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(Az ülést 9.05-kor megnyitják.)

2. A Cariforum-EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség (a módosítások
benyújtásának határideje): lásd a jegyzőkönyvet

3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzőkönyvet

4. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítése - A G20-csúcstalálkozó
(június 26-27.) előkészületei (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a közös vita a következő jelentésekről:

– a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítéséről, valamint

– a Bizottság nyilatkozata a G20-csúcstalálkozó (június 26–27.) előkészületeiről.

Diego López Garrido, a Tanács soros elnöke. – (ES) Elnök úr! Úgy gondolom, hogy az Európai Tanács 2010.
június 17-i ülése az EU történetének legfontosabb ülései közé vonulhat be.

Az Európai Tanács ezen ülése az Európai Unió által a gazdasági válság leküzdése érdekében az elmúlt
hónapokban elfogadott számos fellépés és intézkedés csúcspontjának számít. Ezek az intézkedések nem
csupán arra szolgáltak, hogy úgynevezett védőintézkedésekkel haladéktalanul felvegyük a küzdelmet a válság
következtében az európai állami és magángazdaságokra, valamint a pénzügyi rendszerre nehezedő legkárosabb
hatásokkal szemben. Egyúttal közép- és hosszú távra előretekintő, a válságból kivezető intézkedések voltak,
hogy Európa megszilárdíthassa gazdasági és nemzetközi pozícióját, valamint hogy ezáltal az egész európai
elképzelés megerősödhessen, mivel a válság alapos hatást gyakorolt rá. Szóval egy olyan kérdésről van szó,
amely nem csak a konkrét gazdasági helyzetre, hanem az európai elképzelésre is kihat.

Tehát az elmúlt hónapokban az Európai Unió intézkedéseket fogadott el. Először is annak érdekében, hogy
felvegye a küzdelmet gazdasági recesszió és a pénzügyi rendszer összeomlása ellen gazdasági stratégiát
készített a jövőre vonatkozóan, hogy kilábalhassunk a válságból. Ugyanakkor felvetette a tagállamoknak,
hogy a jövőben fenntartható adózásra és költségvetési konszolidációra lesz szükség. Úgy gondolom, hogy
az utóbbi hónapok uniós intézkedései és fellépései strukturált formát öltenek majd az Európai Tanács 2010.
június 17-i ülésén. Az egynapos ülés programja rendkívül sűrűnek ígérkezik, és a legfontosabb elemét
kétségtelenül a válságból való kilábalásnak és az Európai Unió megerősítésének lehetősége alkotja.

Az Európai Tanács szóban forgó ülésén az említett két tényező – egyrészt elsősorban az euróövezet, ezenkívül
néhány európai ország stabilitásának védelmére szolgáló azonnali intézkedések, például a Görögországnak
nyújtott támogatás; másrészt az európai gazdaság jövőjével és a jövőre vonatkozó európai gazdasági
stratégiával kapcsolatos elképzelés –, amelyek időnként külön-külön kerültek terítékre, összekapcsolódnak
és végleg egységes formát kapnak. Az Európai Tanács egy olyan gazdasági stratégiát javasol Európa számára
a következő évtizedre, amely egyesíti a nélkülözhetetlen költségvetési konszolidációt, valamint a növekedésre
vonatkozó stratégiát és a minőségi foglalkoztatás megteremtését.

Mindez a válságból való kilábalásra irányuló stratégia részét képezi, következésképpen vannak rövidebb, de
közép- és hosszú távú elemei is.

A Tanácsnak a válságból való kilábalásra vonatkozó stratégiai megközelítése alapvetően négy szempontot
foglal magában. Egyik sem nélkülözhető ahhoz, hogy az Európai Unió és az európai elképzelés megerősödve
kerüljön ki a válságból, szilárdabbá váljon és erőre kapjon ennek a pusztító válságnak a leküzdése által,
amelyhez hasonlót eddig nyilvánvalóan egyikünk sem tapasztalt, és amelyhez hasonló úgyszólván szinte
az elmúlt században sem fordult elő.
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Először is az Európai Unió egyértelműen a költségvetési konszolidációt tűzi ki célul, ami pedig költségvetési
fegyelemmel jár, így számos takarékossági terv született, amelyet az európai országok igen jelentős hányada
fogadott el. E tervek végrehajtásához az Európai Központi Bank által alkalmazott, pénzügyi stabilitást biztosító
intézkedések is támogatást nyújtottak, ami az Európai Uniót a válságból kivezető gazdasági stratégia első
lényeges elemének részét képezi.

Ebben az ügyben az Európai Bizottság állást foglalt és megvizsgálta a különböző forgatókönyveket. Minden
egyes tagállamnak kifejti – legutóbb például éppen tegnap –, hogy az Európai Unió figyelemmel kíséri a
különböző tagállamok kiigazítási terveit, valamint azon eljárásokat, amelyeket a tagállamok nagy része
bevezetett a Stabilitási és Növekedési Paktummal kapcsolatban, azaz a túlzott hiány esetén követendő
eljárásokat.

Ezért a Tanács következtetéseiben egyértelműen megállapítottuk, hogy az EU-tagállamok körében szükség
van költségvetési konszolidációra, ennélfogva a költségvetés fenntarthatóságát biztosító stratégiára, amely
egészében véve 2013-ig tart. Ekkorra kell elérnünk a Maastrichti Szerződésben megállapított célkitűzéseket.

Ugyanakkor a stratégia második lényeges aspektusát a jövőbeni pénzügyi válságok megelőzésére irányuló
intézkedésekkel jellemezhetjük. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a válságot egy pénzügyi válság váltotta
ki, amely az Egyesült Államokból indult, és azt bizonyította, hogy a pénzügyi piacok szabályozása nem volt
megfelelő az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban.

Ezért az Unió kezdettől foglalkozott azzal, hogy lépést tegyen a pénzügyi piacok tényleges szabályozása és
a pénzügyi szolgáltatások működésének európai hatóságok általi felügyelete érdekében. A Bizottság által
többek között a spanyol elnökséget megelőző elnökség idején előterjesztett rendeletekben éppen ez fejeződött
ki, amelyekről folynak a tárgyalások a tisztelt Házban a Tanács és a Parlament között.

Szeretném megragadni az alkalmat – amint azt már többször megtettem –, hogy a Tanács nevében felkérjem
a Parlamentet, hogy alkalmazzon konstruktív megközelítést és hozzáállást, amivel rendelkezik is. Ez azt
jelenti, hogy hamarabb érhető el végleges megállapodás a pénzügyi felügyeleti csomaggal kapcsolatban,
mint gondolnánk, ami elengedhetetlen és ebben az időszakban igen egyértelmű üzenetet közvetítene az
Európai Unió lakossága és piacai felé.

A fentiek figyelembevételével nagyon fontos vitára kerül sor a Tanácsban és a torontói G20-csúcstalálkozón:
az adókat és a pénzügyi rendszert kell megvitatni. A bankadó képezi majd a vita tárgyát, aztán a torontói
G20-csúcstalálkozóra vonatkozó terv, amelyről majd később esik szó, valamint a nemzetközi pénzügyi
ügyletek megadóztatása. Mindez az én megfogalmazásomban a pénzügyi rendszerre, az Európai Unió
pénzügyi szabályozási rendszerére vonatkozó, megelőző intézkedések része.

Van egy harmadik fontos eleme ennek az egész stratégiának: a fenntartható növekedés és a minőségi
foglalkoztatás megteremtése. Ez az Európa 2020 elnevezésű stratégia, amely a Bizottság által előterjesztett,
a Tanács által már többször tanulmányozott, végül a héten elfogadásra kerülő igen fontos közleményen
alapul. A Tanács a stratégia keretében azt javasolja, hogy az Európai Uniónak a rendelkezésére álló valamennyi
eszközt alkalmaznia kell a növekedési stratégia céljának megvalósítása érdekében. A Barroso elnök úr kérésére
Monti úr által készített fontos jelentés alapján ezen eszközök közé tartozik a belső piac. Röviden azt
mondhatnánk, hogy valami olyannak az eléréséről van szó, amely az utóbbi időben bizonyos mértékig
csökkent az EU-ban, azaz a versenyképességről. A 2020 stratégia az EU versenyképességével kapcsolatos
probléma megoldására törekszik és ennek érdekében kitűz bizonyos célokat. Remélem, hogy az Európai
Tanács ülésén végleg sor kerül az öt legfontosabb célkitűzés, többek között az oktatás és a szegénység elleni
küzdelem, számszerű meghatározására.

Most már minden egyes tagállamnak a gyakorlatban kell alkalmaznia a stratégiát.

Végül azon gazdasági stratégiának a negyedik alapvető elemét, amelyet az elkövetkező néhány évre
vonatkozóan a Tanács határozottan fő politikai és gazdasági stratégiaként szándékozik kijelölni, az Unió
úgynevezett gazdasági irányítása alkotja. Ez egy lényeges elem. Az irányítás kifejezetten a Van Rompuy úr
elnökletével működő munkacsoport tevékenységének középpontjába tartozik. Ezenkívül a Bizottság által
a témával kapcsolatban előterjesztett, május 12-én a most is jelenlévő Rehn biztos úr által benyújtott konkrét
javaslatok is hangsúlyt helyeznek a gazdasági irányításra. E javaslatok alapvető célja a gazdaságpolitikák
koordinációjának létrehozása az Európai Unió egész területén.

Mindezen lényeges szempontok – amelyek az Unió gazdasági irányításának csúcspontját jelentik – történelmi
jelentőségű és véleményünk szerint létfontosságú lépést képviselnek, amelyet a Tanácsnak jóvá kell hagynia
és meg kell erősítenie. Ez nyilvánvalóan határozott lépést jelent a gazdasági unió, nem csupán a monetáris
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unió, hanem a valódi gazdasági unió létrehozása felé. A monetáris unió évek óta működik, de soha nem
alakult ki valódi gazdasági unió, és most éppen egy igazi európai gazdasági unió létrehozásáról beszélünk.

Amint azt Önök is tudják, az említett alapvető célkitűzés mellett az Európai Tanács más ügyeket is szándékozik
megvitatni. Például az egységes uniós megközelítést és európai álláspontot a torontói G20-csúcstalálkozóval
kapcsolatban, amely a ma délelőtt folyamán később a parlamenti vita tárgyát képezi. Ezenkívül más témák
megvitatására is sor kerül, amelyekről tárgyalások folynak majd az Európai Tanács ülésén, amely bizonyára
rövidebb lesz, de nem kevésbé fontos, mint a millenniumi fejlesztési célokról szóló.

A fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos kérdések első alkalommal szerepelnek az Európai Tanács ülésén.
Erre még nem volt példa az EU fennállása óta. A Tanács a cancúni konferencia figyelembevételével, a
konferenciát megelőző átmeneti időszak során megvitatja az éghajlatváltozás problémáját; ezenkívül a
Külügyi Tanács hétfői luxembourgi ülésén összeállított nyilatkozattervezet alapján Irán ügyét is; továbbá
áttekinti az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum alkalmazása során elért előrehaladást.

Még azt is szeretném megemlíteni, hogy az Európai Tanács ülése megvitatja az Izland EU-hoz történő
csatalakozásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésének kérdését. Továbbá Észtország euróövezethez
történő csatlakozásának lehetőségét, valamint egy határozat elfogadására is sor kerül azon kormányközi
konferencia összehívásával kapcsolatban, amely majd elfogadja a szerződéshez csatolt, az európai parlamenti
képviselők számának –a jelenlegi parlamenti ciklus hátralévő részében történő – növeléséről szóló 36.
jegyzőkönyv módosítástervezetét.

(Taps)

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke.. – Elnök úr, mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a spanyol
elnökségnek, amely rendkívül nehéz feladatot végzett az Európai Unió számára kivételes pillanatban. Úgy
gondolom, helyénvaló, hogy elismerésünket fejezzük ki a válság idején tanúsított elkötelezettségük és európai
felfogásuk iránt. Szeretném megkérni López Garrido miniszter urat, hogy adja át őszinte köszönetemet a
spanyol kormánynak mindazért, amivel különösen az elmúlt hat hónapban hozzájárultak közös európai
elképzelésünk megvalósításához.

Az Európai Tanács holnapi ülése előtt az elmúlt néhány hónap alapján szeretnék bizonyos tanulságokat
levonni és szeretném meghatározni, hogy az Európai Uniónak milyen irányt kell vennie.

Az elmúlt néhány hónapban olyan határozatokat hoztunk, amelyeket pár hónappal korábban még el se
tudtunk volna képzelni. A sürgős problémák megoldása érdekében sikerült olyan gazdasági válaszlépést
tennünk, amely nem sérti legbecsesebb elveinket: a szolidaritást és a felelősséget. Így támogatást tudtunk
nyújtani a görögországi európai polgároknak egy olyan mechanizmus keretében, amely tartalmazza a
szükséges szabályokat és kötelezettségeket. Beletelt valamennyi időbe, de most már működik a rendszer.
Magáról a rendszerről és az Európai Unióról is bebizonyosodott, hogy képes elvégezni a feladatot. Ezen
túlmenően az euróra vonatkozóan is sikerül kialakítanunk a válságkezelést. Ez egy olyan jelentős, igen rövid
idő alatt megtett erőfeszítés volt, amely egyedülálló a világon. Ezzel az európai mechanizmussal és európai
eszközzel – amelyek együttesen 500 milliárd eurót tesznek ki, amely összeget az IMF 250 milliárd euróval
egészített ki – biztosítottuk, hogy amennyiben szükséges, szembe tudjunk szállni a további nehézségekkel.

Egy ismeretlen területtel találta szembe magát, de az Európai Unió megtette a pénzügyi stabilitást fenyegető
kockázatok kezeléséhez szükséges lépéseket. És a tények azt mutatják, hogy amikor intézkedésre van szükség
és a tagállamok részéről megvan a politikai akarat, képesek vagyunk megfelelni a kihívásnak, bár ezt
vonakodnak elismerni azok, akik előszeretettel hangoztatják, hogy Európa problémákkal küszködik.

Sőt nem álltunk meg a rövid távú stabilizációnál. Hozzákezdtünk költségvetési és gazdasági felügyeletünk
átfogó költségvetési konszolidációjához és modernizációjához. Remélem, hogy az Európai Tanács támogatni
fogja a Bizottságnak a költségvetési fegyelem és a makrogazdasági felügyelet megerősítésére irányuló
javaslatait, amelyekről időközben konstruktív megbeszélést folytatott a Van Rompuy elnök úr által vezetett
munkacsoport.

Nekiláttunk a növekedésre és munkahelyteremtésre vonatkozó, Európa 2020 stratégia végrehajtásának.
Azaz a stabilizációs és konszolidációs törekvéseken kívül például a digitális menetrend révén dinamizáljuk
a gazdaságot. Arra törekszünk, hogy elkerüljük, hogy az adósság évtizede alakuljon ki, valamint hogy
létrejöjjön a növekedés nemzedéke.

Az Európai Unió potenciális növekedésére súlyos hatást gyakorolt a legutóbbi pénzügyi válság, így most a
legfontosabb prioritás a növekedés. A növekedés jelenti a megoldást, de nem akármilyen növekedés. Intelligens,

3Az Euròpai Parlament vitàiHU16-06-2010



fenntartható és inkluzív növekedésre van szükségünk. Szeretném kiemelni ezt az utóbbit, az inkluzív
növekedést, mert úgy gondolom, hogy nem lenne tisztességes, hogy a társadalom leginkább kiszolgáltatott
tagjainak – azoknak, akik nem tehetnek a válság kirobbanásáról – kellene sokkal többet fizetniük a válság
során. A növekedés elindításához költségvetési konszolidációra és strukturális reformra van szükségünk.

Nyilvánvaló, hogy az említett területekkel kapcsolatos komoly erőfeszítések nélkül nem szerezhetjük vissza
a bizalmat, és bizalom nélkül nem lehetséges a növekedés. Tehát tulajdonképpen most lehetőségünk van
arra, hogy továbblépjünk gazdaságpolitikai törekvéseink terén. Késedelem nélkül előre kell lépnünk bizonyos
frontokon és ez a legfontosabb tanulság ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a válságból. Valójában a monetáris
unióval kapcsolatos probléma következtében nem térhetünk vissza a monetáris unióhoz, hanem tovább
kell lépnünk a gazdasági unió terén. Ez az, ami fontos. Tényleges erőfeszítést kell tennünk az európai gazdasági
unió megteremtése érdekében. Emiatt alkalmazunk holisztikus megközelítést, amely számos eszközt
tartalmaz: természetesen a költségvetési konszolidációt és a strukturális reformot, ugyanakkor növekedésre
irányuló ágazati reformot is. Ezért az Európa 2020 stratégia középpontjában a növekedés alkotóelemei
állnak – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés.

De ez nem a teljes program. A program lényege a növekedés, de a strukturális reformok, a pénzügyi reform
és az Európára vonatkozó új gazdasági irányítás szempontját is figyelembe kell venni. Tegnap a kérdések
órája során lehetőségem volt arra, hogy a gazdasági irányítás kérdését kifejtsem. Most nem fogok részletekbe
bocsátkozni, azt viszont szeretném kijelenteni, hogy eltökéltek vagyunk aziránt, hogy ezt az alkalmat az
európai szintű gazdasági irányítás megerősítésére használjuk fel.

Az Európai Tanács holnapi ülésének tudatnia kell az emberekkel, hogy az Európa 2020 stratégia új növekedési
távlatot biztosít. Úgy gondolom azonban, hogy a stratégia, többek között a célkitűzések elfogadása – és
örülök annak, hogy most már úgy tűnik, konszenzus alakult ki a célkitűzésekkel kapcsolatban, beleértve a
nagyobb mértékű társadalmi befogadás megteremtésére vonatkozókat – mindent egybevéve a könnyebbik
résznek tekinthető. Valójában abban a vonatkozásban kell energiát befektetnünk és együttműködnünk, hogy
évről évre teljesítsük a célkitűzéseket. A Bizottság teljes mértékben el fogja látni feladatát, a lisszaboni
Szerződés által biztosított valamennyi lehetőséget ki fogja használni, és örömmel várom, hogy ezt
részletesebben megvitassuk az Európai Parlamenttel.

Ezenkívül az embereknek a pénzügyi piacok tényleges helyreállását és az ígéretek teljesítését kell tapasztalniuk.
Még a nyár előtt szükségünk van a pénzügyi felügyeletről szóló megállapodásra, hogy szándékainkat
cselekvéssel támasszuk alá, valamint egyértelmű jelzésre van szükség az Európai Tanács részéről arra
vonatkozóan, hogy a Bizottságnak a pénzügyi piac szabályozásáról szóló, rövidesen megjelenő javaslatainak
elfogadására legkésőbb 2011 végéig sor kerül. Fontos, hogy ne csökkenjen a pénzügyi reformmal kapcsolatos
lendület.

Azt is be kell bizonyítanunk, hogy a válság nem mérsékelte a millenniumi fejlesztési célok iránti
elkötelezettségünket, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos vezető szerep vállalása iránti
eltökéltségünket. Ez a Parlament teljes körű támogatást a Bizottságnak egy ambiciózus európai megközelítés
alkalmazásához. Európa kulcsfontosságú szerepet játszott a válságra vonatkozó globális válaszlépés
kialakításában. Éppen az EU szorgalmazta, hogy a G20-ak váljanak a gazdasági helyreállítás nemzetközi
fórumává.

Most a torontói csúcstalálkozónak meg kell erősítenie azt az üzenetet, hogy a G20-ak továbbra is eltökéltek.
Ez nem azt jelenti, hogy mindnyájan ugyanazon kihívásokkal nézünk szemben, vagy hogy ugyanolyan
módon kell reagálnunk, azzal viszont mindnyájan tisztában vagyunk, hogy az említett problémák közül
egyet sem tudunk ténylegesen megoldani önállóan, nemzetközi szintű, kollektív válaszlépés nélkül.

