ούτε επαρκή ούτε κατάλληλα. Ένα σύστημα προστασίας που εγγυάται την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας
των πολιτών πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα σύγχρονα μέσα και υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνίας.
Η πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες σε πληροφορίες παραμένει περιορισμένη σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών, όπως συνέβη και μετά την έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου και το χάος που ακολούθησε στις
αεροπορικές μεταφορές. Εν προκειμένω, χρειαζόμαστε αλλαγή προοπτικής. Είναι απολύτως απαραίτητο όλα τα
μέσα επικοινωνίας να μεταδίδουν πληροφορίες με τρόπους προσβάσιμους και χωρίς περιορισμούς (με υποτίτλους,
καθώς και εμφανείς οπτικές πληροφορίες) και να βοηθούν τους ανθρώπους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Επιπλέον, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας πρέπει να συνεργάζονται ούτως ώστε να παρέχουν στους συνδρομητές
τους κατά προτίμηση δωρεάν και άμεσα πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ατομικές προτιμήσεις και ανάγκες
τους. Αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει αποφασιστικές
πρωτοβουλίες και συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε να συνεχιστεί η ανάπτυξη των
μεμονωμένων σχεδίων.

Krzysztof Lisek (PPE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι πλημμύρες, οι οδυνηρές επιπτώσεις των οποίων έγιναν
αισθητές όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και στην Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, προκάλεσαν
τεράστιες απώλειες. Πρόκειται για έναν ακόμα κατακλυσμό που μας έδειξε πόσο αβοήθητοι είμαστε μπροστά στις
δυνάμεις της φύσης, και μας υποχρεώνει να αναλάβουμε ταχεία και αποτελεσματική δράση. Υπάρχουν πολλά θύματα
που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και όλα τους τα υπάρχοντα –τους ζητώ να δεχτούν τα συλλυπητήριά μου
και τους εκφράζω τη συμπαράστασή μου.

Σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς, κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις που διαθέτουμε. Υπάρχουν
πολυάριθμα παραδείγματα έργου διάσωσης που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και από
απλούς ανθρώπους. Αυτές οι δύσκολες στιγμές πρέπει να μας παράσχουν τροφή για σκέψη και κίνητρα για να
αναλάβουμε σύντομα δράση όσον αφορά τον ακριβή καθορισμό του τι άλλο πρέπει να γίνεται σε παρόμοιες
καταστάσεις στο μέλλον. Θα ήταν καλή ιδέα να οργανωθούν μονάδες που δεν θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, αλλά
που θα εξασφαλίζουν ταχεία αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα
είναι σε θέση να συνεργάζονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της ΕΕ.