Az Európai Tanácsnak szóló levelemben kifejtettem, hogy Torontóban mely három területet kell a
legfontosabbnak tekinteni.

Először is meg kell állapodni a kilépési stratégiákra vonatkozó közös alapelvekről a költségvetési konszolidáció
tekintetében. Európai szinten már megtettük ezt, de egy globális megközelítés segítséget jelentene annak a
sok gazdaságnak, amely világszerte ugyanazon kihívással néz szembe.

Másodszor, az egész világnak törekednie kell arra, hogy új növekedési forrásokat teremtsen, amint azt mi
az Unión belül javasoljuk. Minden jelentős gazdaságnak szerepet kell vállalnia az erős, kiegyensúlyozott,
fenntartható növekedés elfogadott célkitűzéseinek elérése érdekében. A nemzetközi szintű koordináció
döntő fontosságú a növekedési kilátások optimalizálásához. Szükségünk van arra, hogy világszerte mind a
kínálati, mind a keresleti oldal ösztönözze a termelékenységet és szabadítsa fel a növekedési lehetőségeket.
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Ha ezzel kapcsolatban határozott üzenetet közvetítenénk, az nagymértékben növelné a bizalmat világszerte,
vagyis úgy gondolom, szem előtt kell tartanunk, hogy a kereskedelem lehet az új növekedési források
ösztönzésének egyik eleme, és annak is kell tekintenünk.

Ezenkívül a pénzügyi reformra és helyreállításra vonatkozó globális menetrenddel is előre kell haladnunk.
2010 rendkívül fontos év a G20-ak által már elfogadottak végrehajtása, valamint a további reformokhoz
szükséges lendület megtartása szempontjából. Ez a banktőke mennyiségének növelését és minőségének
javítását is jelenti, valamint a túlzott tőkeáttétel megakadályozását, a felügyeleti és válságkezelési eljárások
fejlesztését, a nemzetközi számviteli standardok egységességének biztosítását, továbbá a származékos piacok
átláthatóságának növelését.

Nem alakulhat ki az a látszat, hogy visszalépünk a reformoktól vagy annak biztosításától, hogy a pénzügyi
ágazat és a benne dolgozók teljes mértékben vegyék ki a részüket ezen erőfeszítésekből. Ezért továbbra is
felszólítok egy globális szintű banki adóra vonatkozó közös keret létrehozására. Egyszerűen úgy tisztességes,
hogy a pénzügyi ágazat, amelynek felelőtlen magatartása váltotta ki a válságot, járuljon hozzá a válság
megoldásához. Amint azt az előbb említettem, személyes meggyőződésem, hogy ki kell dolgoznunk a
pénzügyi műveletekre, illetve pénzügyi tevékenységekre kivetendő adót.

A helyzet súlyos és csakugyan rendkívül nehéz. A bérek csökkennek. A munkanélküliség továbbra is nagyon
magas. Az emberekre, különösen a leginkább kiszolgáltatottakra intenzív nyomás nehezedik. Az Európai
Tanács ülésén és a G20-csúcstalálkozón meg kell mutatnunk, hogy Európa a megoldás részét képezi.

Igen nehéz időket élünk – tulajdonképpen a közelmúlt legnehezebb időszakán megyünk keresztül –, de a
nehézségek megoldásával egy jobb jövő alapjait rakjuk le. Ismét tapasztalhatjuk, hogy a válság felgyorsíthatja
a döntéshozatalt, ha kialakul a politikai akarat. A néhány éve vagy hónapja még elérhetetlennek tűnő
megoldások most már lehetségessé váltak.

Amint arra az európai struktúra is emlékeztet bennünket, gyakran a mostanihoz hasonló válságok idején
tudunk előrehaladást elérni az európai eszme megvalósítása terén. A valóság az, hogy a tagállamok most
már hajlandóak elfogadni bizonyos javaslatokat, amelyek néhány évvel vagy hónappal ezelőtt egyszerűen
elfogadhatatlanok voltak, és erre rengeteg példával szolgálhatok. Tehát amennyiben tartjuk magunkat azon
kötelezettségvállalásunkhoz, miszerint a polgárokat tájékoztatjuk a tényekről, együttműködünk a
tagállamokkal és kifejtjük, hogy még nagyobb szükségünk van Európára, mint valaha, véleményem szerint
a jelenlegi válság egy közös európai válasz és egy erősebb Európa platformját jelentheti.

Természetesen a küzdelemnek még nincs vége. Rendkívül nehéz idők ezek, éppen ezért szeretnék köszönetet
mondani a Parlamentnek azért, hogy ebben az időszakban kitartóan támogatta a közösségi módszer
megszilárdítását. Külön szeretném megköszönni a Parlament legfontosabb politikai erőinek, amelyek kiálltak
és elmondták, hogy minden eddiginél nagyobb szükségünk van egy európai megközelítésre és a közösségi
módszer megerősítésére. Előfordul, hogy probléma esetén önkéntelenül új intézmények és struktúrák
létrehozására törekszünk, de a valóság az, hogy a közösségi módszer kiállta az idő próbáját, mert rugalmasabb,
mint egyesek gondolnák.

Meggyőződésem, hogy az európaiak azt szeretnék, hogy a lényegre koncentráljunk. Nem akarják, hogy a
továbbiakban is folytatódjanak az intézményekről, illetve eljárásokról szóló, megosztó viták. Eredményeket
szeretnének. A világ többi része is ezt várja tőlünk. Valójában egy különleges időszakhoz értünk, amikor az
európaiak, a piacok és a nemzetközi közösség azt kérik Európától, hogy legyen jobban koordinált és szervezett
a nagyobb mértékű konvergencia és összhang megvalósítása érdekében. Ezért úgy gondolom, együtt kell
működnünk a meglévő intézmények segítségével, és teljes mértékben ki kell használnunk a bennük rejlő
lehetőségeket. A tisztelt Ház többször hangsúlyozta a Bizottság központi szerepét. Igen, a Bizottság azon
területeken, amelyek tekintetében a szerződések hatáskörrel ruházzák fel, valóban Európa gazdasági irányító
szervének tekinthető. A Bizottság, amely teljes körű elszámolási kötelezettséggel tartozik az Európai
Parlamentnek, a hatáskörök figyelembevételével, az Európai Tanáccsal is a Miniszterek Tanácsával
együttműködésben végzi ezt a feladatot.

Nem csupán az Európai Unió hatásköreiről van szó. A nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekkel kapcsolatban
is hatékonyabb koordinációra van szükségünk. Az együttműködés szellemében tudunk segítséget nyújtani
a tagállamoknak ahhoz, hogy kijelöljék az előrevezető utat. Hadd fogalmazzak világosan: nem arról van szó,
hogy Brüsszel magához akarja ragadni a hatalmat. Ez nem a hatalommegosztásról szóló vita újabb fordulója.
Most az a teendőnk, hogy hozzáadott értéket teremtsünk – európai értéket – saját feladatunk energikus,
felelős és egymást kiegészítő jellegű ellátása révén. Mindezt az Európai Unió a közösségi módszer teljes
mértékű figyelembevételével és egy európai válaszlépés támogatásával fogja elvégezni. Számíthatnak arra,
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hogy a Bizottság teljes körűen teljesíti kötelezettségeit. Tesszük a dolgunkat. Számítunk a Parlament jelentős
közreműködésére és támogatására.

(Taps)

Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, López Garrido úr, Barroso úr, hölgyeim és uraim!
Gyakran esik szó világválságról, de a feltörekvő piacok, ahol több éve csaknem 10%-os az átlagos növekedés,
nincsenek válságban – jó nekik. Valójában gyors növekedés jellemző rájuk.

Ebben az évben a 3%-os növekedéssel még az Egyesült Államok is újra a növekedési pályára kerül, amely –
ezt ne felejtsük el – előidézte a piacok iránti bizalommal kapcsolatos, a Lehman Brothers csődjével és a túlzott
dereguláció következtében kirobbant válságot.

Ilyen körülmények között nevén kell neveznünk a dolgot, és a globális válság helyett inkább európai válságról
kell beszélnünk. Az Európai Tanács hétvégi ülésének rövid és hosszú távra vonatkozó válaszokat kell adnia
arra a kérdésre, hogyan lábalhatunk ki a válságból. A rövid távra vonatkozó megoldások közé tartozik a
költségvetési hiány csökkentése – ez jól halad, és gratulálok azon országoknak, amelyek már teljesítették a
feladatot –, valamint a tagállamok között költségvetési, adó- és szociális ügyekben való nagyobb mértékű
koordináció is.

A hosszú távú megoldások magukban foglalják a kiemelt fontosságú ágazatokkal, azaz az oktatással, képzéssel,
kutatással és innovációval, valamint a 2020 stratégiával – amelyről szavazni fog a Parlament, és amelyet a
Tanács remélhetőleg meg fog erősíteni – kapcsolatos nagy összegű beruházásokat. Remélem, hogy ez
alkalommal megvalósul majd a pénzügyi koordináció, mert a válság – bármennyire kedvezőtlen is legyen,
különösen azon európaiak számára, akik takarékszámlájukért vagy munkahelyükért aggódnak, és akiket
mindenképpen meg kell nyugtatnunk – lehetőséget biztosíthat – és biztosítania is kell – a szokások, a
magatartás és az automatikus reflexek felülvizsgálatára, amelyeket még olyan időkből vettünk át, amikor
úgy gondoltuk, hogy minden lehetséges, kerül, amibe kerül.

A vészharang megszólalt Európa felett, és mindenki tisztában van azzal, hogy a hangja nem mindig kellemes.
Ha az állam-, illetve kormányfők – többet törődve népszerűségük megőrzésével, mint az általános érdek
szolgálatával – megelégednek azzal, hogy apránként hoznak intézkedéseket és tesznek bejelentéseket a cél
érdekében, ennek mindössze annyi hatása van, mint amikor az első csörgésre kikapcsoljuk az ébresztőórát
anélkül, hogy felkelnénk. Ha viszont a vezetőink valóban intézkednek a problémával kapcsolatban, és
figyelembe veszik az Európai Parlament, a Bizottság és az Európai Tanács elnökének arra vonatkozó kérését,
hogy együttműködésen alapuló és átfogó intézkedést tegyenek, 500 millió európai polgár újra bizakodással
nézhet a jövőbe.

Remélem, hogy ma délután és holnap ebben a szellemben folyik majd az együttműködés, mert mi
tulajdonképpen a bizalmi válsággal foglalkozunk itt, azzal, hogy a piacok tönkretették a bizalmat – ami
részben elkerülhetetlen volt, mivel túl hosszú ideig tovább nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarónk ért,
részben viszont tisztességtelen és felelőtlen dolog volt.

Képviselőcsoportom arra szeretné kérni a tagállamokat, valamint végrehajtó szerveiket és parlamentjeiket,
hogy értsék meg, hogy a költségvetésről még az elfogadása előtt folytatott vita az európai szolidaritás jele,
nem pedig a szuverenitás elleni bűncselekmény. Hasonlóképpen az, ha a 27 tagállam tanácskozást tart,
mielőtt egyenként döntést hoz a szociális intézkedésekről – munkaidő, nyugdíjkorhatár – vagy az
alkalmazandó fiskális politikai eszközökről, nem jelenti a tagállamok függetlenségének aláásását. Nem
várhatunk szolidaritást, ha rosszul mennek a dolgok – amit most már egyébként sem tudunk megtenni –,
miközben még azt is elutasítjuk, hogy párbeszédet folytassunk magunk között saját költségvetésünkről.

Ha van valami, amit ebből a válságból megtanulhatunk, az éppen ez. Tehát összefoglalva a következő a
helyzet: a kormányközi megközelítés helyett inkább közösségi megközelítésre van szükségünk. A Tanács
tisztelt soros elnökének mondom, hogy itt a Parlamentben ismételgetjük ezt, mivel úgy véljük, süketekhez
beszélünk. Inkább a közösségi megközelítést kell alkalmaznunk, és együtt ki fogunk lábalni a válságból.
Ezenkívül a nemzeti helyett inkább európai megközelítésre van szükségünk, és így egyre inkább közös
elképzelés alakul majd ki. Ez nem azt jelenti, hogy Strasbourg vagy Brüsszel fog határozni mindenről. Ez
pusztán azt jelenti, hogy a tagállamok végre hasznosítani tudják majd az európai politikákat és az euró
megerősítéséhez, megszilárdításához és stabilabb pénznemmé válásához szükséges válaszintézkedéseket.

Hölgyeim és uraim! Az európai eszme történetében közeleg az igazság pillanata, ami szükségessé teszi, hogy
egyértelmű választ adjunk két egyszerű kérdésre. Tulajdonképpen mit is szeretnénk együtt elérni? Megfontoltan
kell döntenünk erről, és közösen kell cselekednünk. Milyen pénzügyi forrásokat akarunk befektetni ebbe a
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projektbe, és azt akarjuk-e, hogy elvesztegessük ezeket a forrásokat azáltal, hogy mindenki a saját területén
költekezik, vagy kölcsönösen szeretnénk felhasználni a forrásokat annak biztosításához, hogy az
adófizetőknek kevesebbet kelljen fizetni a jobb eredményért?

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja kíváncsi arra,
hogy az Európai Tanácsnak van-e bátorsága ahhoz, hogy őszintén válaszoljon erre a két kérdésre.

(Taps)

Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Azokra a nőkre és
férfiakra, akik ma és holnap Brüsszelben üléseznek, óriási felelősség hárul, mert most Európa válaszút előtt
áll. A nemzetközi pénzügyi központok spekulánsai, akik az euró bukására tették fel a pénzüket, meg akarják
nyerni a fogadást. Ezek az emberek teljes mértékben erkölcstelenül járnak el, és jelenleg semmilyen szabályozás
nem vonatkozik rájuk. Ezért legfőbb ideje, hogy rendelkezéseket dolgozzunk ki és vezessünk be. Ennek
ellenére a helyzet változatlan marad abban a tekintetben, hogy a spekulánsok semmilyen erkölcsi normát
nem követnek.

Olyan időkben élünk, amikor a politika felett olyan emberek gyakorolnak ellenőrzést, akikből az
erkölcsösségnek még a szikrája is hiányzik, és akiknek egyetlen célja a lehető legtöbb profit elérése, kerül,
amibe kerül. Biztosítanunk kell, hogy ezek az emberek ne nyerhessék meg a csatát. Csak egy megoldás
segíthet annak biztosításában, hogy ők veszítsenek, mi pedig nyerjünk, mégpedig az, ha megállítjuk az
Európában jelenleg tapasztalható újraállamosítási tendenciát. Kiállok a közösségi módszer védelme mellett,
mert tisztában vagyok azzal, hogy a közös valuta mellett nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust,
hogy 17 különböző nemzeti gazdaságpolitika, 17 tervezési stratégia és 17 különböző befektetési döntés
legyen érvényben. A közös valuta övezetében egyre nagyobb mértékben koordinált, alapos, közös
gazdaságpolitikára van szükségünk. Ezt a nemzetállamok szintjén nem tudjuk elérni. Ehelyett inkább uniós
rendelkezésekre van szükség Európában. Van egy olyan intézmény, amely meg tudja ezt valósítani, mégpedig
a Bizottság. Barroso úr, a mai napon elfogadott állásfoglalás, valamint az a támogatás, amelyről tegnap
biztosította Önt a négy képviselőcsoport vezetője, jelentős bizalmi szavazatot jelent Önnek. Mindazonáltal
azt is elvárom Öntől, hogy határozott, harcias bizottsági elnökként lépjen fel és közölje az érintettekkel,
hogy fejezzék be az újraállamosítást.

Vár még ránk egy másik feladat is. Értékek egész sorát kell felvonultatnunk a minden erkölcsi alapot
nélkülözőkkel szemben. Nem a pénz lehető legnagyobb értékéről van szó, hanem olyan értékekről, mint a
szolidaritás, közösség és azok védelme, akik nem tudják megvédeni magukat. Miféle emberek irányítják
ezeket a minősítő ügynökségeket? Vegyük például Spanyolországot, amely jelenleg ellátja a soros elnökség
feladatát. Ugyanazon minősítő ügynökségek, amelyek arra kényszerítették Spanyolországot, hogy megszorító
csomagot fogadjon el, és azt mondták az országnak, hogy csak takarékoskodjon, és még többet takarítson
meg, most meg azt mondják – éppen akkor, amikor Spanyolország bevezeti a fájdalmas megszorító
költségvetést –, hogy nem megfelelő a növekedés mértéke, mert nem fektettek be elegendő pénzt. Mivel
Spanyolország nem rendelkezik növekedési stratégiával, az ügynökségek lerontják a minősítését. Ez aztán
a szórakozás! Ugyanazon erkölcstelen emberekről van szó, akik megtették tétjeiket, és akik egész országok
sorsával hazardíroznak.

(Taps)

Véget kell vetnünk játszadozásuknak. Ezért eléggé meglepett, hogy Ön, Barroso úr, tétovázik például a
fedezetlen rövidre eladások betiltásával kapcsolatban. Ideje, hogy tegyen valamit. Tegyen le az asztalra egy
javaslatot, és megkapja a többségi támogatást.

Szeretném kifejteni Önnek, hogy ezenkívül – azon képviselőtársaimmal együtt, akiknek a véleményével nem
mindig értek egyet – miért gondolom azt, hogy fontos megvédeni a közösségi módszert. A közösségi módszer
nem egy technika, hanem politikai elképzelés. A közösségi módszer egy üzenet, amely azt közvetíti, hogy
amikor a nemzetállam már nem tud egyedül fellépni, az államok és népek közösségének kell cselekedniük,
hogy megvédjék azon egyének érdekeit, akik ezen államokban élnek, és akik eredményesebben tudják
egyesíteni ezen népeket, mint a nemzetállam. Ez a közösségi módszer – amely most már több mint 50 éves
– tette lehetővé, hogy Európa történelme során a legvirágzóbb és legbiztonságosabb, valamint a leghosszabb
békés időszak kialakulhasson. Mindemellett még mindig vannak olyanok Európában, akik nem a II.
világháborút, hanem az I. világháborút követően kialakult rendet akarják kétségbe vonni. Létezik olyan
ember, aki tényleg úgy gondolja, hogy azok, akik a hasonló konfliktusokat támogatják, akik ismét területi
követelésekkel állnak elő – és Európában vannak ilyenek, néhányan közülük a nemzeti parlamentekben még
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képviselők is lehetnek –, nem alkalmaznának erőszakot, ha nem lenne Európa integráló hatalma? Ismét
egymás ellen fordítanák Európa népeit, ha tudnák.

A közösségi módszer nem csupán egy társadalmi és politikai projekt. Arra szolgál, hogy a kontinensen
továbbra is béke legyen. Ezért van szükségünk rá, és ezért védelmezem ezt a módszert. A szociális biztonság
és a béke elválaszthatatlan egymástól. Szociális biztonság nélkül nem lenne béke, és hosszú távon a béke a
legmegfelelőbb módja az európai népek közötti szociális biztonság garantálásának.

(Taps)

Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, nekem úgy tűnik, hogy ma már sokadik
alkalommal vitatjuk meg a Tanács ülésének előkészítését és a gazdasági irányítást. Legyünk őszinték egymással!
A Parlamentben egyhangúság tapasztalható, amint az tegnap is bebizonyosodott két állásfoglalás
előterjesztésével: az egyik arról szól, hogyan kell megvalósítani a gazdasági irányítást, a másik pedig arról,
hogy hogyan kell végrehajtani a 2020 stratégiát, és hogyan kell cselekedni a közösségi módszernek
megfelelően.

Konszenzus alakult ki a tisztelt Házban, de ha őszinték vagyunk, látnunk kell, hogy ez jelenleg nem egyezik
a Tanács és a tagállamok álláspontjával. A Tanács következtetései ismét kiábrándítóak lesznek, ha összevetjük
azzal, amire tényleg szükség van, valamint azokkal az állásfoglalásokkal, amelyekről szavaztunk.

Éppen ezzel van a probléma. A tisztelt Házban és szerintem az európai emberek körében is megvan a szándék,
hogy hozzunk létre egy közös politikát a válságból való kilábalás és a gazdasági irányítás megvalósítása
céljából, de a Tanácson belül és a tagállamok között nem tapasztalható ilyen jellegű politikai akarat. A valóság
az, hogy ellentét van aközött, amit mi mondunk, illetve amit a Tanácsban gondolnak. Jelenleg ezek a tények.
Daul úr süketekről beszélt – ezek nem az én szavaim –, a Tanácsban ülő süketekről. Hogy fogják végre
megérteni, hogy meg kell változtatnunk munkamódszerünket ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból?

Nézzük meg például az Európa 2020 stratégiára vonatkozó mostani javaslatokat! Mit is tartalmaznak? A
nyílt koordinációs módszer folytatását. Nem működött 10 éven keresztül, és most teljesen ugyanazzal a
dologgal akarjuk folytatni: a gazdasági irányítással. Nem a Bizottság vagy a közösségi módszer hatáskörébe
tartozó gazdasági irányításról van szó, hanem inkább az állam-, illetve kormányfők lesznek azok, aki évente
négyszer összeülnek az európai gazdaság irányítása céljából. Ez képtelenség. Ezt a feladatot egy uniós szervnek
kell elvégeznie; a biztosoknak. Nem lehet, hogy az évente négy alkalommal ülésező állam-, illetve kormányfők
azt mondják, hogy ezentúl ők végzik Európa gazdasági irányítását a globalizált világban.

Elnök úr, ezért meg kell kérdeznünk, mit kell tennünk. Először is van néhány dolog, amit Ön megtehet. Ön
jelen lesz a Tanács ülésének megkezdésekor, és remélem, hogy felhozza azt a két állásfoglalást, amelyet
számításom szerint a Parlament egyhangúlag el fog fogadni.

Másodsorban meg kell vizsgálnunk, hogyan gyakorolhatunk nagyobb nyomást a Tanácsra. Pillanatnyilag
számos téma előrehaladása megakadt. A pénzügyi felügyelet kérdésében óriási ellentét feszül a Parlament
és a Tanács felfogása között, a Tanács nem akar odafigyelni arra, amit a Parlament mond. Az európai külügyi
szolgálattal – ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem szándékozom részletekbe bocsátkozni – ugyanez a helyzet.
És a gazdaságpolitikai iránymutatások esetében szintén.

A Tanács soros elnökéhez intézem szavaimat. Elnök úr! Sok olyan témakör van, amellyel jelenleg nem
haladunk előre, mert probléma tapasztalható a Parlament és a Tanács között, mivel az előbbi továbbra is a
közösségi módszert szeretné alkalmazni, míg az utóbbi nem akarja ezt az irányt követni. Önnek most az a
feladata, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat kezdjen. Az Európai Tanács ülésétől azt várom, hogy eltérő
következtetésre jusson, az elkészített szokásos négy–öt oldalhoz képest.

Először az életben szeretném azt hallani, hogy a Tanács kész felhatalmazni a Bizottságot, hogy lásson neki
a valódi gazdasági irányításnak. Nem szeretnék további vitát arról, hogy 16-tal vagy 27-tel. Természetesen
27-tel és 16-tal is. Ezenkívül 16-tal más lesz a helyzet, mint 27-tel, mert kialakult a monetáris unió, amely
a gazdasági uniót is szükségessé teszi, amelyet még nem hoztunk létre, és nem is fogunk, ha vannak olyan
tagállamok, amelyek továbbra is kisajátítják ezt az irányítást. Ez a Bizottság feladata.

A mostani, Görögországra és az euróra kiható válsággal eljött a pillanat, hogy megértsük ezt és döntsünk
erről a kérdésről. A tagállami szuverenitás bizonyos részét át kell ruháznunk a Bizottságra és az európai
hatóságokra. Azt várjuk Öntől, a Tanácstól, hogy a következő napokban határoznak erről.

(Taps)

16-06-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU8



Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A négy
képviselőcsoport valóban helyesen járt el, amikor támogatta a közösségi módszert. Meg kellett tennünk ezt,
mert a különböző államok között elmúlt néhány hét és hónap során a nagyobb befolyásért folytatott küzdelem
és manőverezés miatt többször is meghiúsultak a mentőintézkedések. Határozatunk nem érte el a kívánt
eredményeket, mert az Európai Unió folyamatosan túlságosan az egyéni érdeket helyezi a középpontba a
közjó helyett.

Nem értek egyet azonban Verhofstadt úr véleményével, miszerint most pusztán arról van szó, hogy az
Európai Parlament hangosan kifejezze politikai akaratát annak meghatározása érdekében, hogyan valósítsuk
meg a gazdasági irányítást. Úgy gondolom, hogy Juncker úr nagyon nyílt megközelítést alkalmazott a múlt
héten a képviselőcsoportok vezetőivel való találkozón annak kifejtése során, hogy szerinte hol kell húzódniuk
a meglévő szerződések határainak. Azok, akik nem mondják ki hangosan és egyértelműen, hogy támogatják
a szerződések módosítását, nem mondhatják, hogy a Bizottság Európa gazdasági irányító szerve, illetve az
lesz.

Tehát, Verhofstadt úr, legyünk őszinték magunkhoz. Tudjuk, mit akarunk. Hogyan érhetjük ezt el? A
Bizottságnak központi szerepet kell játszania az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Pénzügyi
Tanáccsal (Ecofin) való együttműködésben. Amint azt Juncker úr elmondta, a lehető legjobban ki kell
használnunk a szerződéseket és az azok által a közösségi módszer támogatásához nyújtott lehetőségeket.
Véleményem szerint az Ecofinnak az Európai Bizottság által kidolgozott modellek alapján kell végeznie a
tevékenységét. Ez csak hatékonyan működhet, mert Európának most az eljárásra kell helyeznie a hangsúlyt.

Hogyan garantálhatjuk a demokratikus legitimitást? Barroso úr, függetlenül attól, hogy előzetesen mennyire
magasztaljuk fel Önt, és mennyire bízunk Önben jelenleg, együtt kell működnünk a demokratikus legitimitás,
az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek bevonásának kérdésében. A keretmegállapodásról folytatott
kicsinyes vita, amely hétről hétre az őrületbe kergetett, egyértelművé teszi számomra, hogy Ön egyáltalán
nem nyitott erre. Ha azonban felelősséget kell vállalnunk csupán csak a mentőcsomagokra költött
milliárdokért, demokratikus legitimitásra van szükségünk az európai szintű intézkedéseinkhez.

(Taps)

Ha továbbra is elsötétített szobákban akarják folytatni a döntéshozást, kudarcra vannak ítélve.

Szeretnék szót ejteni egy olyan témáról, amely szerintem legfontosabbak közé tartozik e területen. Ha az
európai gazdasági irányító szerv önállóan kezd ülésezni és kidolgozza saját napirendjét – mert eddig a
menetrendet és az eseményeket az értékpapírpiacokról vagy a minősítő ügynökségektől származó hírek
határozták meg –, az egyik leglényegesebb kérdés az lesz, hogy vajon az Európában szinte mindenhol
alkalmazott kőkemény megszorítások jelentik-e az egyetlen módszert Európa deficittel kapcsolatos
problémáinak megoldására. Véleményem szerint, ha mindnyájan – az államok, polgárok és vállalkozások
– kizárólag a takarékosságra helyezzük a hangsúlyt a válság által előidézett bizonytalanság következtében,
szinte bizonyosan a recesszióhoz vezető úton indulunk el, én pedig nem szeretném, hogy ezért felelősnek
tartsanak. Az olyan országoknak, mint például Németország, amelyek az euró és az Európai Unió miatt most
jobb helyzetben vannak, azt is ki kell fejteniük, hogy a paktum növekedésre vonatkozó része hogyan fog
működni, és hogy milyen támogatási programokra van szükségünk az Európa 2020 stratégiában ismertetett
célok eléréséhez.

Hölgyeim és uraim, nehéz út áll előttünk. A szerződések nem biztosítanak mindent, amit szeretnénk.
Ugyanakkor ha továbbra is engedjük, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek, a szegények pedig még
szegényebbek még a válság közepette is, ahogy arra a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a
múlt héten rámutatott, úgy gondolom, hogy szembesülni fogunk azon félelmetes forgatókönyvekkel,
amelyeket Schulz úr a felszólalásában említett.

(Taps)

Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, van egy régi történet: egy eltévedt ember
keresi a vasútállomást. Odamegy egy járókelőhöz és azt kérdezi: „Hol van az állomás?” A járókelő így válaszol:
„Az út nehéz, az utazás hosszú, szóval az Ön helyében én nem innen kezdeném.”

Az összes hosszadalmas eszmecsere, amely arról szól, hogyan akadályozzuk meg, hogy az euró válságba
kerüljön a jövőben, lényeges energiákat vonunk el a tényleges feladattól, azaz attól, hogyan lábalhatunk ki
a jelenlegi válságból. Az európai gazdasági irányításról, az új szabályokról és rendelkezésekről, valamint
további szankciókról szóló valamennyi megbeszélés nélkülözi azt az eléggé egyszerű és alapvető kérdést,
hogy mi legyen most? Onnan kell elkezdenünk a dolgokat, ahol most tartunk. Azt szeretnénk, hogy az euró
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továbbra is sikeres legyen különösen azok esetében, akik a tagságot választották, de ehhez az kell, hogy ma
cselekedjünk, és ne jövőre vonatkozó nagyszerű programokat alkossunk.

Kétségtelenül igaz – amint azt most már a tisztelt Ház valamennyi képviselőcsoportja elismeri –, hogy komoly
hiányosságok fordultak elő a közös valuta megtervezése során, amelyek a végrehajtás idején még súlyosabb
hiányosságokkal egészültek ki, amelyek nem oldhatók meg pusztán azáltal, hogy új szabályokat alkotunk.
Tulajdonképpen hiányzott a kellő akarat a szabályok végrehajtásához, amelyeket először bevezettünk. Egyes
tagállamok nem tudták teljesíteni kötelezettségvállalásaikat. Semmi sem lehet azonban veszélyesebb az
Európai Unió számára, mint az, ha úgy gondoljuk, hogy a problémáink megoldása a nagyobb mértékű
szabályozásban, a még inkább központosított ellenőrzésben és a nagyobb terhek kirovásában rejlik. Vissza
kell térnünk a polgáraink valós problémáihoz, mindenekelőtt ahhoz, hogyan állítsuk helyre Európa törékeny
gazdaságát.

Az elmúlt években gazdasági helyzetünket három súlyos csapás érte. Először is, valójában már a jelenlegi
válság előtt is lassabban fejlődtünk, mint a legjelentősebb kereskedelmi partnereink. Egyre kevésbé vagyunk
versenyképesek a globális piacokon, a munkahelyeket exportálták és a piacok olcsóbb árakat kínálnak. Úgy
érezhettük, hogy sikeresek vagyunk, de ez egy tragikus illúzió volt, amely jórészt az állami szektortól és a
háztartásoktól kölcsönvett pénzösszegeken alapult. Másodszor, a válság kirobbanása megrázta a nyugati
világot és instabilitást idézett elő, ami arra késztette a kormányokat, hogy még többet kölcsönözzenek,
harmadszor pedig az euróövezet több kulcsfontosságú tagállamában jellemző túlzott mértékű kölcsönfelvétel
a katasztrófa szélére sodorta a térséget. Tagállamaink és polgáraink úsznak az adósságban, évekbe telik, amíg
kikecmeregnek belőle, és a szükséges, legnehezebb lépéseket csakis maguk a tagállamok tehetik meg.

Az Európai Unió segítséget nyújthat; ezért nem engedhetjük, hogy a gazdasági irányításról folytatott hatalmas
viták beárnyékolják az Európa 2020 stratégiát. Barroso úr, örvendetesnek tartjuk az Ön által a stratégiával
kapcsolatban végzett munkát. A Bizottság központi kezdeményezése még folyamatban van, de teljes
támogatásra van szükség, hogy ne ismétlődjenek meg a lisszaboni stratégiával kapcsolatos hibák. Hogy ne
engedjünk annak a kísértésnek, hogy a jövőbeni gazdasági irányításról szóló elméleti viták eltereljék a
figyelmünket. Ehelyett inkább az európai reform rendkívüli jelentőségű programjára kell helyeznünk a
hangsúlyt, amelyre azért van szükség, hogy felszabadítsuk az emberek kreatív energiáit és tehetségét, hogy
terveket és vállalkozásokat alakítsanak ki, ami önmagában megteremtheti a hosszú távú gazdasági növekedést,
aminek elérésére törekszünk egy egyre inkább versenyképes világban.

(Taps)

Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A képviselőcsoportom
által kifejezett kritika nem arra irányul, hogy szükségünk van-e az euró megmentésére szolgáló, újonnan
létrehozott csomagra, hanem annak végrehajtási módjára. Ahogy 2009-ben, most is minden a bankok és a
pénzügyi ágazat megmentéséről szól. Nem segítik elő a fenyegető válságok elhárításával kapcsolatos költségek
kifizetését. A nehézségekkel küzdő uniós országok számára megint elrendelik, hogy csökkentsék a szociális
biztonsággal, az állami beruházásokkal, közszolgáltatásokkal, valamint a bérekkel és nyugdíjakkal kapcsolatos
kiadásaikat, továbbá hogy emeljék a nyugdíjkorhatárt. A stabilitási paktum szigorításának terve színtiszta
szado-monetarizmus. A munkavállalóknak, a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek kell megfizetniük a
válságért, amelyet az európai gazdaságpolitika kudarca és a pénzügyi piacokon űzött szerencsejáték idézett
elő.

Ez a rengeteg csökkentés azonban hiányt fog teremteni Európában a belső piacon és az adóbevételekben,
következésképpen ismét recesszió köszönt be. Meglátásunk szerint ez a politika alapvetően elhibázott és
nem fog hatékony költségvetés kialakulásához vezetni. Újra azt hallhatjuk, hogy a strukturális reformoknak
nagyobb növekedést kell előidézniük. A munkaerőpiacokon és az európai belső piacon még nagyobb mértékű
deregulációt kell bevezetni, miközben a közszolgáltatásokat a köz- és magánszféra közötti partnerségek
útján privatizálják. Emiatt a munkakapcsolatok még bizonytalanabbá és kétesebbé válnak. Ennek
következtében növekedni fog a szegénység és a társadalmi kirekesztés még ugyanabban az évben, amikor
éppen e két jelenséggel szemben kellene felvennünk a küzdelmet.

Állítólag az Európa 2020 stratégia ezzel szemben szándékozik felvenni a küzdelmet. Honnan teremtjük elő
az oktatással, kutatással, környezetbarát munkahelyekkel és a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos
befektetésekhez szükséges összegeket, ha valamennyi tagállam megszorító programokat alkalmaz? Őszintén
szólva az Európa 2020 stratégia esetében még azért a papírért is kár, amelyen a szerény célkitűzések fel
vannak tüntetve.
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Képviselőcsoportunk támogatja a szakszervezetek és társadalmi mozgalmak tiltakozó kampányait, amelyek
az Európai Unió által alkalmazott katasztrofális módszer ellen irányulnak. Egyetértünk az Európai
Szakszervezeti Szövetséggel abban, hogy a pénzügyi ügyletekre EU-szerte kivetendő adó, az eurokötvények,
a környezetvédelmi adók és a magas jövedelem, vagyon és örökség komoly megadóztatása lehetővé fogja
tenni ipari társadalmaink környezeti és társadalmi helyreállításával kapcsolatos befektetéseket.

Először is a jövőben Európának egy európai szociális és környezetvédelmi befektetési programra van szüksége
a válság leküzdéséhez. Másodszor, határozott intézkedésekre van szükség a pénzügyi piacok hatalmának
szétzúzásához, harmadszor pedig európai gazdasági irányításra és a munkavállalók érdekében nagyobb
gazdasági demokráciára. Létre kell hoznunk a szociális Európát, vagy hamarosan már nem lesz közös európai
baloldal.

Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Legutóbbi felszólalásom óta néhány kedvező és
néhány meglehetősen drámai fordulaton mentem keresztül, talán éppen úgy, mint az euró. A különbség az,
hogy én kezdek javulni, és itt a Parlamentben az Önök arckifejezését nézve és hangnemet hallgatva azt
gyanítom, hogy az euró problémái most elég időszaki jellegűnek tűnnek!

Az Önök politikáinak ostobasága már eddig is több tízmillió európai életét tette tönkre, most pedig
százmilliókat fenyeget. Ez az egész elképzelés természetesen hazugságon alapul, amint azt Van Rompuy úr
is beismerte. Teljesen világos, hogy gazdasági tekintetben nem működik –, de érdekes módon politikai
szempontból sem lehet működőképes.

Soha senki nem adta beleegyezését ehhez a projekthez. Teljesen egyértelmű, hogy nem létezik olyan, hogy
„európai identitás”, miért is dolgoznának keményen a németek azért, hogy a görögök helyett fizessenek? Ez
egyszerűen nem fog működni. Barroso úr, az egész dolog rossz irányba halad. Görögország, Spanyolország,
Portugália nem illenek ebbe a gazdasági és monetáris unióba, és valójában segítségre van szükségük: segítségre,
hogy kitörjenek a nemzeteket fogva tartó gazdasági börtönből, még mielőtt valami tényleg katasztrofális
dolog történik.

Ennek ellenére holnap egy olyan javaslat előterjesztésére kerül sor, amely még inkább központosított hatalmat
irányoz elő! Ugyanazok, akik ebbe a zavaros helyzetbe juttatták Európát, még több hatalmat akarnak
maguknak. El akarják kenni ezeket a hibákat. Ha továbbra is ezen az úton haladnak, nem csupán Dél-Európa
gazdaságait veszélyeztetik, hanem magát a demokráciát és a békét is.

Válaszúthoz érkeztünk. Vissza kell fordulnunk. Az embereknek arra van szükségük, hogy a nemzeti pénznem
és gazdaság nemzeti ellenőrzés alá kerüljön. Ez nem működik!

(Taps)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Elnök úr, a jelenlegi válság során az Európai Unió kevésbé kedvező oldala
sajnálatos módon túl gyakran megmutatkozik. Tabukat döngetnek és megsértik az uniós szerződéseket,
miközben az Európai Központi Bank biztonsági hálót jelent a csődbe ment államok számára. Ugyanakkor
az emberek továbbra is lelkesednek az egalitarizmus és az európaiasodás iránt annak ellenére, hogy a válság
bebizonyította, hogy az európai nemzetgazdaságok ellenálló képessége és a nemzetgazdasági mentalitás
tekintetében tapasztalható eltérések sajnos nem szüntethetők meg egyszerűen varázsütésre központi
megközelítés alkalmazása révén.

Az Európai Unió két éve egyik katasztrófából a másikba keveredik. Először kirobbant a pénzügyi válság, azt
követte a recesszió, most pedig a költségvetési hiány. A spekulánsok ellenőrzése helyett, akik hozzájárultak
a pénzügyi válság előidézéséhez, és akik megfosztották a hétköznapi embereket nyugdíjuktól és
munkahelyüktől, valamint ahelyett, hogy végre eltemetnék a neoliberalizmus céltalan eszméjét, továbbra is
fokozottabb központosításra vonatkozó felhívások hangzanak el. Véleményem szerint többé nincs szükségünk
az EU Tanácsának diktatúrájára, inkább létrehozunk egy új intézményt az európai gazdasági irányító szerv
formájában, ami milliárdokba fog kerülni.