Επικροτώ την έγκριση της έκθεσης σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES), που επιτρέπει την
καλύτερη παρακολούθηση της άρσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Η διαχείριση κρίσεων θα καταστεί
περισσότερο αποδοτική, διότι όλες οι υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα έχουν δωρεάν
πρόσβαση σε δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί μέσω του GMES. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι παρά
τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ, θα διατεθούν πόροι για να βοηθήσουν τις χώρες που
έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς. – (PL) Οι πλημμύρες του Μαΐου και του Ιουνίου που
έπληξαν ολόκληρη την Πολωνία, επηρέασαν ιδιαίτερα την επαρχία Podkarpacie, όπου κατοικώ. Οι απώλειες είναι
τεράστιες. Οι άνθρωποι στερήθηκαν όλα τους τα υπάρχοντα: σπίτια, αγροτικά κτίσματα, γεωργικές εκτάσεις και
ζωικό κεφάλαιο. Η τραγωδία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να εκφραστεί με
λόγια.
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Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τους συμπατριώτες μου και στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης
θα ήθελα να τονίσω τη σημασία και τις διαστάσεις της ανθρώπινης τραγωδίας και να τονίσω επίσης την ελπίδα να
παρασχεθεί βοήθεια από την ΕΕ. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, η ανθρώπινη αλληλεγγύη ήταν εμφανής, και θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους από την Πολωνία και το εξωτερικό που μας βοήθησαν. Ωστόσο, η
μεγαλύτερή μας προτεραιότητα είναι η χρηματοδοτική βοήθεια προς τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να
αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες υποδομές, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό για
την Πολωνία και τους Πολωνούς να έχουν τη βοήθεια και την αλληλεγγύη ολόκληρης της ΕΕ και να μπορέσουν να
επωφεληθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. – (PL) Τις τελευταίες εβδομάδες, η Πολωνία έπεσε θύμα
πλημμυρών που στοίχισαν τη ζωή σε 20 ανθρώπους. Χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν, αφήνοντας τον πληθυσμό
των πλημμυρισμένων περιοχών χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης και, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς καμία ελπίδα
διεξόδου από τη δραματική αυτή κατάσταση. Μετά την εμπειρία αυτού που είναι γνωστό ως «η πλημμύρα της
χιλιετίας» του 1997, υπήρχε η ελπίδα ότι είχαν γίνει βελτιώσεις στις προστατευτικές υποδομές, οι οποίες, ωστόσο,
αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Οι πλημμύρες έχουν έρθει μέχρι στιγμής σε δυο κύματα, τα οποία κατέστρεψαν σπίτια
και ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών και πόλεις, αλλά προκάλεσαν επίσης τεράστιες απώλειες στη γεωργία.
Υπολογίζεται ότι στο νότιο τμήμα της χώρας, περισσότερο από το 50% των καλλιεργειών ντομάτας και αγγουριού
χάθηκε εντελώς και η μεταφορά των αγαθών μέσω των πλημμυρισμένων περιοχών έχει καταστεί δύσκολη ή αδύνατη,
κάτι που προκαλεί ήδη ορατή αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ισχύουσα κατάσταση
μπορεί να επιφέρει μείωση του ΑΕγχΠ ύψους έως και 0,2%. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι είναι δύσκολο να αντιπαλέψει
κανείς μια τέτοια δύναμη. Ωστόσο, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή της. Πρέπει να αναπτυχθεί
ένα αποτελεσματικό σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατόπιν διαβούλευσης με διάφορες ομάδες, διότι
πρόκειται για πρόβλημα που αφορά πολλούς κλάδους. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην εθνική διάσταση
τέτοιων μέτρων, διότι οι πλημμύρες αποτελούν φαινόμενο που μπορεί να διασχίσει τα εθνικά σύνορα. Έχει ουσιαστική
σημασία να υπάρξει μια υπερεθνική προσέγγιση των μέτρων προστασίας και προειδοποίησης. Έχει επίσης ουσιαστική
σημασία να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές κατόπιν σκέψης, διότι χωρίς αποτελεσματική προστασία
και υπεύθυνη χωροταξία, δεν θα είμαστε σε θέση να αντισταθούμε σε άλλες πλημμύρες.