Nagyon nyugtalanító fejleménynek tartom, hogy az adópolitikát, a minimálbért és a nyugdíjkorhatárt az EU
állapítja meg, amely még saját költségvetését sem képes ellenőrizni. A banki adó, a pénzügyi műveletekre
kivetendő adó, a minősítő ügynökségekre vonatkozó rendelkezések és a pénzügyi piacok fokozott felügyelete
– mind olyan intézkedések, amelyek fontosak, de túl későn kerülnek bevezetésre. Emiatt még lényegesebb
az EU számára, hogy most cselekedjen, és ha kell, önállóan. Egyre inkább úgy tűnik, mintha az euró
valutapolitikai szempontból öngyilkos küldetést folytatna. Annak érdekében, hogy a problémát a gyökerénél
elkaphassuk, meg kell vizsgálnunk egy szigorú központi európai monetáris unió megteremtésének lehetőségét.

11Az Euròpai Parlament vitàiHU16-06-2010



Werner Langen (PPE). – (DE) Elnök úr, a hét végi csúcstalálkozó valóban fontos, és meglep, hogy csak egy
napig tart. Mivel nagyon sok napirendi pont van felsorolva, egyetlen problémát sem lehet majd megoldani.
Őszinte támogatásomról szeretném biztosítani Barroso urat abban a vonatkozásban, hogy véleménye szerint
szolidaritásra és felelősségvállalásra van szükség. Ugyanakkor, López Garrido úr, a szolidaritásra és
felelősségvállalás azt is jelenti, hogy nem engedhetjük, hogy Európa visszacsússzon a kormányközi
együttműködés szintjére, amely nem terjed ki az Európai Bizottságra és az Európai Parlamentre.

Néhány képviselőtársam említette a közösségi módszert. A lehető leghatározottabban felhívjuk a Tanácsot,
hogy ne fordítsa vissza az elmúlt 30 évben elért demokratikus előrehaladást. Nincs szükségünk az euróövezet
vagy a különálló titkárságok átszervezésére, amit a Tanács egyes tagjai követelnek. Itt van nekünk a Bizottság,
amely kihívással néz szembe. Ha a Bizottság elvégzi a feladatát, megkapja támogatásunkat a pénzügyi piacok
szabályozásához, a hosszú távú célok meghatározásához és a közösségi módszer végrehajtásához. Schulz úr
kifogásolja, hogy a piacok nélkülözik az erkölcsösséget. Csak annyit mondhatok, hogy nem lőhetjük le a
hírnököt, aki a rossz hírt hozza. Ez a tagállamok felelőssége, amelyek öt évvel ezelőtt felfüggesztették a
Stabilitási és Növekedési Paktumot. A tagállamoké, amelyek nem tartották be a szabályokat. Ezért a pénzügyi
piacok szigorú szabályozására szeretnék felszólítani. Ez azonban nem téríthet el bennünket attól, hogy
továbbra is felelősséget vállaljunk saját cselekedeteinkért.

Stephen Hughes (S&D). – Elnök úr, ezen a héten az Európai Tanácsnak választ kell adnia azon politikai,
gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi kihívásokra, amelyeknek most és a következő 10 évben kell
megfelelnünk. Attól tartunk azonban, hogy a válasz elmarad. Nyilvánvaló, hogy a sürgető kihívásokkal
kapcsolatban a Tanács a költségvetési konszolidáció felgyorsítására, valamint a Stabilitási és Növekedési
Paktum túlzott szigorítására vonatkozó elképzelést támogatja, amint arra Merkel asszony és Sarkozy úr is
felszólított. Ez nem fogja megnyugtatni a piacokat akkor, amikor az amerikai kormány új gazdaságélénkítési
tervet mérlegel a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés biztosítása érdekében.

Európának igenis szüksége van pénzügyi konszolidációra, de azt nem olyan embertelen és antidemokratikus
módon kell végrehajtani, amely tönkreteszi a jóléti rendszereket, a törékeny növekedést és még néhány
millióval több embert tesz munkanélkülivé feleslegesen. Az európaiak nem ezt akarják, és kérjük az Európai
Tanácsot, hogy ezt a válságot ne a szociális védelmi rendszerek lebontására vagy a jövőbeni
versenyképességünk csökkentésére használja fel azáltal, hogy döntő fontosságú területeken, például a kutatás
és az oktatás terén csökkenti a közkiadásokat. A pénzügyi ellenőrzésnek van szociális szempontból
igazságosabb, gazdasági tekintetben pedig intelligensebb módja is, amely egy reformált gazdasági irányítás
keretében szorosabb együttműködést igényel a nemzetek között, valamint nagyobb mértékű szolidaritást.
De ez az egyetlen lehetőség, ha nem akarjuk, hogy a hétköznapi emberek, főleg a társadalom leginkább
kiszolgáltatott rétegei fizessenek azért a válságért, amelyet nem ők idéztek elő.

Ami a hosszabb távú kihívásokat illeti, az Európai Tanácsnak felül kell vizsgálnia a tervezett Európa 2020
stratégiát. Jelenleg ez a stratégia hiányos, igénytelen és nélkülözi a komoly pénzügyi hátteret. Alapvetően
nincs szociális, környezetvédelmi vonatkozása, kivéve, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban már
megállapodás született bizonyos tényezőkről. A költségvetési konszolidáció felgyorsítása miatt bizonyos
prioritások, például a kutatással kapcsolatosak, nem valósulnak meg. A munkanélküliség történelmi méreteket
öltött, minőségi teljes foglalkoztatás mégsem szerepel a stratégiában központi célkitűzésként, pedig kellene.

Elnök úr, reméljük, hogy e felhívásokat figyelembe fogják venni, és az Európai Tanács e heti ülése nem egy
újabb elszalasztott lehetőség lesz.

Lena Ek (ALDE). – Elnök úr! A mai napon két történelmi jelentőségű állásfoglalásról fogunk szavazni ebben
az ülésteremben, az egyik arról szól, hogy meg kell erősítenünk a gazdasági irányítást, a másik pedig azt
tárgyalja, hogy ambiciózusabbá kell tennünk az EU 2020 állásfoglalást: a fenntartható növekedésre és
munkahelyteremtésre vonatkozó stratégiát.

Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlamentben széles körű koalíció jött létre az állásfoglalásokban
előterjesztett ambiciózus javaslatok támogatása érdekében. A jelentős többség egyértelműen bizonyítja,
hogy a helyzet sürgető, és hogy a Parlament vezető szerepet játszhat.

Mindenekelőtt a válság kimutatta, hogy az Unió közös gazdasági irányításához minden eddiginél nagyobb
szükség van a szabályok szigorítására. A gazdasági irányítás tervét a Bizottságnak kell kidolgoznia, irányítania
és vezetnie, és az állásfoglalások teljes támogatást biztosítanak Olli Rehn javaslataihoz. Viszont arra kell
kérnem Önt, Barroso úr, hogy alaposan vizsgálja meg a költségvetési javaslatokat, mert támogatniuk kell az
EU 2020 állásfoglalásokat, valamint a növekedési és stabilitási stratégiát, és a jelenlegi formájukban nem
alkalmasak erre.
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Másodsorban úgy gondoljuk, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi válsága bizonyította, hogy
a paktum nem működik megfelelően és megszilárdítást igényel, amit viszont össze kell kapcsolni a fenntartható
gazdasági növekedéssel. Ha megvizsgáljuk az EU 2020 stratégiát, kiderül, hogy a kiemelt kezdeményezésekre
vonatkozóan javaslatokra van szükségünk. Egyedül Neelie Kroes biztosította a digitális menetrenddel
kapcsolatban azt a hátteret, amire szükségünk van.

Végül ami a Tanácsot illeti, Önöknek együtt kell működniük és javaslatokat kell előterjeszteniük, valamint
a polgárok érdekeit kell a középpontba helyezniük, és nem kellemetlen vagy sértő módon kérdezősködni a
szomszédok gazdasági helyzetéről, amikor a gazdaság 500 millió embert és adófizetőt érint.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is az államháztartás
rendbetételéhez új bevételekre lesz szükség, ahogy azt már legutóbb is mondtam. Három észrevételt szeretnék
tenni a pénzügyi műveletekre kivetendő adóval és a banki adóval kapcsolatban. Nincs más alternatíva:
mindkettőre szükség van, mert mindegyiknek más a célja.

A pénzügyi műveletekre kivetendő adónak az a célja, hogy feltöltsük az államkasszát, és finanszírozzuk a
fejlesztési támogatással kapcsolatos kötelezettségünket. Ezzel szemben a banki adó lehetővé fogja tenni,
hogy segítségnyújtásra szolgáló alapokat hozzunk létre.

Azt szeretném mondani a Tanácsnak, hogy most már ne tétovázzon. A Bizottságot pedig arra kérném, hogy
ne azzal utazzon Torontóba, hogy „vizsgáljuk meg ezt a dolgot együtt”, hanem azzal, hogy „ha lehet, csináljuk
meg együtt, de ha kell, egyedül is elvégezzük”.

Ami a vállalkozások megadóztatását illeti, szigorú menetrendre van szükségünk a konszolidált adóalap
fogalmának meghatározásához annak érdekében, hogy ezt követően végre tudjuk hajtani az adókulcsok
harmonizációját. Végül szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy az adócsalás és az adókikerülés évente
200–300 milliárd eurónkba kerül. Sürgető dolog, hogy ennek az összegnek legalább a felét behajtsuk, és
ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy nem a tanulmányozásnak
és a kifogásoknak van itt az ideje, hanem a cselekvésnek.

Második észrevételem a pénzügyi piacok szabályozására vonatkozik. A Tanács tisztelt tagjai visszaéltek a
türelmünkkel. Önöknek kell magyarázkodniuk a nyilvánosság előtt és megindokolniuk, hogy viselkedésük,
amely magában foglalja a kicsinyes nemzeti érdekek védelmét, valójában hogyan egyeztethető össze a közös
érdek védelmével. Ezt nyilvánvalóan nem lehet bebizonyítani, tehát ideje, hogy többé ne helyezkedjenek
szembe a Parlament álláspontjával.

Harmadik megjegyzésem az EU 2020 stratégiával kapcsolatos. Barroso úr, azt kellett hallanom, hogy
felszólalásában 47-szer használta a „növekedés” szót. Ön egy értelmes és józan ember. Várom, hogy
bebizonyítsa nekem a növekedés és a munkahelyteremtés, a növekedés és a társadalmi kohézió növelése és
a szegénység csökkentése, a növekedés és a bolygónk erőforrásainak ésszerű felhasználása közötti kapcsolatot.
Az elmúlt 20 év azt igazolja, hogy amennyiben létezik kapcsolat, az mindenképpen negatív. Ezért Ön hibát
követ el, amikor a növekedést helyezi az EU 2020 stratégia szempontjainak középpontjába.

Úgy gondoljuk, hogy a következő célokat kell elérnünk: infrastrukturális átalakítás, hogy az infrastruktúra
összeegyeztethető legyen a bolygónk korlátozott forrásaival, valamint a társadalmi kohézió megteremtése,
ami önmagában egy megvalósítandó célkitűzés. Ha 80 millió európait sikerülne kiemelni a szegénységből,
tartós, fenntartható és minőségi munkahelyek jönnének létre Európában.

ELNÖKÖL: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Kay Swinburne (ECR). – Elnök asszony! Ebben az ülésteremben mindig arról esik szó, hogy legyünk
ambiciózusak, arról, mennyi mindent szeretnénk Európában elérni. Azt szeretném, ha merészebb terveink
lennének, és azt szeretném, hogy a vezetőink is merészebb tervekkel vegyenek részt az Európai Tanács
következő ülésén és a G20-csúcstalálkozón.

A Gazdasági és Monetáris Bizottság globális kudarcról beszél, és arról, hogy európai megoldásokat kell
alkalmazni, mindeközben figyelmen kívül hagyja, hogy az EU legnagyobb partnere, az Egyesült Államokban
még nagyobb zavar keletkezett, mint nálunk. Minden eddiginél radikálisabb és innovatívabb megoldásokat
keresnek, amelyek némelyikével mi többé-kevésbé összhangban is állunk. Néhány kiigazítással összhangba
kerülhetünk az Egyesült Államokkal, és a világ jelentősebb bankjainak nagy részének összeállíthatunk
rendezési mechanizmusokat.
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Az amerikai Fed és az egyesült királyságbeli FSA éppen most tárgyal a transzatlanti pénzügyi szolgáltatókra
vonatkozó, határokon átnyúló válság-helyreállítási protokollokról és válságrendezési mechanizmusokról.
Ezeket be kell építeni a Parlament jogalkotási jelentéseibe. A származékos eszközök átláthatóságára vonatkozó
javaslatok az Atlanti-óceán mindkét partján összeegyeztethetőek, ahogy a tőkekövetelmények is. Ennélfogva
a kétoldalú megállapodások is hasznosak, ha nem sikerül meggyőzni a G20-csúcstalálkozó összes résztvevőjét,
hogy kövessen bennünket. Úgy tűnik, hogy a G20-ak közül némelyek már ténylegesen üldöznek piaci
szereplőket a szabályozói önkény kihasználásának reményében.

A pénzügyi piac más szereplőit is arra kell ösztönöznünk, hogy tartsanak velünk ahelyett, hogy a pénzügyi
piacokra vonatkozó szabályozási rendszer alacsonyabb szintjén versengenek. A G20-ak végezhetik a dolgukat
és kell is végezniük, de arra buzdítom képviselőinket, hogy legyenek bátrak ezeken az üléseken.

Willy Meyer (GUE/NGL). – (ES) Elnök asszony, parlamenti képviselőcsoportom támogatja az európai
munkavállalók válaszát, a görögországi, portugáliai általános sztrájkot, valamint a Spanyolországban
szeptember 29-re meghirdetett sztrájkot, amely egybeesik az Európai Szakszervezetek Szövetsége gyűlésének
időpontjával. Ez a munkavállalók válasza a gazdasági modellre.

Hölgyeim és uraim, nem csak a piac – a szabályozatlan piac – és a Tanács tehető felelőssé. Egyáltalán nem.
A fő parlamenti képviselőcsoportok szintén felelősek, mert aláírták egy konszenzust, a brüsszeli konszenzust,
amely a washingtoni konszenzus pontos mása, és amely alapján azt gondoltuk, hogy Európa a gazdaság
ellenőrzése nélkül is építhető, és ezt az elképzelést még most is támogatják.

Ez a legfőbb probléma, amely veszélybe sodorja az európai szociális modellt, az európai demokráciát és az
európai integrációt, ha tekintetbe vesszük, hogy Európában magas szintű a társadalmi és területi kohézió.
Ez az alapvető probléma, hölgyeim és uraim. A legfontosabb politikai csoportok, és most elsősorban a
szociáldemokratákra gondolok, még mindig ott tartanak, hogy nem szabad beavatkozni a gazdasági
folyamatokba.

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Míg mi különböző kérdéseket vitatunk
meg, az Egyesült Államokban élénk vita folyik arról, amit én döntő fontosságúnak tartok, azaz a
„Glass-Steagall Act” alapelveihez való visszatérésről, valamint a kereskedelmi és a spekulációs tevékenységet
folytató befektetési bankok szétválasztásáról, amely utóbbiak idézték elő azon rendkívül komoly problémákat,
amelyekért gazdaságainknak és az embereknek súlyos árat kell fizetniük.

Miközben a Parlamentben megoldásokat terjesztenek elénk, 10 nappal ezelőtt a Bilderberg Clubban, zárt
ajtók mögött titokban megtartott találkozókon számos magas rangú tisztviselő és európai vezető gyűlt össze
valószínűleg azért, hogy instrukciókat adjanak a későbbiekben az Európai Parlament elé benyújtandó
irányelvekre vonatkozóan, amelynek nincs más választása, mint megvizsgálni azokat.

Ráadásul ma délelőtt hallottam Barroso úr arra vonatkozó kérését, hogy nyújtsunk támogatást görög
barátainknak. Én nem szeretném, ha a támogatás elsősorban Barroso úr barátjához, a hajótulajdonos
Spiros Latsishoz kerülne. Egyértelmű összeférhetetlenség áll fenn Barroso úr esetében, akinek számot kell
adnia erről.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Elnök asszony! Sajnos fájdalmas betegségem eddig megakadályozott abban,
hogy olyan őszintén szóljak a nemzetközi hallgatósághoz, ahogy korábban más európai témákkal
kapcsolatban tettem.

Egy perc áll rendelkezésemre, Barroso úr. Történelmi jelentőségű időszakban élünk. Ami a pénzügyi piacokat
illeti, Önt az alapján fogják megítélni, hogy sikerül-e megoldania az egyik legsürgetőbb problémát, azaz
bevezetni olyan szabályokat, amelyek valóban lezárják a kiskapukat. A dolgok jelenlegi állása szerint, mindaz,
amit a Bizottságtól hallunk, és ami eddig elhangzott a Parlamentben, nem zárja ki ennek lehetőségét.
Amennyiben a szükséges változtatásokból semmi sem valósul meg, Ön úgy vonul majd be a történelembe,
mint aki végignézte, hogy leég a ház, de nem kísérelte meg, hogy találjon valamit a tűz eloltásához, vagy
valamilyen új építőanyagot.

Második észrevételem a tőkével kapcsolatos. Ha nem sikerül felszámolnia a közvetítő bankok borzalmas,
kétségbeejtő rendszerét ahelyett, hogy csak ellenőrzés alá kerülnek, nem csupán attól fosztja meg a
reálgazdaságot és világszerte több milliárd embert, hogy saját gazdasági alap nélkül tevékenykedjen, hanem
attól is, hogy bízzanak mindabban, amit demokráciának nevezünk. Ez azt jelenti, hogy Kína és a diktatórikus
államok, amelyek biztosítják, hogy bankjaikat ellenőrzés alá vonják, hirtelen jobb helyzetbe kerülnek majd,
mint az Európai Unió.
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Harmadik észrevételem arra vonatkozik, hogy természetesen szükségünk van egy olyan rendszerre, amely
minimális szinten tartja a rendszerkockázatokat. A „too big to fail” probléma, azaz az óriásbankok kezelésének
problémája megoldható progresszív adórendelkezésekkel, amelyek előírják, hogy a bank egyszerűen zárjon
be, ha már túl nagyra növekedett.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, egy dolog bizonyos: ennek a válságnak egyetlen
része és az elmúlt 60 év egyetlen válsága sem sújtott le úgy, hogy túlzottan európai szintű lett volna a felfogás.
Egyetlen válság idején sem volt túlságosan európai szintű a szemléletmód. Még ha van is probléma – és abban
mindnyájan egyetértünk, hogy van –, az az, hogy nagyobb mértékű európai szintű felfogásra van szükségünk,
hogy túl kevéssé gondolkodunk európai szinten. A legnyilvánvalóbb ellentmondás, hogy az államok egyrészt
támogatást kérnek intézményeinktől, másrészt vissza akarják nyerni szuverenitásukat.

Ez elvezet bennünket a második ellentmondáshoz. Verhofstadt úr keserűen bírálta a Tanácsot ebben a
tekintetben, és kijelentette, hogy a szuverenitást át kell ruházni. Egy apró részletet szem előtt kell azonban
tartanunk: nem az államok, hanem a népek ruházzák át a szuverenitást. Ma, ha megkérdezzük ezeket a
népeket, hogy gazdasági kérdésekben készek-e átruházni szuverenitásukat az európai intézményekre, nem
vagyok biztos abban, hányan válaszolnának igennel, mivel ugyanezen nemzetek esetében az európai
választásokon való részvételi arány 30%-os, és igen nagy a bizalmatlanság a politikai elképzeléseink iránt.

Ezért reálisan szemlélve mit tehetünk? A realitás alapján hogyan járulhatunk hozzá a dolgokhoz? Úgy
gondolom, hogy a Bizottság helyes úton jár. A Bizottságnak fel kell kérnie a kormányokat, hogy tegyenek
közös, ugyanakkor szelektív kötelezettségvállalást, azaz saját költségvetésük és az uniós költségvetés egy
részét különítsék el, így kézzelfoghatóan járuljanak hozzá a válságból való kilábalás biztosításához.

Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Elnök asszony, Schulz úr említette, hogy az előttünk álló ülések napirendjén
ténylegesen szerepel az erkölcs és a szolidaritás. Teljesen egyetértek ezzel. A kérdés a következő:
számíthatunk-e azokra, akik tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy valóban elősegítik az erkölcsösség és a szolidaritás
kialakulását? Komoly kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezt a
válságot előidézték. A több tagállamban hatalmon lévő és itt a Parlamentben is erős jobboldali politikai
pártok piacot támogató fundamentalistái, a Bizottság és Tanács voltak azok, akik helyeselték a szabályozatlan
piac működését. Ők dicsőítették és védelmezték.

Szintén ezek a tagállamok érték el a leggyengébb eredményt az EU Stabilitási és Növekedési Paktumának
teljesítése terén. Hatalmas hiányt halmoztak fel és gyengék voltak ahhoz, hogy rendben tartsák a gazdaságot.
Majdnem az összes uniós tagállam így járt. A legnagyobbak voltak a legrosszabbak, és még konzervatív
kormányuk is volt.

Most pedig ki fizeti mindennek az árát? A munkavállalók, a nyugdíjasok és a fiatalok, akik nem tudnak
munkát szerezni. Nem vagyok biztos abban, hogy az ülések eredményei – minden szép szó ellenére – a
takarékosság olyan megközelítéséhez fognak vezetni, amely nem egyenlő azzal, hogy rögtön olyan helyzetben
találjuk magunkat, hogy a helyreállítás romba dől, hanem inkább azt jelenti, hogy bölcsen hosszú távra szóló
eredményekről és szolidaritásról gondolkodunk, továbbá olyasmibe is befektetünk, ami fenntartható
növekedést idéz elő. Szorosan figyelemmel fogom kísérni az eseményeket, hogy megtudjam, hogy ténylegesen
érvényt szereznek-e ezeknek a szép szavaknak.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Elnök asszony, a Tanács következő ülésére a válság olyan időszakában
kerül sor, amely aggasztó és destabilizáló polgáraink szempontjából. A megszorításra irányuló tervek
zavaróan elszaporodtak a tagállamokban, és az illetékesek elvesznek a hiábavaló szemantikai vitákban.

Nos, nekünk el kell szakadnunk mindezektől. Uniós szintű költségvetési és gazdasági koordináció nélkül
nem fogjuk tudni helyreállítani a bizalmat. Ez nyilvánvaló és sürgős dolog. Ezért a Bizottság feladata, hogy
teljes mértékben éljen kezdeményezési jogával. Ami engem illet, szeretnék előterjeszteni néhány javaslatot.

Az első egy állandó európai monetáris alap és egy európai kötvénypiac létrehozása. A második dolog, amint
az már elhangzott, a tagállami költségvetések koordinációja, két célkitűzést szem előtt tartva: az államháztartás
egyensúlyi helyzetének elérése, valamint a jövő szempontjából szükséges befektetések közötti szinergia
megteremtése. Ezenkívül európai szinten létre kell hoznunk a pénzügyi intézmények által fizetendő adót,
hogy az adófizetőknek többé ne kelljen finanszírozniuk a bankokat, az adózási jogszabályaink – különösen
a vállalkozásokat terhelők – középtávú harmonizációját, és végül egy jelentősebb európai költségvetést,
amely saját forrásokkal rendelkezik.
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Szeretnék néhány szót szólni a szankciókról. Véleményem szerint nem beszélhetünk a szankciók
kiegészítéséről; inkább az alkalmazásukról kell beszélnünk. Következésképpen egy igen egyszerű szabályt
javasolnék a Bizottságnak: azt, hogy mostantól minden írásos kötelezettségvállalást tegyen közzé, amelyet
a hatalmon lévő kormányoktól kap. Biztos vagyok abban, hogy ez hasznos eszközül szolgál majd a vita
előrehaladásához, legalábbis egyes tagállamokban.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Az Európai Tanács holnapi ülésének ügyrendjében ismét helyt kapott
a Bizottság Európa 2020 stratégiának vitája. A Tanács megvizsgálja a vitacsoport, illetve a Bölcsek Tanácsa
által összeállított, „Európa 2030 – Erőpróbák és lehetőségek” elnevezésű rivális projektet.

Az Európai Parlament sokszor ismertette fenntartásait a 2020 stratégia megvalósítására vonatkozó célokkal
és eszközökkel kapcsolatban. Jómagam felhívtam a Bizottság figyelmét arra, hogy a program nem idézheti
elő az új tagállamok, többek között Lengyelország számára elkülönített pénzügyi források csökkentését. A
Bölcsek Tanácsa által összeállított, „Európa 2030” című dokumentumot még nem nyújtották be a
Parlamentnek. Úgy gondolom, hogy az európai parlamenti képviselők véleményének nagyobb súlya van,
mint egy informális csoporténak, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a csoport nem tartozik semmilyen
ellenőrzés alá és nem rendelkezik demokratikus felhatalmazással.

Tekintettel arra, hogy bőven születnek projektek Európával kapcsolatban, például a 2020-as és a 2030-as,
indítványozom, hogy a Parlament se maradjon ki és dolgozza ki saját stratégiáját – az Európa 2050-et.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Elnök asszony, Barroso úr, López Garrido úr, hallgattam Önöket
tegnap és ma, amint az intelligens és fenntartható fejlődésről locsogtak. López úr, hallgattam, ahogy egy
történelmi jelentőségű lépésről beszélt. Az az érzésem, hogy Ön nem ismeri az európai szociális valóságot,
vagy tudatosan közömbös iránta.

A pénzügyi fegyelem és a versenyképesség nevében a megszorító programok járványszerűen elszaporodtak
Írországtól kezdve Görögországon, Olaszországon, Spanyolországon és Portugálián keresztül Németországig;
ezek a programok, amelyek a Nemzetközi Valutaalappal való szent szövetségben jöttek létre, gazdaság-,
társadalom- és növekedésellenesek.

Görögországban ez azt jelenti, hogy az alapnyugdíj 360 euróra csökken, elbocsátásokra kerül sor, valamint
az állami és a magánszektorban 30%-kal csökkenek a bérek. Az érintettek szempontjából, Barroso úr,
López úr, a munkavállalók szempontjából, akik elveszítik jogaikat, a nyugdíjasok szempontjából, akik
megszenvedik a válságot, az európai munkanélküliek szempontjából, akiknek a száma most már 10%-ot
tesz ki, a szegények szempontjából, akikről Önök megfeledkeztek – és éppen a Szegénység elleni Küzdelem
Évében –, talán történelmi jelentőségű lépésekre kerül sor, de ezek visszafelé vezetnek.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Elnök asszony, megkockáztatom, hogy unalmas leszek, de kellő tisztelettel
szeretnék visszatérni tegnapi javaslatomra, amelyet a jelentős transzeurópai hálózatoktól és a PPP-projektektől
független, a European Mega-Projects elnevezésű új gazdaságfejlesztési kezdeményezéssel kapcsolatban
terjesztettem elő. A jelentős európai projektek fedezése érdekében hajlandóak lennének megfontolni az
eurokötvények kibocsátásának kérdését?

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a világpiac kedvezően fogadná ezt a kezdeményezést. Fejlesztési kérdésről
van szó, és igen örülnék, ha megvizsgálnák. Tegnap már említést tettem erről, és elutasítottak, de úgy
gondolom, konstruktív szellemben át lehetne gondolni a dolgot.

Andrew Henry William Brons (NI). – Elnök asszony, a napirend munkahelyteremtésre és növekedésre
vonatkozó új stratégiát említ – amely alatt a munkahelyek csökkenése és negatív növekedés értendő! A GDP
2009-ben 4%-kal csökkent és a munkaerő 10%-a – 23 millió ember – munkanélküli. Milyen ellenszert ajánl
az Európai Tanács? Nagyobb mértékű bevándorlást! Nézzük csak meg a napirenden szereplő Európai
Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot! Ha úgy vélik, hogy a problémáink megszűnnek a jelenlegi válsággal,
gondolkozzanak csak! Amint azt el is ismerik, a feltörekvő gazdaságok egyre fokozódó versenyhelyzetet
teremtenek.

Mit fog ezzel kezdeni az Európai Tanács stratégiája? Nagyobb mértékű globalizáció, nyissuk meg piacainkat
még több áru előtt, amelyek harmadik világbeli feltörekvő gazdaságokból származnak, exportáljunk
munkahelyeket külföldi foglalkoztatás által. Az európai országok csak akkor tudják felvenni a versenyt a
harmadik világ és a feltörekvő gazdaságok áruival, szolgáltatásaival és munkaerejével, ha béreket azok
szintjére csökkentik – és ne gondolják, hogy a tőkével és technikával kapcsolatos újítások megmentenek
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majd bennünket. Mai innovációinkkal holnapután már az egész világ rendelkezik. A globalizáció szegénységet
jelent az európai nemzetek számára.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Elnök asszony! Szeretnék gratulálni a Bizottságnak az általa
előterjesztett javaslatokhoz – Rehn biztos úr és Barnier biztos úr javaslatához –, valamint az általa választott
irányhoz, mivel a pénzügyi piacok továbbra is próbára teszik az Európai Unió határozottságát. A Tanácsnak
azt szeretném mondani, hogy a Parlament felhívja arra, hogy valóban hozza meg az európai gazdasági
irányítás megerősítéséhez szükséges határozatokat, mivel ez foglalkoztat bennünket.

Nézzük csak a Tanács álláspontját az európai pénzügyi felügyelettel kapcsolatban! A Tanácsnak sokkal
nagyobb hajlandóságot kell mutatnia a Parlamenttel való megegyezés elérésére. Mi készek vagyunk a
kompromisszumra. Felhívom a Tanácsot, hogy vegyen részt a csúcstalálkozón és követelje az állam-, illetve
kormányfőktől, hogy vállaljanak kötelezettséget. Ha mindezek ellenére nem lép előre, értékes időt veszítünk
és előfordulhat, hogy nagy nehezen tudja elérni, hogy a felügyeleti hatóságok legkésőbb január 1-jén valóban
megkezdjék tevékenységüket.

A mai szavazáson a Parlament széles körű támogatást fog nyújtani a két fontos állásfoglaláshoz. Azt
szeretnénk, hogy az Európai Bizottság döntő szerepet játsszon, a közösségi módszer nagyobb mértékű
alkalmazására kerüljön sor, valamint hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum – amelyet szerencsére most
már a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja is támogat
– megszilárduljon; az a paktum, amely rendkívül nagy jelentőségű ezekben a nehéz időkben. A Tanáccsal
és a Bizottsággal is szeretném közölni, hogy ezenkívül felhívjuk Önöket arra, hogy vegyék komolyabban a
tisztelt Ház intézményi szerepét, demokratikus feladatunkat, és a Parlamentet is vonják be ebbe a folyamatba.

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Elnök úr, López Garrido úr, hölgyeim és uraim, arra szeretném kérni Önöket,
hogy adjanak át egy üzenetet a Tanács többi tagjának. A kifogások ideje lejárt. Fontos, hogy holnap ne olyan
határozatot hozzanak, hogy a Parlamentnek a pénzügyi piacok szabályozásának részeként gyorsabban el
kell fogadnia a pénzügyi felügyeletről szóló csomagot és a fedezeti alapról szólót, miközben a Tanács – nem
személy szerint Önre gondolok, López Garrido úr, de szeretném arra ösztönözni Önt, hogy segítsen nekünk
– ugyanakkor behúzza a féket és megakadályozza, hogy megoldásokat találjunk.

A Tanács, a Bizottság és a Parlament közötti háromoldalú párbeszédre egy időben, itt, a tisztelt Házban kerül
sor a fedezeti alapok szabályozásával kapcsolatos kérdés megvitatása céljából. Javaslatot tettünk a megfelelő
rendelkezésekre, amelyek megakadályozzák, hogy a pénzügyi ágazat felfalja a spekulációs alapokat felhasználó
ipari cégeket és térdre kényszerítse a reálgazdaságot. A Tanács azonban blokkolja ezeket a rendelkezéseket.
Kérem, mondják meg az állam-, illetve kormányfőknek, hogy a kifogások ideje régen lejárt. Most már
elfogadhatatlan, hogy otthon nagyszerű beszédeket tartsanak azon rendelkezésekről, amelyeket Európa
bevezethet, majd aztán visszavonulnak, amint tisztviselőik európai szinten kezdenek el dolgozni. Ennek
már lejárt az ideje, és többé nem viselkedhetünk ilyen módon a gazdasági válság idején.

Ugyanezt a kérdést szeretném feltenni Önnek, Barroso úr. Nem számít, hogy a „növekedés” szót 49., 52.
vagy 64. alkalommal említi. Sokkal fontosabb, hogy kifejtse, hogy miért van az – amint azt a Gazdasági és
Pénzügyi Tanács (Ecofin) tegnapelőtt kijelentette –, hogy az Európai Unió tagállamainak hatalmas, bruttó
nemzeti termékük 3,5%-ának megfelelő csökkentéseket kell végrehajtaniuk, de azt nem közlik velünk,
hogyan fogják ezt az összeget felhasználni annak megakadályozására, hogy a munkaerőpiacon szörnyű
katasztrófa következzen be. Ebben a helyzetben meg kell tanulnunk, hogy együtt fejlődjünk. El kell azonban
magyarázniuk, hogyan történik majd ez. Különben az Európa 2020 stratégia még annyit sem ér, mint az a
papír, amire írták. A fiktív válaszok és kifogások helyett valódi válaszokra van szükségünk annak biztosítása
érdekében, hogy az Önök által képviselt intézmények nem a probléma, hanem a megoldás részét képezik.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Elnök asszony, ezen a ponton elfogadhatjuk, hogy az intézményközi
módszernek megmutatkoztak a korlátai. Ambiciózusabbnak és bátrabbnak kell lennünk, és tényleges közös
gazdasági irányítást kell kialakítanunk. Fontos a gazdasági koordináció – ahhoz, hogy a monetáris mellett
egy gazdasági pillért is megvalósítsunk – és végső soron egy valódi gazdasági unió létrehozása. Mindazonáltal
ez nem járhat felesleges terhekkel és szabályozással; hanem nagyobb versenyt kell előidéznie a szervezetek
és az innováció tekintetében.

A szolidaritásnak kell felülkerekednie, nem lehet, hogy csak hiábavaló szavakat jelentsen a nehéz helyzetben
lévő tagállamok számára. Indokolatlan, hogy mindig azoknak kelljen fizetni a mások hibáiért, akik évekig
alkalmaztak megszorító terveket és jól teljesítenek. Ezért kell bevezetnünk hatékony szankcionáló
mechanizmusokat, a nemzeti költségvetéseknek az EU által végzendő nagyobb mértékű ellenőrzését, valamint
a Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozó szigorúbb szabályokat.
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Az EU 2020 stratégiának fordulatot kell jelentenie az uniós politikában, nem maradhat egy újabb célkitűzés,
illetve nem lehet jövőbeni kudarc. Különösen Kroes biztos asszonyról szeretnék elismerőleg szólni, aki
kitűnő munkát végzett a digitális menetrendre vonatkozó koherens stratégia kidolgozása során. Úgy
gondolom, hogy az IKT-ágazatban hatalmas gazdasági lehetőségek és előnyök rejlenek. Amikor szeretnénk
újból elindítani az uniós egységes piacot, az IKT-ágazat elvégezheti az előkészítést, feltéve, hogy a piac
kiegyensúlyozott szabályozásával a verseny ösztönzésére helyezzük a hangsúlyt.

Holnap a tagállamoktól függ, hogy vállalják a felelősséget és ambiciózus álláspontot képviseljenek. Ha
tömören akarok fogalmazni: lejár az idő.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Elnök asszony, a szabadpiac hatalmas értéket képvisel. Ha nincsenek meg
a megfelelő rendelkezések a piac helyes működésének garantálásához, és ha nincsenek olyan intézmények,
amelyek védelmezik ezeket a rendelkezéseket, probléma keletkezik és elkerülhetetlenül bekövetkezik a
válság. Ez ma Európában világosan látható. A bankszektorban világszerte is tapasztalható, ahol éppen az
ilyen rendelkezések és a felelősségérzet hiánya volt jellemző. Ahhoz, hogy a szabadpiac hatékonyan működjön,
alapvető, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek védelmezik az alapvető elveket, valamint a bizalmat,
amelyet kulcsfontosságúnak kell tekinteni a nemzetközi üzleti világban és kereskedelemben való működéshez.
E nélkül sajnos siralmas következményekre számíthatunk.

Ami a 2020 stratégiát illeti, érdemes megjegyezni, hogy eddig nem készült elemzés a lisszaboni stratégia
kudarcáról, amelyet 10 évvel ezelőtt nagy csinnadrattával fogadtak el. Most minden meggondolás nélkül
elfogadunk egy új stratégiát. Ez hiba. Úgy gondolom, hogy egy ilyen elemzést el kell végezni, hogy a 2020
stratégia esetében ne ismétlődjenek meg a lisszaboni stratégiával kapcsolatos sikertelenségek, amelynek egy
hatalmas európai siker reményében sokan rendkívül örültek. Több rendelkezés, nagyobb felelősség és a
szabadpiac működésének részeként lehetőség a bizalom megteremtésére – ma erre van szüksége Európának.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Arról vitázunk, hogyan lábalhatunk ki az Európában kialakult, viszonylag
összetett gazdasági és pénzügyi helyzetből. A bankokban és a minősítő ügynökségeknél keressük a bűnösöket.
Nem állítom azt, hogy nem járultak hozzá a jelenlegi problémához, de gyakoroljunk önkritikát – vajon mi
nem járultunk hozzá ennek a helyzetnek a kialakulásához azáltal, hogy elfogadjuk a tagállamokban régóta
fennálló hiányt és nagymértékű eladósodást.

A felelős költségvetési gazdálkodás csak az első intézkedés, amelyet be kell vezetnünk. Ezenkívül meg kell
vizsgálnunk a társadalmi struktúrát. Európában rendkívül bonyolult a közigazgatási rendszer. Az üzleti
környezet is nagyon összetett, sok regionális változattal és határokon átnyúló akadályokkal jellemezhető.
A vállalkozó kedvet elnyomja a bürokrácia, amely már rég túllépte az ésszerűség határait kiterjedése és
mértéke tekintetében. Törekednünk kell az adminisztratív terhek csökkentésére és a kreatív egyének
támogatására, akik vállalkozásból szeretnének megélni és munkahelyet biztosítani másoknak. Ez az egyetlen
kivezető út a jelenlegi európai helyzetből.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Elnök asszony, Barroso úr, miniszter úr, egy fontos személy hiányzik
körünkből a mai napon: Van Rompuy úr. Nem a Tanács, hanem az Európai Tanács ülésére készülünk. Soha
nem fogom megszokni, hogy a Tanácsról van szó. Ez semmiképpen nem Ön ellen irányul, miniszter úr;
tény, hogy Van Rompuy úr tulajdonképpen elmulasztja a Parlamenttel való politikai szövetség lehetőségét,
mert részéről minden területen minimális mértékű közreműködés tapasztalható.