Richard Seeber (PPE), γραπτώς. – (DE) Οι τωρινές πλημμύρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν
προκαλέσει τεράστιες ζημίες και έχουν υποχρεώσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ποταμός
Βιστούλας είχε ήδη υπερχειλίσει στα τέλη Μαΐου. Οι φυσικές καταστροφές αυτής της κλίμακας δεν έχουν μόνο
αντίκτυπο ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αλλά και δραματικές οικονομικές επιπτώσεις για τις
πληγείσες χώρες. Οι κυβερνήσεις των εμπλεκομένων χωρών μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τα κράτη μέλη και
την ΕΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημίες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφές, δυνάμει των
όρων της ρήτρας αλληλεγγύης που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Όταν συμβαίνουν φαινόμενα
αυτού του είδους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδεικνύει το κύριο όφελος μιας κοινότητας που βασίζεται
στην αλληλεγγύη, παρέχοντας βοήθεια με ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.
Τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν υποστήριξη για την ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές. Ωστόσο, η πολιτική
προστασία πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα των κρατών μελών, που έχουν γνώση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των
περιοχών τους και μπορούν, ως εκ τούτου, να ανταποκριθούν ταχύτερα και καταλληλότερα.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. – (EN) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την
ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου προς τους άνδρες και τις γυναίκες των μονάδων έρευνας και διάσωσης που
εργάζονται ακούραστα σε όλες τις πληγείσες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω
τα διάφορα κράτη μέλη που προσέφεραν τη βοήθεια και την υποστήριξή τους σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Ως
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη από μια από τις χώρες που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πλημμύρες, στηρίζω έντονα την κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της κεντρικής
Ευρώπης. Οι πρόσφατες πλημμύρες έφεραν ξεκάθαρα στο προσκήνιο την ανάγκη ανταπόκρισης σε τέτοιες
καταστάσεις με περισσότερο προληπτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με το ψήφισμα, το οποίο ζητεί τη δημιουργία
ενός νέου κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ικανού να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές με
περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Οι φυσικές καταστροφές, πέραν του ότι ξεσπούν γρήγορα και
χωρίς προειδοποίηση, δεν περιορίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
να ανταποκριθούμε εξίσου γρήγορα ώστε να βοηθήσουμε τους πληγέντες. Οι άνθρωποι που μας εξέλεξαν πρέπει
να γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε εδώ για αυτούς όταν μας χρειάζονται περισσότερο. Σας ευχαριστώ!

16-06-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL176



20. Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης του Klaus-Heiner Lehne
προς την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με τη δικαστική κατάρτιση (O-0063/2010
- B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, αναπληρωτής συντάκτης. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υποβάλαμε
την παρούσα προφορική ερώτηση και μια πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για να ενημερώσουμε την
Επιτροπή σχετικά με τη ζωτική σημασία της προώθησης μιας κοινής δικαστικής παιδείας σε ολόκληρη την Ευρώπη
στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης.

Θα ήθελα να πω ευθύς εξαρχής ότι αυτό είναι σημαντικό, αλλά και ότι θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία
αναφορικά με την ανακοίνωση που θα πρέπει να παρουσιάσει η Επιτροπή σχετικά με μελλοντικά πιλοτικά σχέδια,
όπως ήδη συζητήθηκε. Καταρχάς, θα θέλαμε να ξεκινήσει σύντομα η κοινοβουλευτική διαβούλευση, ώστε να μην
φτάσουμε στην αρχική φάση, όπου και θα αρχίσουμε να αποκτούμε μια κάποια ιδέα αυτών των μελλοντικών σχεδίων,
υπερβολικά αργά, όταν τα σχέδια θα έχουν ήδη λίγο-πολύ διαμορφωθεί.

Αυτό το αναφέρω διότι έχουμε να κάνουμε κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Οι εθνικοί δικαστές και εισαγγελείς σε
κάθε κράτος έχουν σήμερα κεντρική σημασία για τη δημιουργία της Ευρώπης διότι, ερμηνεύοντας τα εθνικά
δικαιώματα υπό ευρωπαϊκή σκοπιά, μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επίλυση διαφορών και
τη ρύθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Μέσω αυτού, δημιουργούν μια αίσθηση ευρωπαϊκής ιθαγένειας·
δημιουργούν μια ευρωπαϊκή ευαισθησία σε όλους όσοι κατοικούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι
άνθρωποι αισθάνονται τα απτά οφέλη της εισαγωγής ευρωπαϊκών στοιχείων και συνακόλουθα της κοινοτικής
νομοθεσίας, πρωτίστως σε όλους τους κρατικούς νόμους, ούτως ώστε οι πολίτες μας να μπορούν να ζουν καλύτερα.
Αυτό παρέχει πραγματικά οφέλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα είχαν σε διαφορετική περίπτωση
παραμείνει ανεπίλυτα.