Azt szeretném kérdezni az Európai Bizottság tisztelt elnökétől, mi alapján állítja azt, hogy az EU 2020
stratégia működni fog, amikor a lisszaboni stratégia kudarcot vallott. Egyetértünk az ambíciókkal és
célkitűzésekkel, de az eszközökről nem esik szó. Ezért szeretnék néhány javaslatot tenni. Szerintünk eljött
az ideje, hogy pénzügyi, politikai és gazdasági szövetséget hozzunk létre a tagállamokkal a működés és a
befektetések vonatkozásában.

Ami a működést illeti, a tagállamokkal közösen rendelkeznünk kell az európai ügyekkel kapcsolatos
közkiadások koordinációjára vonatkozó politikával. Ami a védelmet illeti – 27 hadseregünk van, de nincsenek
ellenségek; az energia és a kutatás terén nincs következetesség; ami a belső piacot illeti, 27 nemzeti szabályozó
hatóság működik, de hiányzik az ambíció; 27 külügyi szolgálat és több száz külföldi épület van; valamint
egy vámterminál és 27 vámigazgatási szerv.

A befektetésekkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az Unió nem hajt végre elegendő befektetést. Ki kell
dolgoznunk egy 1 trillió eurós befektetési tervet a nagy sebességű vasútra, a folyókra, energiára, vízre, a
világűrre, oktatásra és egészségügyre vonatkozóan. A tagállamoknak 230 milliárd euróra kell növelniük az
Európai Beruházási Bank tőkéjét, és körülbelül 30 milliárd eurót kell kivonnunk saját költségvetésünkből
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az Európai Unió befektetései céljára. Itt az ideje, hogy a nemzeti parlamentekkel együtt rendelkezzünk egy
európai költségvetési forrással, amelyről az egész kontinenst érintő gazdasági és pénzügyi vitát folytatunk.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Elnök asszony! Ez a vita rendkívül fontos, előkészíti az Európai
Tanács ülését és a torontói G20-csúcstalálkozón való részvételt. A napirend nagyon ambiciózus, magában
foglalja a válságból való kilábalás problémáját, a G20-csúcstalálkozóra vonatkozó, a globalizáció gazdasági
irányításáról szóló konkrét menetrendet, valamint a millenniumi fejlesztési célokkal és az éghajlatváltozással
kapcsolatos felfogást.

Másfél perc csak arra elegendő, hogy egyetlen célt kiemeljek, mégpedig a válság szociális vetületét: a
foglalkoztatásra gyakorolt hatást és a válság következtében megszűnt több millió munkahely problémáját.
Ezekkel a dolgokkal is foglalkozni kell.

Ezért csatlakozom azokhoz, akik nem is aggályukat, hanem inkább döbbenetüket fejezték ki amiatt, hogy
az utóbbi időben a napirendet a konvergencia és a stabilitás helyreállítására helyezett hangsúly uralta,
mellőzve, illetve figyelmen kívül hagyva a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó stratégiát.

Következésképpen helyezzük az embereket a középpontba; a foglalkoztatás helyreállítása és a tisztességes
munka, a szegénység elleni küzdelem, a minőségi munkahelyek, valamint a kötelességek és a felelősségvállalás
kultúrájának helyreállítása tekintetében. Ez a Tanácstól és a G20-csúcstalálkozótól, valamint különösen az
inkluzív növekedésre és a környezetbarát, fenntartható növekedésre vonatkozó elképzeléstől függ. Ennek
az az oka, mert ez érinti a termelési módok, fogyasztási szokások és közlekedési módoknak a gazdaság
szén-dioxid-mentesítése érdekében történő megváltoztatására irányuló javaslatok konkretizálását.

A G20-ak biztosan megvitatják a költségvetési koordináció és a szankciók kérdését, de nem téveszthetjük
szem elől azt, hogy Európai Uniónak üzenetet kell közvetítenie a millenniumi fejlesztési célok teljesítésével,
ennélfogva a globalizáció szociális dimenziójával kapcsolatban is, mivel ez a globalizáció történetének első
válsága.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – (PL) Elnök asszony, az Európai Unió Tanácsának ülésére rendkívül fontos
időpontban kerül sor, és alapvető jelentőséggel bír. Az irányítási rendszer alapos reformjára van szükség a
27 tagállam uniójának szintjén, és nem csupán az euróövezet 16 tagjának szintjén. Sokkal több dolog kapcsol
össze bennünket, mint a közös valuta. Meg kell szilárdítani a gazdasági irányítást az Unióban. Ezzel
kapcsolatban kulcskifejezés, hogy a gazdaságpolitika középpontjába a Közösséget kell helyeznünk, ami alatt
azt értem, hogy meg kell erősíteni az Európai Bizottság szerepét a gazdasági koordináció terén a nemzeti
költségvetések előzetes vizsgálatának elvégzése során, valamint meg kell erősíteni az Európai Parlament
szerepét az európai gazdasági irányítás demokratikus ellenőrzése kapcsán.

A 27 ország gazdasági integrációjának fenntartásával meg kell akadályoznunk, hogy Európa kettészakadjon
az euróövezetbe tartozók elitklubjára és a többiekre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy „kétsebességes”
Európa jöjjön létre. Azon országok, amelyek nem tagjai az euróövezetnek, de szándékukban áll csatlakozni,
többnyire rendezettebb államháztartással és nagyobb gazdasági növekedési potenciállal rendelkeznek.
Jelentősen hozzájárulhatnak az egész Unió gazdasági fejlődéséhez. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra,
hogy a válság legnehezebb napjaiban Lengyelország volt a prosperitás egyetlen szigete egész Európában –
akkor Lengyelország volt az egyetlen, ahol gazdasági növekedésről számoltak be.

Le kell vonnunk a tanulságokat a jelenlegi Stabilitási és Növekedési Paktum hiányosságaiból. A szankciók
rendszere, amely csak egyes országok megszégyenítésére szolgál, egyszerűen nem működik. Egy olyan
rendszerre van szükség, amely hatékony és minden ország tekintetében pártatlan, továbbá meg kell
erősítenünk a paktum megelőzésre szolgáló intézkedését. A megoldás az, hogy a válságból való kilábaláshoz
előre kell mennünk. A válság idején még inkább európai szemléletmódra van szükség.

David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a válság mély, és az európaiak egy
dolgot kérnek: a politika ismét a gazdaságot szolgálja. Ezt a feladat elvégzését kell felvállalnunk a közösségi
módszer megújításával, közös valután védelmével, valamint a polgárok védelmére és a munkahelyek
biztosítására irányuló intézkedések ösztönzésével. A pénzügyi piacok leszámoltathatóvá tétele erkölcsi és
politikai kötelességünk is, és Európának egységes álláspontot kell képviselnie a közelgő G20-csúcstalálkozón.

Ez egy olyan probléma, amellyel Önnek kell foglalkoznia, Barroso úr. Az Ön Bizottságának a kormányok
távol tartására kell törekednie, és meg kell győznie őket arról, hogy egyedül egyikük sem tud kilábalni a
válságból. Egy egységes Európa győztes lesz, ha viszont megosztott, elbukik. Önnek, Barroso úr, egy
karmesterhez hasonlóan el kell érnie, hogy a zenészek összhangban legyenek.
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Mit kell tartalmaznia a partitúrának? Először is a pénzügyi piacok és a minősítő ügynökségek szabályozását,
az euróövezet gazdasági irányítását, az összes pénzügyi művelet megadóztatását, valamint növekedésre
irányuló befektetéseket, és nem csupán a költségvetés csökkentését. Meglepő volt, hogy az olasz kormány
szerint az Ön által vezetett Bizottság kedvező véleményt alkotott Olaszország pénzügyi csomagjáról, amely
térdre fogja kényszeríteni a helyi hatóságokat. Soha senki nem ért el még növekedést pusztán az alapján,
hogy csökkentette a költségvetést, és napjainkban éppen hogy növekedésre van szükségünk.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Elnök asszony, mindenekelőtt a Daul úr és Langen úr által elmondottakhoz
csatlakozva szeretném kijelenteni, hogy elengedhetetlen, hogy az Unió gazdasági irányítása megvalósuljon,
de e gazdasági irányítás középpontjában a Bizottságnak kell állnia. Először is ezt szeretném hangsúlyozni.
Ebből kiindulva a vita során nem csupán a sürgető problémákra kell figyelmet fordítanunk, ahogy az ma
délelőtt történt; az EU 2020 stratégiában foglalt kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Elsősorban a fiatalok
oktatását és képzését, valamint az innovációt, a kutatást és fejlesztést emelném ki.

Azért ezeket emelem ki, mert kulcsfontosságú területeknek tekinthetők, amelyek lehetővé teszik, hogy
Európa a nemzetközi színtéren fel tudja venni a versenyt. Sajnos azt kell mondanom, hogy az európai oktatási
modell megbukott, és azért bukott meg, mert most már kevesebb követelményt támaszt és kevésbé szigorú,
mint a feltörekvő országok, például India, Kína vagy Brazília oktatási modelljei. Ennélfogva, tekintettel az
említett, az innovációval, fejlesztéssel, kutatással és oktatással kapcsolatos elképzelés által előidézett kihívásra,
azt kérem, hogy az európai oktatási rendszerek legyenek szigorúak és támasszanak kellő követelményeket.
Csak ezáltal készíthetjük fel a fiatalokat a világpiaci versenyre. A válságról nem csupán az idei év vagy az
elkövetkező két–három év vonatkozásában kell gondolkodnunk. Az elkövetkező 10–20 év figyelembevételével
kell átgondolnunk az európai stratégiát, ez pedig a szigorú és követelményeket támasztó oktatási rendszertől
függ.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Ez a válság a túlzott mértékű liberalizmus következménye, és véget vet annak
az illúziónak, hogy a demokrácia és a piac a világ összes problémáját képes megoldani.

A Tanács következő ülésének arra a kérdésre kell választ adnia, hogy az Európai Unió megtett-e mindent,
amit kellett, és megfelelő időben került-e erre sor? Remélem, a Tanácsnak lesz bátorsága ahhoz, hogy olyan
határozatokat hozzon, amilyeneket az emberek elvárnak. A hangzatos szavak nem elegendőek; helyes
döntésekre van szükség. Mi értelme van felügyeletről, szabályozásról és fenntartható növekedésről beszélni,
ha nem számoljuk fel az adóparadicsomokat és a „kaszinó gazdaságot”? A jó szándék kevés; eredmények
kellenek. Az EU 2020 stratégiának nem lesz sok haszna, ha nem valósul meg az Unió tényleges gazdasági
irányítása. Kezünkben van az Unió jövője. Nem függhet az olyan ügynökségek által kiadott hitelminősítésektől,
amelyek a spekulánsok érdekeit szolgálják. Az Unió egyedülálló eszköz, de nem tudjuk, hogyan
hasznosíthatjuk helyesen, teljesen.

Marietta Giannakou (PPE). – (EL) Elnök asszony, a dilemma nem szűnt meg. Miközben Európának erős
kormányokra van szüksége az előrehaladáshoz, a gazdasági globalizáció pedig gyenge kormányokkal haladhat
tovább. A foglalkoztatásra és növekedésre vonatkozó 2020 stratégia minden bizonnyal az oktatással, tudással
és kiválósággal kapcsolatos befektetések egyik eszközének tekinthető, ugyanakkor a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelmet is szolgálja.

Ezekből semmi sem válik lehetővé, ha nem szilárdul meg a közösségi módszer, ehhez pedig az európai
intézmények közötti szolidaritásra is koordinációra van szükség, olyasvalamire, ami hiányzott az elmúlt
években. A válságmegelőzés helyett inkább a következményekkel foglalkoztak, gyakran kevés sikerrel.

A G20-csúcstalálkozó abban az esetben is jelentős, ha az Unió konkrét álláspontokat képvisel az Európai
Unión belüli és azon kívüli, hosszú távú pénzügyi felügyelet tekintetében. A gazdasági irányítás politikai
kérdés, amely egy bizonyos időszakon keresztül állandó erőfeszítést kíván a különböző felelős pártoktól,
még akkor is, ha jelentéktelen eredmények születnek.

A kérdés a következő: felkészültek-e az európai intézmények arra, hogy hosszú távú politikát folytassanak
és felhagyjanak a reflexszerű reagálás gyakorlatával, és hosszabb távú elképzelést dolgozzanak ki? Ez a
problémák megoldásának egyetlen módja, szem előtt tartva, hogy előfordulhat, hogy a háború után tapasztalt,
ötven évig tartó gazdasági fellendülés nem tér vissza, szem előtt tartva azt a versenyhelyzetet, amelyet
bizonyos országok elfoglalnak, ahogy az korábban elhangzott, különösen az oktatás és kiválóság terén,
például India, Brazília és Kína is.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Két évvel a válság kitörése után, ha lassan is, elindult a gazdasági
növekedés. A helyzet azonban továbbra is rendkívül törékeny. A hatalmasra nőtt államháztartási hiányok,
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a tagállamok eladósodottságának kezelése rendkívül fegyelmezett költségvetési politikát, takarékosságot
követel meg mindenhol. A populista ígérgetéseknek nincsen helye. Tartani, sőt csökkenteni kell a hiányt
mindenhol. Nagy kihívás, hogy a megszorítások ne hozzák reménytelen helyzetbe a szegényeket, a
rászorulókat. Fontos annak garantálása, hogy a jövőben senki ne követhesse a görög példát.

Nagyon jó, hogy Barroso úr és Olli Rehn úr figyelmeztették azokat is, akik a valós helyzetet meghamisítva
görög államcsődöt vizionáltak és a tűzzel játszottak. Ezért elengedhetetlen, hogy a tagállami költségvetési
terveket a Bizottság előzetesen ellenőrizze. Sajnálatos, hogy ehhez Nagy-Britannia nem partner. Érdemi
lépések szükségesek a valódi gazdasági unió létrehozására is. Ez egyrészt a tagállamok gazdaságpolitikájának
sokkal hatékonyabb összehangolását jelenti. Csak a közösségi megoldások vezethetnek ki az Unió válságából,
a nemzeti egoizmus, a befelé fordulás csak tovább mélyíti a problémákat.

Ernst Strasser (PPE). – (DE) Elnök asszony, sok korábbi felszólalásban volt már szó a pénzügyi válságról
és a költségvetési hiány miatt kialakult krízisről. Én most a Tanács Európai Bevándorlási és Menekültügyi
Paktummal kapcsolatos következtetéseiről szeretnék szólni. Reding asszony és Malmström asszony egy
olyan átfogó intézkedési csomagot javasoltak erre a területre vonatkozólag, amely támogatásra érdemes. A
csomag célja az, hogy olyan módon tegye lehetővé a bevándorlást, hogy a bevándorlók munkalehetőséghez
jussanak, de ne a már ott lakók elől vegyék el a munkát, és menedékjogot kaphassanak azok, akiknek valóban
sürgősen szükségük van rá, mindezt bürokráciamentesen és olyan szigorú intézkedések bevezetése mellett,
amelyek gátat szabnak az illegális bevándorlásnak, és megakadályozzák a menekültügyi rendszerrel történő
visszaéléseket. Világosan látszik a felsorolt célokból, hogy egy európai szinten koordinált munkaerő-migrációs
politikára van szükség, amely együttdöntési jogot biztosít a tagállamok számára, a saját társadalmi és
integrációs képességüket alapul véve. Olyan európai menekültügyi csomagra van szükség, amely összehangolja
az egyes országok menekültügyi szabályozását, és javít a folyamat minőségén és hatékonyságán.
Hatékonyabban kell megvédenünk a külső határainkat, nagyobb szerepet kell biztosítani az Európai
Határrendészeti Ügynökség (Frontex) és a vízuminformációs rendszer számára. Működő hazatelepítési
politikára van szükség, amely lehetővé teszi a visszafogadási megállapodások alkalmazását, könnyebbé kell
tenni a vízumok megszerzését is, de csak azután, hogy a célok már meghatározásra kerültek. Vonatkozik ez
Bosznia és Hercegovinára, Albániára, de ugyanúgy Oroszországra és Törökországra is.

Michael Cashman (S&D). – Elnök asszony, mindössze annyit szeretnék mondani a migrációs áramlásokkal
kapcsolatosan, hogy nem leszünk képesek megoldani a migrációs problémát, és nem fogjuk tudni kellően
megerősíteni a határainkat mindaddig, amíg nem foglalkozunk azokkal a kiváltó okokkal, amelyek miatt
úgy érzik emberek, hogy nincs más választásuk, csak az, hogy elhagyják saját országukat, ahol gyakran a
legborzasztóbb körülmények között kénytelenek élni. Épp emiatt kell a G20-csúcstalálkozón maximálisan
elköteleznünk magunkat amellett, hogy megoldjuk a szegénység, a kínzás és az olyan alapvető emberi
jogoktól való megfosztottság problémáját, mint például az élelemhez, a vízhez, az oktatáshoz és a higiéniához
való jog.

Tegnap ebben a Házban nagy többséggel elfogadtuk a millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos jelentésemet
és a félidős értékelést. Világos a számomra, hogy a G20-aknak továbbra is vállalniuk kell arra vonatkozó
kötelezettségüket, hogy finanszírozzák a korábbi megállapodás szerinti 0,7%-ot. Most nem lehet
visszatáncolni. Nemzetközi pénzügyi adót kell bevezetni, hogy addicionalitást idézzünk elő az éghajlatváltozás
hatásainak enyhítésével kapcsolatos általános probléma kezelése érdekében, mert ez óriási befolyást gyakorol
a migrációs áramlásokra és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre. A G20-aknak tehát egyetértésre
kell jutnia. Ha nem tudunk megegyezni, akkor ez azzal jár, hogy elveszítjük erkölcsi és jogi tekintélyünket.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Elnök asszony, tudjuk, hogy válságos időszakban családi szinten
többféle megoldást lehet és kell követni. Azokban a családokban például, ahol a jövedelem nem éri el a
kiadások szintjét, illetve folyamatosan e szint alá süllyed, ott csökkenteni kell a kiadásokat. Azokban a
családokban viszont, ahol nem csökkent a bevételek szintje, valószínűleg nem kell csökkenteni a kiadásokat.
Ugyanez vonatkozik a tagállamokra is. Válság idején nincs egy egységesen és mindenkire egyaránt
alkalmazható megoldás. Alapvetően fontos például, hogy a válság által leginkább sújtott országok, például
a balti államok, Görögország, Portugália, Spanyolország és Írország, lefaragják a költségvetési kiadásaikat.
Lehetséges viszont, hogy nem ez a megfelelő megoldás az olyan tagállamokban, mint például Németország
vagy Lengyelország, amelyeket a válság kevésbé érintett, és ezekben az országokban inkább a növekedésre
kell összpontosítani, mert Európában szükség van a növekedésre is. Ahhoz, hogy más és más megoldással
tudjunk előállni az egyes európai országok esetében, az kell, hogy legyen egy központi koordinátor. Elég
természetes, hogy az Európai Bizottság látja el ezt a koordinátori feladatot. Nem kell újabb fölösleges
bürokráciát létrehozni, el kell kerülni, hogy versengés alakuljon ki a tagállamok között, és meg kell erősítenünk
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a meglévő intézményeinket. Növeljük a Bizottság befolyását, hogy gazdasági koordinátorként is tudjon
működni mindnyájunk nevében. Köszönöm.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Elnök asszony, be fogom tartani a rendelkezésemre
álló időt és nagyon konkrét dolgokat említek meg. Azt szeretném elmondani a Tanácsnak és a Bizottságnak,
hogy pontosan mit is kell megtenniük egy héten belül, ha egyezségre akarnak jutni a pénzügyi csomaggal
kapcsolatban.

Az alapvető kiindulópont az, hogy a jövő most már fényesebbnek tűnik, mint korábban, bár még továbbra
is vannak felhők az égen. A Nemzetközi Valutaalap szerint 800 milliárd USA-dollárnyi veszteség képződött
a bankokban, amit eddig nem hoztak nyilvánosságra, a nemzetközi bank pedig 2,2 milliárd USA-dollárt
kölcsönzött a veszélyben lévő déli államoknak.

A pénzügyi piacok reformját most kell végrehajtani, mert nem az a lényeges kérdés, hogy bekövetkezhet-e
esetleg egy válság – ez tényleg megtörténhet –, hanem az, hogy bevezettük-e azokat az intézkedéseket,
amelyek segítségével túlélhetjük a válságot.

A második kiindulópont az, hogy még mindig jelentős nézeteltérés van a Tanács és a Parlament között az
európai felügyeleti csomag tekintetében. A Parlament azt szeretné, ha egy valóban európai hatóság felügyelné
szigorúbb módon azokat a szereplőket, amelyek felelősek lehetnek a rendszer összeomlásáért, vagy
veszélyeztethetik a reálgazdaságot. A gazdasági irányítás lenne ez a megoldás.

Ezenkívül azt szeretnénk, ha már most bevezetnénk azok a mechanizmusokat, amelyek átformálják azokat
a szereplőket, amelyek képesek lehetnek összedönteni akár az egész rendszert. Nem megmenteni akarjuk
őket, hanem átformálni, szükség esetén akár felszámolni, hogy a fertőzés ne terjedhessen tovább, és hogy
esetleges megmentésük költségeit ne mindig ugyanazoknak kelljen megfizetni.

Harmadszor, a „szennyező fizet” elv miatt szükséges, hogy az ágazat létrehozzon egy alapot, amely fedezi
a válság költségeit. A Tanácsnak egy hete van arra, hogy megtegye azt, amit a Larosière-jelentés határozott
meg, és hogy egyetértés jöjjön létre a Parlamentben, ellenkező esetben a Tanács soros elnökségére hárul
minden felelősség.

Tunne Kelam (PPE). – Elnök asszony, három észrevételt szeretnék tenni. Először is, a Parlament nagy
többsége a Bizottsággal egyetértésben a közösségi módszer alkalmazását sürgeti. Támogatom ezt a
megközelítést, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy nem feltétlenül Tanácsra, hanem a Bizottságra hárulna
a gazdasági irányítás feladata. Új intézmények létrehozása előtt először is a meglévőket kellene megerősíteni.
A Bizottságnak erősebb felhatalmazásra van szüksége, hogy hatékonyan tudja koordinálni a költségvetési
konszolidációt, és felhatalmazással kell rendelkeznie, hogy figyelmeztetésben részesíthesse azokat, akik
megszegik a szabályokat.

Másodszor, a válság bizonyos lehetőségeket is kínál számunkra, például a közös belső piac megvalósításához.
Különösen az európai digitális menetrendet emelném ki, amely az Európa 2020 stratégia fontos részét képezi.
Olyan eszközről van szó, amely elősegíti a termékek és szolgáltatások hatékonyan működő közös digitális
piacát, csökkenti a horizontális bürokratikus és kommunikációs akadályokat.

A harmadik észrevételem az euróövezettel kapcsolatos. A megbízható és stabil euró nem csak a 16 országból
álló euróövezet számára alapvetően fontos, lényegi kérdésnek tekinthető ez az egész Unió szempontjából
is. A mostani válság nem vezethet Európa kettészakadásához, éppen ellenkezőleg, közös gazdasági és szellemi
értékek mentén kell egységbe kovácsolnia Európát. Bizakodó a hangulat az euró jövőjével kapcsolatban, ezt
példázza az is, hogy Észtország ebben a zavaros időszakban csatlakozik az euróövezethez. Most az a kérdés,
hogy „Mit tehetünk azért, hogy Európa erősebbé váljon?”, nem pedig az, hogy „Mit tehet értünk Európa”.
Észtország úgy lép be az euróklubba, hogy a kohézióért már viseli a közös felelősséget, és be is fizetjük a
vonatkozó arányos hozzájárulásunkat a pénzügyi stabilizációs alapba.

ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

András Gyürk (PPE). – (HU) A G20-csúcstalálkozón a nemzetközi pénzügyi szabályozás kérdése mellett
várhatóan napirendre kerül majd a globális klímavédelem, és ezzel összefüggésben a karbonadó kérdése is.
Maga az Európai Bizottság is egyre többet foglakozik az említett adónem uniós bevezetésével, a BP fúrótorony
balesete pedig még nagyobb lendületet ad az ezzel kapcsolatos vitáknak. Érdemes tehát néhány alapelvet
megfogalmaznunk. Először is, ha a karbonadóról van szó, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy már
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vannak piaci alapon működő klímavédelmi eszközök, elég csak az Unió emissziókereskedelmi rendszerre
gondolnunk. A kibocsátást terhelő adók bárminemű bevezetése itt csak azon szektorban jöhet szóba, amelyek
még nem részesei az egyre több ágazatot lefedő ETS-rendszereknek. El kell kerülni ugyanis a sokszoros,
többszörös adóztatást. Másodszor, a karbonadó nem lehet puszta bevételteremtő eszköz, amely segítségül
szolgál arra, hogy a kormányok befoltozzák deficites költségvetésüket. Bevezetése csak akkor támogatandó,
ha érdemi környezeti előnyökkel jár, és ha nem ró túlzott terhet a lakosságra, valamint az európai iparra.
Végül harmadszor, a karbonadó közösségi szintű bevezetésének elsődleges feltétele, hogy más fejlett ipari
államok is hasonlóképpen cselekedjenek. Éppen ezért a globális pénzügyi szabályozáshoz hasonlóan ezen
a téren is le kell fektetni az alapvető jogi kereteket. A G20-csúcstalálkozó akár megfelelő alkalmat is jelenthet
erre.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Elnök asszony, Barroso, úr, López Garrido úr, hölgyeim és uraim, először is
arra szeretném kérni Önöket, hogy a csúcstalálkozón egyértelműen kötelezzék el magukat Európa mint
közösség iránt, és utasítsanak vissza minden olyan, elsősorban Németországtól és Franciaországtól származó
javaslatot, amely egy új, kormányközi rendszer kialakítására irányul. Másodszor, szeretném felkérni a
Bizottságot, hogy hitelt érdemlő módon vegyen részt a gazdasági, foglalkoztatási és szociális unió
létrehozásáról folytatott vita levezetésében. Ha nem törekszünk a szó politikai értelmében egy Európai
Egyesült Államok létrehozására, akkor le fogunk maradni a globális versenyben. A kontinens megosztottsága,
a demográfiai változások és az EU-ban a gazdaság- és szociálpolitika területén tapasztalható, szakértelemmel
kapcsolatos hiányosságok jelentik a legnagyobb problémákat a válsággal szembeni küzdelemben. A harmadik
megjegyzésem ismét a Tanáccsal kapcsolatos. Az Európa 2020 stratégia nem teljes. Fel kell kérni a Bizottságot,
hogy fogja közös csomagba az exitstratégiát, a növekedésre és munkahelyteremtésre vonatkozó stratégiát,
a Monti-csomagot, és terjesszen elénk egy növekedést és foglalkoztatást szolgáló projektet.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Elnök asszony, természetesen szükség van a gazdasági irányításra, és a
tagállamoknak is természetesen konszolidálniuk kell saját költségvetéseiket, és át is kell alakítani azokat.
Ami viszont most zajlik, az a szociális kiadások radikális lefaragása. Növekszik a munkanélküliség és a
szegénység, az emberek pedig nem értik, miért részesülnek támogatásban a bankok és egyes cégek, miközben
a politikusok csak üres szólamokat hangoztatnak a szegénység és a munkanélküliség elleni küzdelemről, és
olyan célokat tűznek ki, amelyek teljesülését egyszerűen nem lehet ellenőrizni.

Ezért tekinthető olyan fontosnak az Európa 2020 stratégia és az integrált iránymutatások. Továbbra is a
teljes foglalkoztatás elérését akarjuk célul kitűzni, stabil munkahelyeket akarunk, nem pedig ingatag állásokat.
A szegénység elleni küzdelemben ambiciózusabb célokat kell kitűznünk. Ezért kérjük fel a Tanácsot, hogy
foglalkozzon a Bizottságnak az európai szegénység 25%-kal való csökkentésére irányuló javaslatával. Az
Európai Parlamentnek konkrét céljai vannak, fontos tehát, hogy komolyan vegyék a Parlamentet.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Elnök asszony, a Tanács holnapi ülésén arra ösztönözném az európai
vezetőket, hogy jussanak egyetértésre az Izlanddal való csatlakozási tárgyalások megkezdése tekintetében.
Bízom a pozitív végkifejletben, és abban, hogy a tagállamok nem fogják megengedni, hogy az Icesave-törvény
kérdése késleltesse a folyamat elindítását. 2009 júliusában Izland benyújtotta a tagfelvételi kérelmét. 2010
februárjában a Bizottság kedvező véleményt fogalmazott meg a kérelemmel kapcsolatosan. EGT-tagsága
miatt Izland a 35 tárgyalási fejezetből már 22-t teljesített is. A fennmaradó kérdések és fejezetek a
mezőgazdaság, a halászat, a strukturális alapok, a külkapcsolatok, a regionális politika és a költségvetési
kérdések területét érintik.

Ha holnap az EU vezetői netán zöld utat engednek, biztos vagyok benne, hogy kemény tárgyalások
következnek. Bízom viszont abban, hogy a fennmaradó 13 fejezethez mindkét tárgyaló fél pozitív módon
fog hozzá állni. Ismételten arra bíztatnám az Európai Tanácsot, hogy hagyja jóvá holnap a tárgyalások
folytatását.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Elnök asszony, Európa polgárai azt várják az EU-tól, hogy erős nemzetközi
jelenléttel képviseltesse magát a torontói csúcstalálkozón, és egyértelmű eredményeket érjen el olyan
kérdésekben, mint például a derivatív termékekre és a fedezeti alapokra vonatkozó korlátozások, a nagy
bankok megadóztatása a teljes mérlegfőösszeg alapján, és egyértelműen korlátozzák a vezetőknek kifizetett,
égbekiáltóan magas jutalmakat. Minimalizálnunk kell a más emberek pénzével folytatott spekulációt, és a
minősítő ügynökségeket kell a középpontba helyeznünk. Semleges és független ellenőrzési mechanizmusra
van szükség. Tisztázni kell továbbá a meghamisított értékelések esetén felmerülő felelősség kérdését is.
Kanada, Japán és Brazília már nyíltan felszólalt a banki adó ellen. Nem meglepő, az ő bankjaikat nem kellett
több milliárdos mentő csomagokkal megsegíteni.
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Az is fontos a számomra, hogy világossá tegyem Önöknek, mennyire meggondolatlan ez a megközelítés.
Nem kerülhetjük ki a pénzügyi piacok szabályozását. A kockázatos spekulációból éveken át hasznot húzó
embereket emlékeztetni kell a kötelezettségeikre is. Nem kérhetjük meg egyszerűen a polgárokat, hogy
viseljék azokat negatív következményeket, amelyeket ezeknek az embereknek a tettei váltottak ki.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Barroso úr, számomra nyilvánvaló, hogy az összes tagállamot be kellene vonni
a válság elleni küzdelembe, és ebben a tekintetben hasznos a közösségi módszer, amelyről olyan sok szó
esik, és nem szabad új szereplőket vagy intézményeket létrehoznunk.

Az Európai Bizottság teljes felhatalmazással bír, hogy a válság elleni küzdelem politikáját koordináló
hatóságként működjön. Ugyanakkor arra is rá kell mutatnunk, hogy a fokozott koordináció módszerével
olyan megoldásokat kell elérni, amelyek nem járnak túl sok jogalkotással. Tegnap volt egy ilyen eset, amikor
is szállítási cégek alkalmazottainak a rendszerébe üzletembereket akartunk bevonni. Az ilyen megoldások
nem segítik a válságból történő kilábalást.

A szubszidiaritásra és a tagállamok nemzeti parlamentjeinek a vitába történő bevonására is szeretném felhívni
a figyelmet, hogy ők is érezzék a közös felelősséget azzal a folyamattal kapcsolatban, hogy az egész Európai
Uniót kihúzzuk a válságból.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Sok minden hangzott már el a mai vita során, és mivel csak egy
perc áll a rendelkezésemre, megpróbálok mindössze pár dolgot megemlíteni.

Mindnyájan egyetértünk a szabályozást illetően, mindnyájan egyetértünk abban is, hogy a mi feladatunk,
hogy a pénzügyi spekulációt korlátozó javaslatokat fogadjunk el, és fokozottabb általános ellenőrzés alá
vonjuk a pénzügyi szektort. Az is igaz viszont, hogy a legutóbbi G20-csúcstalálkozóra történő felkészülés
előtt nagyon világosan beszéltünk itt arról, hogy miként fogjuk felvenni a küzdelmet az adóparadicsomokkal,
illetve azon országokkal szemben, amelyek adóparadicsomok lehetőségét kínálják fel. Mindeddig azonban
semmi sem történt ezen a területen.

Szeretnék felvetni egy másik témát is, ez pedig a Nemzetközi Valutaalapot érinti. Hatalmas feladatokat
akarunk rábízni az IMF-re és hatáskörrel akarjuk felruházni, mintha már el is felejtettük volna, hogy ez az
intézmény a rendelkezésére álló óriási erőforrások ellenére is képtelen volt előre látni az Európai Uniót
elborító válságot, és képtelen volt megvédeni gazdaságainkat a válságtól, ma pedig még nagyobb feladatkört
akarunk rábízni.

Arról szólnék végezetül, hogy meg kell erősítenünk az együttműködést a Parlamentben és a többi
intézményben, harmonizálnunk kell az adó-, és a szociálpolitikákat. Ennek hiányában Európa nem fog tudni
kilábalni a válságból.

Constance Le Grip (PPE). – (FR) Elnök asszony, Európa gyakran az őt ért válságok következtében tudott
előre lépni, és pontosan ugyanez történik az utóbbi időkben is. Bár ez így van, és Európa képes volt reagálni
– igaz, egy kicsit későn –, de az is legalább ugyanennyire igaz, hogy a szuverénadósság-válság brutális módon
nyilvánvalóvá tette azt a tényt, hogy nem rendelkezünk valódi, európai szintű gazdasági koordinációval, és
hogy mibe is kerül nekünk az, hogy nincs valós gazdasági és költségvetési koordináció Európában.

A gazdasági és költségvetési politikáink említett koordinációjának szükségességéről folytatott vitát
véleményem szerint még jóval a tagállamok bármilyen nemzeti költségvetési tervezetének a megszületése
előtt le kell folytatni, és ezt természetesen nem kizárólag a gazdasági és monetáris unión belül kell megtennünk,
de legelőször ott.

A gazdasági és monetáris unió – azaz hogy közös a valutánk – természetesen nagyobb felelősséget ruház
ránk és nagyobb szolidaritásra van szükség. Így tehát nem, nem lesz „kétsebességes” Európa, nem lesz
kétszintű Európa, hanem feltétlenül meg kell erősítenünk a gazdasági és monetáris uniót.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Az Európai Tanács erre a hónapra tervezett ülése foglalkozni kíván
a tagállamok nemzeti célkitűzéseivel, valamint azoknak az EU 2020 célkitűzéseivel való
összeegyeztethetőségével is. Az egyes országok által alkalmazott módszerek és irányok bizonyosan rendkívül
fontos szerepet játszanak a célkitűzések vonatkozásában, a régióknak pedig új kihívásokkal kell szembe
nézni. Ezért gondolom azt, hogy a kohéziós politikának, mint a gazdasági növekedést elősegítő legfőbb
eszköznek továbbra is meg kell kapnia a Tanács támogatását. A Regionális Fejlesztési Bizottságban az általam
kezdeményezett jelentés részeként is felvetettem ezt az elképzelést.
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Ismételten hangsúlyozom azon meggyőződésemet, hogy a kohéziós politika jelenti a jövőbeni fejlődés fő
pillérét, ez hozza létre a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást. Konkrétan fogalmazva ez magába foglalná
a az egyes régiók egyedi igényeihez szabott, a saját fejlesztési iránymutatásaikkal összhangban lévő projekteken
keresztül nyújtandó támogatást. Az Európa 2020 stratégiának azt kell elérnie, hogy a gazdasági növekedés
és a munkahelyteremtés terén hatékony együttműködés jöjjön létre Európában.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Örömmel üdvözlöm az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit,
hogy egy olyan eszközt hozzon létre, amely képes stabilizálni Európa pénzügyi helyzetét, amely az
euróövezeten belüli és kívüli államokat egyaránt képes segíteni abban, hogy felülkerekedjenek a pénzügyi
nehézségeken, és azt is célul tűzi ki, hogy megreformálja a gazdasági irányítás rendszerét. A gyakorlat
megmutatta, hogy a monetáris unió önmagában nem képes biztosítani a Közösség gazdasági stabilitását.
Hogy megvalósulhasson ez a cél, sürgősen egyesítenünk kell mind a 27 EU-tagállam gazdasági potenciálját,
és jobban kell koordinálni a gazdasági területet érintő politikát. A koordináció által létrehozunk egy
hatékonyabb felügyeleti mechanizmust is. Mi, az Európai Unió, folyamatosan lemaradunk a
versenytársainkhoz képest, és világosan látszik, hogy ugyanez fog folytatódni, ha továbbra is megengedjük,
hogy különböző külföldi minősítő ügynökségek és nemzetközi alapok értékeljenek bennünket, és döntéseket
hozzanak EU tagállamainak pénzügyi helyzetével kapcsolatosan.

Számos alkalommal elhangzott már az az érv, hogy Európának szüksége van saját hitelminősítő ügynökségre,
ez hamarosan valóra is válhat, és örülök annak, hogy JC Juncker, az Eurogroup vezetője egy ilyen ügynökség
létrehozásának szükségességéről beszél. Az Európai Unió is rendelkezhet saját alappal, amelyen keresztül
létrehozhatunk egy európai piacfelügyeleti rendszert.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, mindnyájunk számára egyértelmű, hogy
a tagállamok többségében rosszabbodik a költségvetési helyzet, ahogy az is, hogy növekszik a munkanélküliség
az Európai Unióban.

A mutatók olyan szintű veszélyt jeleznek, amely szociális problémákhoz vezethet. A statisztikák szerint
2010 áprilisában 46,5 millió munkanélküli volt a 24 leginkább iparosodott nyugati országban, vagyis
3 300 000-rel több, mint az előző év hasonló időszakában. Ez helyzet különösen tragikus, ezért kohézióra
és egységre van szükségünk.

Úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslatai jó irányba mutatnak. Az egész Uniót átfogó megközelítést kell
alkalmaznunk. Közös menetrendre van szükség, amely konstruktív és hosszú távú elképzeléseket vázol fel.
Ugyanakkor össze kell hangolnunk az egyes tagállamok költségvetési jogszabályi politikáját, hogy
megvédhessük a családokat, a magánembereket, hogy lényegében az egyes tagállamok társadalmi kohézióját
védjük meg.

Derek Vaughan (S&D). – Elnök asszony, a munkahelyteremtés és a növekedés egyaránt nemes cél. A kérdés
az, vajon hogyan érjük el ezeket. Nem látom, hogyan tudnánk megvalósítani ezeket a célokat a kiadások
gyors és jelentős lefaragása által. Sajnos úgy tűnik, hogy egy politikai dogmát követve sok tagállam ezt az
utat választja.

Az Egyesült Királyságban a kormány az alacsonyabb adósság és a várható növekedés ellenére is a közkiadások
és a közszolgáltatások lefaragását fontolgatja. Inkább a jövőre kellene felkészülnünk, és a növekedéssel
kellene foglalkoznunk. Az EU-nak is így kell cselekednie.