Αυτό το λέω επειδή θέλω να αντιστρέψω κάπως το ζήτημα. Για παράδειγμα, δεν συμφωνούμε ότι τα σχέδια αυτά
πρέπει να είναι παρόμοια με τα σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, διότι ο αριθμός των δικαστών και
των εισαγγελέων που θα μετείχαν σε σχέδια τύπου Erasmus θα ήταν πολύ χαμηλός. Αυτό είναι αναπόφευκτο, λόγω
του υψηλού κόστους της φυσικής μετακίνησης στον εν λόγω τομέα και, επομένως, οι αριθμοί δεν θα ήταν ιδιαίτερα
σημαντικοί εντός του δικαστικού σώματος στο σύνολό του.

Το σημαντικότερο ερώτημα αφορά τον όρο «μαθήματα εξοικείωσης» που εισαγάγαμε στο έγγραφό μας. Οι δικαστές
δεν είναι μαθητές που κάθονται στα θρανία περιμένοντας να διδαχθούν. Είναι ώριμοι άνθρωποι με ιδιαίτερα
αναπτυγμένο επαγγελματισμό που δεν διαθέτουν χρόνο για χάσιμο, και επομένως δεν μπορούν να μετακινούνται
με ευκολία. Παρ’ όλα αυτά, διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις και θα έπρεπε να έχουν κίνητρα να μετρήσουν τις γνώσεις
τους σε σχέση με την επίλυση των νέων προβλημάτων του ευρωπαϊκού δικαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Αυτό θα δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για ανταλλαγές, περισσότερο εικονικές παρά φυσικές, με χρήση τεχνολογιών
και του διαδικτύου, και για τις διάφορες ευκαιρίες που αυτές οι ανταλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν. Το σημείο
εκκίνησής τους δεν θα πρέπει να είναι τόσο μια γενικότερη προσέγγιση, αλλά μάλλον μεμονωμένες περιπτώσεις,
μεμονωμένα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι δικαστές και εισαγγελείς. Οι υποθέσεις και τα προβλήματα
είναι νέα και πρέπει να παράσχουν ώθηση στην επαγγελματική ανάπτυξη αυτών των νομικών λειτουργών,
προσφέροντάς τους το ερέθισμα που χρειάζονται για να συνεισφέρουν αποτελεσματικά και, βάσει μιας
αυτοβιογραφικής εξέτασης των δικών τους εμπειριών και των όσων έχουν μάθει, να ανταποκριθούν θετικά στις
προκλήσεις που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη.

Όπως βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σκοπεύουμε να εγκαταλείψουμε την παράδοση των μαθημάτων
που γίνονταν μέχρι σήμερα και που θεωρούμε ότι δεν είναι πραγματικά κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν. Θα θέλαμε
να μάθουμε πόσοι και ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι και εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας –όπως αναφέραμε και στην
ανακοίνωσή μας– σχετικά με την ιδέα ενός κεντρικού ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που θα εποπτεύει αυτήν τη
διαδικασία, διότι τασσόμαστε υπέρ ενός κινήματος από κάτω προς τα πάνω και όχι υπέρ της συγκέντρωσης.

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση. Εκείνο που επιθυμούμε, ωστόσο, να επισημάνουμε είναι ότι εάν δεν εμφυσήσουμε
μια ευρωπαϊκή νοοτροπία στους δικαστές και τους εισαγγελείς, που θα παρέχουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις υπηρεσίες
τους στη δικαιοσύνη και τους πολίτες που την επικαλούνται, δεν θα δημιουργήσουμε την Ευρώπη. Επομένως, δεν
πρόκειται μόνο για έναν σημαντικό χάρτη για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αλλά και για έναν σημαντικό χάρτη για
την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ενότητας γενικά.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής, σας ευχαριστώ
για την ερώτηση που μας υποβλήθηκε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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σχετικά με την ερώτηση αυτή. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην
ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, όχι μόνο για τους δικαστές και τους εισαγγελείς, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα
νομικά επαγγέλματα. Θεωρούμε ότι οι επαφές με όλα τα δίκτυα και τους οργανισμούς εκπροσώπησης έχουν τεράστια
σημασία. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν και τα κράτη μέλη, καθώς αυτά φέρουν τη γενική ευθύνη για την
κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων.

Η Επιτροπή αξιολογεί αυτό το διάστημα τα οικονομικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής
δικαστικής κατάρτισης, καθώς και των ανταλλαγών, σε μεγαλύτερη κλίμακα, και θα μπορούσαν ή πρόκειται πράγματι
να παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές.

Στο μεταξύ, είναι σημαντικό να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα με τα μέσα που είναι διαθέσιμα, με
όσα διαθέτουμε τώρα. Έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή δικαστική
κατάρτιση θα ληφθεί περισσότερο υπόψη στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2011.

Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι επί σειρά ετών, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενθαρρύνονται να υποβάλουν
περισσότερα σχέδια κατάρτισης στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, αλλά τα αποτελέσματα ήταν
απογοητευτικά: έχει ληφθεί μόνο περιορισμένος αριθμός σχεδίων καλής ποιότητας για τη δικαστική κατάρτιση και
η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της ιδίως για το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν πολύ λίγα ποιοτικά σχέδια σχετικά με
την κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών επιμελητών, των συμβολαιογράφων ή των δικαστικών
διερμηνέων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για την ανάπτυξη σχεδίων απόδειξης της ορθότητας
της ιδέας για τις ανταλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών του νομικού κλάδου. Φέτος δεν αναπτύσσουμε κανένα
πιλοτικό σχέδιο στο πλαίσιο του άρθρου 49, παράγραφος 6 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν μελέτες σκοπιμότητας προκειμένου να βοηθηθεί η Επιτροπή κατά τον
καθορισμό εκείνων των χαρακτηριστικών που πρέπει να είναι κοινά για όλα τα νομικά επαγγέλματα και εκείνων που
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οργανωτικές πτυχές που είναι χαρακτηριστικές για το κάθε νομικό επάγγελμα.

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή δικαστική παιδεία, η Επιτροπή επιθυμεί ιδιαίτερα να ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά
δίκτυα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη να οργανώσουν κοινές δραστηριότητες στο πεδίο του συγκριτικού
δικαίου και της προσέγγισης των νομοθεσιών, που ενδέχεται εν τέλει να τεθούν υπό την αιγίδα ενός Ευρωπαϊκού
Νομικού Ινστιτούτου, όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής.

Οι επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δείξει ότι είναι αναγκαία μια καλύτερη διάρθρωση της ευρωπαϊκής
δικαστικής κατάρτισης και έτσι διατυπώθηκε μια σειρά από ερωτήματα στα οποία εστιάζει τώρα η Επιτροπή.
Ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: Σε τι είδους δραστηριότητες αναφερόμαστε όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή δικαστική
κατάρτιση; Ποια εργαλεία διαθέτουμε για την εκτίμηση του αντικτύπου που έχει η κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Πώς αξιολογούμε το επίπεδο ποιότητας; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά τις ορθές πρακτικές και να
μεταδώσουμε τεχνογνωσία; Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την κατάρτιση των επαγγελματιών του νομικού κλάδου
όχι μόνο στο δίκαιο της ΕΕ ή το συγκριτικό δίκαιο, αλλά και στις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την εργασία
σε έναν ευρωπαϊκό τομέα δικαιοσύνης, όπως η γνώση ξένων γλωσσών, η κατανόηση των διασυνοριακών τραπεζικών
συναλλαγών και παρόμοια ζητήματα; Πώς μπορούμε να επιτύχουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκής κατάρτισης που θα
επικεντρώνεται στις ανάγκες των πολιτών μας;

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες ευρωπαϊκής δικαστικής
κατάρτισης για να αξιολογήσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών
μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα πάνω στα οποία εργάζεται η Επιτροπή και θα αποτελέσουν τη βάση της
ανακοίνωσης που θα παρουσιάσει η Επιτροπή το 2011. Στην ανακοίνωση αυτή θα υπάρχει ασφαλώς πρόταση
χρηματοδότησης, και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το επίπεδο φιλοδοξιών της Επιτροπής είναι υψηλότερο από
αυτή που είναι διαθέσιμη επί του παρόντος. Επιδοκιμάζουμε τις δυνατότητες για περαιτέρω συζήτηση της ευρωπαϊκής
δικαστικής κατάρτισης και θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο σχετικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Η θεμελιώδης αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης απαιτεί
αμοιβαία εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα των άλλων χωρών. Οι αξίες αυτές μπορούν να
προκύψουν μόνο μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης και κατανόησης, που θα οδηγήσουν στη συνέχεια στη δημιουργία
μιας ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας. Η αμοιβαία γνωριμία και κατανόηση μπορούν να προκύψουν μόνο ως
αποτέλεσμα ενεργοποίησης μιας πολιτικής για την προώθησή τους, που θα περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπειριών,
επισκέψεις, ανταλλαγή πληροφοριών και, κυρίως, κατάρτιση για τους δικηγόρους και τους ανθρώπους που
εργάζονται στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος –ιδίως τους δικαστές των Πρωτοδικείων– και σε βάθος
εκσυγχρονισμό των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προκειμένου να συνεχιστεί η καθιέρωση μιας
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ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας, πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο τα ευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν
δημιουργηθεί στους διάφορους μεμονωμένους κλάδους του δικαστικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής κατάρτισης των ανθρώπων που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, είναι πολύ
σημαντικό να επισημανθεί η σημασία της πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης e-Justice. Η πύλη πρέπει να έχει
πρόσβαση σε νομικές βάσεις δεδομένων και σε δικαστικά και εξωδικαστικά ηλεκτρονικά μέσα προσφυγής. Θα πρέπει
επίσης να παρέχει πρόσβαση σε έξυπνα συστήματα που θα δημιουργηθούν ως μέσα παροχής βοήθειας στους πολίτες
που αναζητούν τρόπους επίλυσης νομικών προβλημάτων ή που χρησιμοποιούν εκτεταμένα μητρώα, καταλόγους
ανθρώπων που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα και απλούς οδηγούς για το νομικό σύστημα κάθε κράτους
μέλους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στην ανάπτυξη και την έγκριση των αρχών που αφορούν
την κατάρτιση των ανθρώπων που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, ιδίως τα πιλοτικά σχέδια που προβλέπονται
στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου
σχετικά με επιμέρους σχέδια για την ίδρυση ινστιτούτου που θα βασίζεται στις υπάρχουσες δομές και δίκτυα
συνεργασίας, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η
κατάλληλη κατάρτιση των ανθρώπων που εργάζονται στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος και η θέσπιση μιας
ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας μπορούν να επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις
και, κατά τον τρόπο αυτό, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,
τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους πολίτες, και να παράσχουν στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση
στο δικαστικό σύστημα.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, διανύω τη δεύτερη
θητεία μου στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη
σημασία του θέματος της σημερινής συζήτησης. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού χώρου, που αποτελεί
φιλοδοξία μας εδώ και χρόνια, δεν είναι εφικτή χωρίς κατάλληλα καταρτισμένους δικηγόρους και δικαστές. Ο
ρόλος των εθνικών δικαστών όσον αφορά τη διασφάλιση της τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι εξαιρετικά
σημαντικός. Ας θυμηθούμε ότι οι εθνικοί δικαστές είναι εκείνοι που μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στο Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητώντας ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ όπου υπάρχουν υποψίες ότι αυτό παραβιάσθηκε
σε εθνικό επίπεδο. Είναι επομένως προφανές ότι οι δικαστές πρέπει να διαθέτουν τέλεια γνώση του δικαίου της ΕΕ.
Αυτό δεν ισχύει πάντα σήμερα. Το δίκαιο της ΕΕ, παρά την επίσημη υπεροχή του έναντι του εθνικού δικαίου, δεν
είναι ευρέως γνωστό και ορισμένες φορές αντιμετωπίζεται ακόμα και ως αναγκαίο κακό.

Στηρίζω απόλυτα τις προτάσεις που αφορούν την κατάρτιση των δικαστών, οι οποίες ζητούν, μεταξύ άλλων,
ενίσχυση των δομών που εμπλέκονται σε αυτού του είδους την κατάρτιση, δηλαδή της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού
Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστών. Θεωρώ επίσης ότι αυτού του είδους η κατάρτιση
πρέπει να απολαμβάνει μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από την Ένωση και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά
τις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 που ξεκινούν τώρα.

Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι λίγοι από εμάς που έχουμε παραμείνει
στην αίθουσα αυτή από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενδιαφερόμαστε όλοι ιδιαίτερα για το Πρόγραμμα της
Στοκχόλμης, αλλά δεν υπάρχει νόημα να καθόμαστε εδώ ή στις Βρυξέλλες και να εγκρίνουμε νέους νόμους εάν οι
δικαστές μας στα κράτη μέλη δεν γνωρίζουν τους νόμους αυτούς και δεν τους ερμηνεύουν δεόντως εξ ονόματος
των πολιτών μας.

Ειλικρινά, αυτήν τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι καλή. Ζητούμε πολλά από τους εθνικούς δικαστές μας. Πρέπει
να γνωρίζουν το εθνικό τους δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, περιμένουμε από αυτούς να γνωρίζουν τα ξένα δίκαια
–όλα τα δίκαια των 27 κρατών μελών μας– να γνωρίζουν γλώσσες και να διαθέτουν συγκριτικές γνώσεις των
διαφόρων νομικών συστημάτων. Η επίτευξη όλων αυτών απαιτεί χρόνο –πιθανότατα αρκετές ζωές– και χρήμα.

Δύσκολα θα το επιτύχουν οι σημερινοί δικαστές, ακόμα και αν έχουν την καλύτερη πρόθεση του κόσμου. Πρέπει
να βρουν τον χρόνο και τον χρόνο για να το κάνουν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε μέσω διαφόρων συνδέσμων, προγραμμάτων ανταλλαγών και διαρκούς εκπαίδευσης. Πρέπει όμως να μας
βοηθήσουν και τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα, ωστόσο, να στρέψω το βλέμμα στο μέλλον, καθώς οι νεαροί σπουδαστές δικαίου του σήμερα είναι εκείνοι
που θα γίνουν οι δικαστές του αύριο, και εν προκειμένω πρέπει να επικεντρωθούμε σήμερα στην επίτευξη κατάλληλης
νομικής εκπαίδευσης για τους δικαστές του μέλλοντος στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου.
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Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (SK) Βασική προϋπόθεση για έναν εύρυθμο ευρωπαϊκό δικαστικό
χώρο είναι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, ο σεβασμός των διαφορετικών νομικών
παραδόσεων και μεθόδων των χωρών και η λειτουργία βάσει της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστών,
των ανθρώπων που ασκούν νομικά επαγγέλματα και των πολιτών.

Οι διαφορές μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των διαφόρων κρατών μελών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
υπονομεύουν την ασφάλεια δικαίου των πολιτών μας ή να παρεμβαίνουν στο δικαίωμά τους σε δίκαιη και αρμόδια
επιδίκαση των προβλημάτων τους. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες για τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης.

Για την καλύτερη κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών νομικών χώρων, η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δικτύου
πιστοποιημένων ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των δικηγόρων, που θα είναι σε θέση να παρέχει
επαγγελματική εκπαίδευση και μαθήματα σε δικηγόρους και δικαστές σχετικά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
του εθνικού, του συγκριτικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, και σχετικά με τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ τους. Αυτές
οι επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του δικαστικού και νομικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να ιδωθούν ως ουσιαστικές δαπάνες για την επίτευξη του εξαιρετικά σημαντικού κοινού στόχου της
αύξησης της ικανοποίησης και της ασφάλειας δικαίου για το σύνολο των πολιτών μας.

Cecilia Wikström (ALDE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, καθήκον μας είναι η από κοινού οικοδόμηση μιας Ευρώπης
του μέλλοντος, που θα βασίζεται σε κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό για τις διαφορές που
διαμορφώνουν τη συνδυασμένη ισχύ μας. Οι αξίες αυτές δεν πρέπει να υπάγονται σε νομοθεσία, αποφάσεις ή
απαιτήσεις. Μπορούν να αναπτυχθούν μόνο με αμοιβαίες συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
για τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται στον νομικό κλάδο στα κράτη μέλη μας να έχουν τη δυνατότητα
να συναντώνται, να συζητούν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Στις συνεδριάσεις αυτές αυξάνεται η κατανόηση
και ο σεβασμός για τις διαφορές μας και μπορούν να αποκτηθούν γνώσεις που θα ενισχύσουν τις αντίστοιχες
παραδόσεις μας.

Πρέπει να ενισχύσουμε τη μάθηση και τον διάλογο μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και αυτό θα το κάνουμε
δημιουργώντας χώρους που παρέχουν τη δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης για τους ανθρώπους που έχουν
αφιερώσει τη ζωή τους στα νομικά συστήματα των κρατών μελών μας. Όπως και άλλοι, θα ήθελα να επισημάνω την
ανάγκη δυναμικής δράσης και αναμένω πολλά από την Επιτροπή όσον αφορά την προώθηση αυτού του σημαντικού
χώρου για το κοινό καλό όλων μας.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Οι παρατηρήσεις που έγιναν εδώ συμφωνούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό με την πρόθεση της Επιτροπής να επιδιώξει, στον βαθμό του δυνατού, τη δημιουργία δικτύων που θα
επιτρέψουν στον κλάδο να επωφεληθεί από τις δεξιότητες και τις ικανότητες των καλύτερων και ευφυέστερων
εκπροσώπων του, αλλά και να παράσχει μια πλατφόρμα κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
με τη συμμετοχή ενεργών δικτύων όπως η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης
Δικαστών και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά δεύτερον, έγινε μια πολύ σημαντική παρατήρηση αναφορικά με την εστίαση στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι με
το οποίο η Επιτροπή συμφωνεί ιδιαίτερα. Το ερώτημα είναι πώς θα εφαρμοσθεί, στο πλαίσιο της εξέλιξης των
προγραμμάτων κατάρτισης το 2011, αλλά και της κατάρτισης της νέας ανακοίνωσης σχετικά με τις νέες
δημοσιονομικές προοπτικές.

Κατά τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Με χαρά μου πληροφορώ το Κοινοβούλιο
ότι η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης θα αρχίσει να λειτουργεί στις 16 Ιουλίου, διότι δεν θα πρέπει
να περιμένουμε έως ότου λάβουμε τη νέα ανακοίνωση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε.
Άλλωστε, το θέμα είναι η καλύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και η αύξηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών στο δίκαιο, ούτως ώστε να μπορούν να βασίζονται πραγματικά στα συλλογικά επιτεύγματα που, τελικά,
πρέπει να ωφελούν αυτούς, τους πολίτες μας.

Επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη σας φορά στην προεδρία υπό τη νέα σας ιδιότητα.
Τα πάτε εξαιρετικά καλά. Ξεκινήσαμε ακριβώς πέντε λεπτά μετά τις εννιά και φαίνεται ότι κατορθώσαμε να
ολοκληρώσουμε πέντε λεπτά πριν από το τέλος της συνεδρίασης, πριν δηλαδή από τις 12. Συγχαρητήρια και σας
εύχομαι να είστε τόσο οργανωμένος όσο απόψε και κατά τη μελλοντική πορεία της προεδρίας σας.
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Πρόεδρος. – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(10) που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος
5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010.

21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

22. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.55)

(10) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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