Biztosítanunk kell, hogy erős politikai akarat és megfelelő pénzügyi háttér álljon rendelkezésre a kutatás és
a fejlesztés, az oktatás és a képzés számára, és természetesen a kohéziós politika és a strukturális alapok
számára is, ami az egész EU-ban oly fontos szerepet játszik sok régió életében. Abban bízom, hogy a Tanács
felismeri ezt és megalkotja ezeket a politikai célokat, valamint a kilábalásra és a növekedésre készül fel.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, rendkívüli öröm volt a számomra, hogy
végig követhettem a ma délelőtti vitát.

A válság olyan döntések meghozatalára kényszerít bennünket, amelyek korábban talán lehetetlennek tűntek.
Szerettem volna mégis feltenni egy kérdést Barroso úrnak, aki növekedésről, további növekedésről, és még
több növekedésről beszélt, és a kérdés természetesen López Garrido úrnak is szól: ami a forrásokat illeti –
nem beszélve most a programozásról és a racionalizálásról, az állami és a magánszféra együttműködésének
mint pénzügyi módszernek és támogatási eszköznek a bevezetéséről –, tervezik-e Önök egy európai fejlesztési
alap létrehozását, amelyet talán az európai kötvénypiac fog finanszírozni, hogy a növekedés eléréséhez ez
az alap hatékony és konkrét lehetőségeket biztosítson? Vagy maradunk továbbra is a szokásos, a hagyományos
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költségvetés keretei között, mert hogy a tagállamok nem tudnak előteremteni egyetlen egy eurót sem azon
felül, amit saját magukra költenek el?

Diego López Garrido, a Tanács soros elnöke. – (ES) Elnök asszony! Köszönöm Barroso úrnak az elismerő és
bátorító szavakat, amelyekkel a Tanács spanyol elnökségének munkáját illette. Nagyon köszönöm a
kedvességét. El kell mondanom – és nem csak azért, hogy viszonozzam a dicséretet –, hogy az, ahogyan a
Bizottság a munkáját végezte, rendkívüli jelentőségű és hatékonyságú volt, és hogy a Bizottságnak sikerült
nagyon szoros együttműködést kialakítania a spanyol elnökséggel. Szeretném ezt a lehető leghivatalosabb
helyen megköszönni a Bizottságnak: az Európai Parlament plenáris ülésén.

Azt hiszem, az Európai Tanácsban holnap megvitatásra kerül az a kérdés, amely most a legfontosabb Európa
számára: a jelenlegi rendkívül mély válság és a kilábalás lehetőségei. Mindenekelőtt eszmecserére kerül majd
sor, amelynek középpontjában az emberek lesznek, mivel ők azok, akik leginkább megérzik a válság hatásait.
A vita során beszélni kell majd a munkanélküliekről, a családokról és azokról, akiket e recesszió, a gazdasági
hanyatlás sújt, akik megszenvedik az állami költségvetési és államháztartási nehézségeket, azaz e válság
minden következményét.

Az EU azonban nem hátrált meg ebben a helyzetben, hanem határozottan kijelölte a jövőbeni célkitűzéseket.
Ezt tartalmazza a Tanács következtetéseinek melléklete. Az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy a következő
évtizedben a népesség 75%-a aktív legyen, továbbá a bruttó hazai termék 3%-át szándékozza kutatás-fejlesztési
beruházásokra fordítani, ezzel hatást gyakorolva gazdaságunk versenyképességére.

Ezenkívül az Európai Unió fenn akarja tartani vezető szerepét a híres 3 20%-os cél tekintetében az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben; el akarja érni, hogy a korai iskolaelhagyók aránya 10% alá csökkenjen
az Európai Unióban, és hogy legalább 40%-ra növeljék a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát az
EU-ban; továbbá azt, hogy 20 millió embert emeljenek ki a szegénységből az elkövetkező néhány évben.

Ezek nagyon fontos, világos és valós célok, amelyek egyértelműen az emberek érdekeit szolgálják. De az
emberek most elsősorban azt szeretnék látni, hogy az EU intézményei egységet képeznek. Azt akarják, hogy
minden európai intézményünk e célok megvalósításán, illetve az ehhez szükséges politikák kidolgozásán
munkálkodjon. Azt akarják, hogy az intézmények ezt partnerségi viszonyban, összhangban, egyszóval
együttműködve tegyék. Minden bizonnyal ez a leginkább figyelemre méltó jellemzője az Európai Uniónak:
hogy intézményei nem egymás ellen, hanem egymást segítve dolgoznak, támogatva és erősítve a többi
intézmény munkáját.

Elmondhatom, hogy a Bizottságnak még soha nem volt ennyire erőteljes a jelenléte a válság megoldására
irányuló kezdeményezések előterjesztése terén. A Bizottság szerepének fontosságát már többször említették,
és a Parlament számára e szerep nagy jelentőséggel bír, mivel a Bizottság fejezi ki az általános európai érdeket.
Ugyanakkor még soha nem volt ennyi kezdeményezés a Bizottság részéről, amelyeket ennyire nagyra
értékeltek volna, és amelyeket ennyire pozitívan fogadtak volna a tagállamok. Itt van körünkben
Rehn biztos úr, aki vezető szerepet játszott e kezdeményezések némelyikében.

Verhofstadt úr említette a Külügyi Szolgálatot. Ezzel kapcsolatban nemsokára megállapodásra jut a Parlament,
a Bizottság, a főképviselő és a Tanács. Verhofstadt úr a beszélt a pénzügyi felügyeleti csomagról is. Külön
felhívnám a figyelmet két felszólalásra, Bullman úr és García-Margallo y Marfil úr felszólalására, amelyek
ösztönzőek és építő jellegűek voltak, amit köszönök nekik. Remélem, hogy a García-Margallo y Marfil úr
által említett héten megállapodás születik a pénzügyi felügyeleti csomagról, ami döntő fontosságú. Ennek
érdekében természetesen mindkét félnek lépéseket kell tennie: a Parlamentnek és a Tanácsnak egyaránt.
Természetes módon abba az irányba haladunk, és mindkét fél megtette már az első lépéseket. Hiszek abban,
hogy létrejöhet ez a megállapodás. E megállapodás létrejötte alapvető fontosságú.

Mint már mondtam, a Bizottság – és a Parlament – még soha nem játszott ennyire fontos szerepet. El kell
mondanom, hogy a Tanács minden tekintetben támogatja azt állásfoglalási indítványt, amelyről közvetlenül
e vita után szavazni fogunk, és amelyet a képviselők többsége és több parlamenti képviselőcsoport aláírt.
Egyetértünk ezzel az állásfoglalási indítvánnyal. A Parlamenttel azonos irányba haladunk a válság elleni
küzdelem terén.

A Parlament szintén egyetért a 2020-as stratégiával, amely az állásfoglalás alapvető és központi eleme. A
stratégia legfontosabb elemei valószínűleg azok a modernizációs és versenyképességi intézkedések, amelyeket
az EU és tagállamai számára kitűzött célként az Európai Unió fog alkalmazni.
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Önök közül néhányan szintén említették ezt a stratégiát. Ez egy kötelező stratégia lesz, és a Bizottság vezető
szerepet fog játszani annak előírásában, hogy a 2020-as stratégia célkitűzései kötelezőek legyenek. Ez is
része annak, amit „irányításnak” nevezünk.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 2020-as stratégia részei mennyire fontosak az Európai Unió
technológiai korszerűsödése, a gazdaságpolitikai intézkedések társadalmi hatása, valamint a zöld gazdaság
tekintetében. Ez egy új stratégia a jövőre nézve, amit segít, hogy céljai kötelező jellegűek. Úgy vélem, hogy
ez alapvető változás, amely megjelenik a holnapi tanácsi ülés következtetéseiben és az Európai Parlament
állásfoglalási indítványában is.

Nem hiszem, hogy a Bizottság, a Parlament és a tagállamok álláspontjait valaha is ennyire összhangba hozták
volna – az emberek pedig ezt akarják. Az Európai Tanácsban és a Tanácsban képviselettel rendelkező uniós
tagállamok természetesen maguk is egy európai intézményt alkotnak: egy másik uniós intézményt a Parlament
és a Bizottság mellett. Azok a tagállamok jelenleg egyértelműen támogatják a gazdasági uniót és azt, hogy
lépéseket tegyünk egy pusztán monetáris unióból a gazdasági unió és a gazdasági irányítás felé történő váltás
érdekében.

Ha megnézzük például az elmúlt hónapok történéseit, amikor egy olyan ország részesült segítségben, mint
Görögország, a tagállamok voltak azok, amelyek lépést tettek. Korábban is hangoztattam már itt, a
Parlamentben, hogy ez talán túlságosan lassan történt, de erre a lépésre sor került és Görögország igen jelentős
mértékű támogatásban részesült. Egy uniós pénzügyi stabilitási mechanizmust is elfogadtak, ami rendkívül
fontos volt, és ami néhány hete még teljességgel elképzelhetetlen lett volna – és mindezt az Unió tagállamai
hozták létre.

Ha megnézzük a következtetéseket – például a következetések tervezetének 15. pontját, amelyet hétfőn, az
Általános Ügyek Tanácsában fogunk megvizsgálni, és amit holnap megvitatunk –, láthatjuk, hogy az Európai
Tanács kivételes elkötelezettséget tanúsít a pénzügyi szolgáltatások szabályozása iránt. A következtetésekben
az Európai Tanács felszólítja a Tanácsot és az Európai Parlamentet pénzügyi felügyeletről szóló jogalkotási
javaslatok kidolgozására – amelyeket az Európai Bizottság terjeszt elő – az „alternatív befektetési alapokra”
vonatkozóan, amelyek fedezeti alapok. Ezenkívül felszólít a hitelminősítő intézetek európai uniós
felügyeletének javításáról szóló bizottsági javaslat alapos megvizsgálására, és felkéri a Bizottságot – miközben
rendíthetetlen bizalommal van a Bizottság iránt – a „származékos piacokról”, más szóval, a részvénypiaci
„rövidre eladásról” szóló javaslatok benyújtására. E javaslatok mellett egy másik javaslat is megemlítésre
kerül a bekezdésben, amely arról szól, hogy be kell vezetni a pénzügyi intézmények által fizetendő adók
rendszerét: nem csak a bankokról van szó, hanem a pénzügyi intézményekről. Ismét elmondom, hogy nem
olyan régen ez teljességgel elképzelhetetlen volt, és mindezt most egy olyan javaslatban olvashatjuk, amely
holnap európai tanácsi állásfoglalás lesz.

Természetesen ugyanez vonatkozik a 2020-as stratégiára, amely a holnapi állásfoglalás része lesz, annak az
állásfoglalásnak, amely reményeim szerint megindítja ezt a stratégiát az Európai Tanács részéről. Az
állásfoglalás kimondja, hogy minden európai eszköznek – ideértve a Strukturális Alapokat és minden politikát
– azt a stratégiát és azokat a strukturális reformokat kell szolgálnia, amit a Tanács holnap kérvényezni fog,
amikor az EU gazdasági irányításáról beszél.

Ez korábban tabu volt, erről nem lehetett beszélni: eretnekségnek számított, ha valaki az Európai Unió
gazdasági irányításáról beszélt. De mára megváltozott a helyzet. Nem egyéb dokumentum említi az Unió
gazdasági irányítását, mint az Európai Tanács következtetései. A tagállamok nagyon fontos lépéseket tesznek
most meg, a Parlamenttel és a Bizottsággal karöltve.

A holnapi Európai Tanácsnak ezért azt az üzenetet kell közvetítenie, hogy Európában a gazdaságpolitikát
az Európai Unió irányítja – ennek megvalósításán dolgozik a Tanács spanyol elnöksége hivatali idejének
kezdete óta.

Az Európai Unió tehát a gazdaságpolitikák összehangolását szeretné elérni. Azt, hogy ne a piac, hanem az
Európai Unió irányítson, és erről szól a javaslat. Ez az a határozott, világos és egyértelmű üzenet, amit holnap
az Európai Tanácsnak közvetítenie kell.

, a Tanács soros elnöke. – Ez az utolsó felszólalásom ebből a székből e soros elnökség hivatali ideje alatt, és
köszönetet szeretnék mondani mindnyájuknak, ennek a demokratikus parlamentnek.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a Tanácsot képviselhettem itt, az Európai Parlamentben, hogy
eszmecseréket folytathattam Önökkel, és elképzeléseket, gondolatokat, véleményeket és nézőpontokat
oszthattunk meg egymással. Sokat tanultam az elmúlt hat hónapban, és az egyik lecke, amit megtanultam
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az az, hogy ez a Ház, ez a Parlament az európai értékeket képviseli: a szabadságot, a toleranciát és a
szolidaritást. Ezek az értékek jelentik a valódi pajzsot számunkra, a valódi védelmünket, az igazi „tömegépítő”
fegyverünket. Nagy örömömre szolgált és megtiszteltetésnek éreztem, hogy az elmúlt fél évben itt lehettem,
a Tanácsot és az európai értékeket képviselve.

(Taps)

Elnök. - Köszönjük, López Garrido úr. Mi is nagyon köszönjük Önnek a munkáját.

Olli Rehn, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak ezért
a rendkívül tartalmas és felelős vitáért, valamint az Európa 2020 stratégiáról és a gazdasági irányításról szóló
állásfoglalás-tervezeteikért. Ezenkívül szeretném megköszönni, hogy támogatták a Bizottságot munkájában,
különösen a pénzpiaci reform és a gazdasági irányítás megvalósítása terén.

Szeretnék köszönetet mondani Diego López Garrido úrnak és csapatának, valamint a spanyol elnökségnek
a kiváló együttműködésért és azért a rendkívüli teljesítményért, amit ebben a nagyon nehéz időszakban
tanúsítottak, amikor Európát e borzasztóan súlyos és hosszú évek óta nem tapasztalt pénzügyi válság és
gazdasági visszaesés sújtja. Nagy öröm volt Önökkel dolgozni és nagyon nagyra értékelem a közös munkánkat.
Természetesen sok sikert kívánok ma Spanyolországnak. Sok sikert kívánhatnék Svájcnak is, de csak akkor,
ha csatlakoznak az Európai Unióhoz!

Az Európai Tanács holnapi ülésére egy meglehetősen kettős gazdasági helyzetben kerül sor. Egyrészről a
gazdasági fellendülés már folyamatban van és egyre nagyobb lendületet vesz, de jelenleg még csak fokozatos
a felemelkedés és nem túl erőteljes. Másrészről az állami hitelpiacokon tapasztalható nyugtalanság sötét
árnyat vet az európai pénzügyi stabilitásra, ami legrosszabb esetben meg is hiúsíthatja a reálgazdaság még
mindig csak kialakulóban levő fellendülését.

Az Európai Unió összehangolt és határozott intézkedést tett a pénzügyi összeomlás megakadályozására, de
még nem mondhatjuk el, hogy túl vagyunk a nehezén. Stabilizálnunk kell és meg kell reformálnunk
gazdaságainkat a fenntartható növekedés megteremtése érdekében, és hogy munkahelyeket hozzunk létre,
amelyekre Európának óriási szüksége van. Az európai polgárok ezt várják el vezetőiktől. Az Európai Tanácsnak
utat kell mutatnia és ehhez bátor döntéseket kell hoznia holnap.

Ebben az összefüggésben különösen fontos a gazdasági irányítás megerősítése Európában. Javítanunk kell
a megelőző költségvetési felügyeletet a jövőbeni válságok elkerülése érdekében, megoldást kell találnunk a
makrogazdasági egyensúlytalanságokra oly módon, hogy leásunk a problémák gyökeréhez, továbbá egy
állandó válságkezelési mechanizmust kell létrehoznunk. Mindent összevetve itt az ideje, hogy megszokjuk
az életet a gazdasági és monetáris unióban, és egy valódi gazdasági uniót hozzunk létre a már meglévő
monetáris unió mellé.

Az Európai Tanács nagyon fontos döntést hozott, amikor arra kérte Herman Van Rompuy elnök urat, hogy
a Bizottsággal együttműködve hozzon létre egy munkacsoportot, amelynek feladta az, hogy javaslatokkal
álljanak elő arra vonatkozóan, hogyan és milyen eszközökkel lehetne javítani a gazdasági irányítást. Holnap
Van Rompuy elnök úr beszámolót fog tartani a munkacsoport által elvégzett munkáról és az első
irányvonalakról. A Bizottság május 12-i közleménye szilárd alapként szolgált a munkacsoport
tevékenységéhez. Kezdeményezéseink széles körű támogatásra leltek, és hamarosan konkrét
reformjavaslatokkal fogunk előállni.

Meg kell ragadnunk az alkalmat és be kell fejeznünk a gazdasági és monetáris unió létrehozásának folyamatát.
Ebben számítok az Önök támogatására. Számítok az Önök támogatására a javaslatainkat és a közösségi
módszert illetően, amit fenn kell tartanunk és ebben az összefüggésben tovább kell erősítenünk. Tartsuk
fenn a lendületet, legyenek eredményeink, és már a következő év elejére álljon működésre készen az új
rendszer.

Ami a torontói csúcstalálkozót illeti, átfogó témának az egység iránti törekvést, az előttünk álló problémák
megoldását, a globális gazdaságba vetett bizalom megerősítését és a gazdasági fellendülés fenntartását kellene
megjelölni. Két hete részt vettem a pénzügyminiszterek és a jegybankelnökök Busanban, Koreában
megrendezett előkészítő találkozóján, és el fogom kísérni Barroso elnök urat a torontói csúcstalálkozóra.

Torontóban két kiemelt kérdéssel foglalkozunk majd. Röviden, az első a költségvetési konszolidáció. Busanban
a pénzügyminiszterek és a jegybankelnökök találkozóján alapvető hangnemváltás történt. Megállapodás
született arról, hogy a fejlett országoknak – különösen a leginkább kiszolgáltatott helyzetben levőknek – fel
kell gyorsítaniuk a költségvetési konszolidációt. Az EU részéről világossá tettük, hogy figyelembe véve az
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iparosodott világban meglévő adósságszinteket (ez jelenleg az USA-ban és Japánban magasabb, mint
Európában), a költségvetési probléma globális szintű és nem csak az EU-ra korlátozódik, tehát ezt a problémát
ekképpen kell kezelni.

Az összehangolt és differenciált költségvetési kilábalás európai stratégiáját átszervezték, amit G20-as
partnereink támogattak. Ezért a G20-ak miniszterei megegyeztek abban, hogy az európai uniós
megközelítéssel a lehető legnagyobb mértékben összhangban levő differenciálásra van szükség.

Másodszor, a G20-aknak a globális kereslet újbóli egyensúlyba hozására is törekedniük kell. Ez a világ
gazdaságát fenntarthatóbb és magasabb növekedési pályára helyezi, ahogyan fokozatosan kilábalunk a
válságból, ezért alapvető fontosságú, hogy megoldást találjunk a világszintű egyensúlytalanságokra, különösen
arra, ami az USA és Kína között fennáll.

A harmadik kiemelt kérdés természetesen a pénzügyi piacok reformja. A torontói csúcson valódi előrelépést
kell elérni, tekintve, hogy ez a kérdés mennyire fontos a globális stabilitás és a G20-ak hitelessége
szempontjából. Ezért a G20-aknak Torontóban át kell venniük a banktőke javításával kapcsolatban elfogadott
szabályokat, mindeközben intézkedéseket kell tenniük a nem együttműködő országok és területek ellen, és
meg kell reformálniuk a származékos piacokat.

Torontónak legfőképpen erős üzenetet kell küldenie a banki illetékekkel kapcsolatban, és a G20-aknak meg
kell mutatniuk, hogy e téren összehangolják lépéseiket és eredményeket érnek el. Busanban, Koreában nem
sikerült konszenzusra jutni a pénzügyi intézményekre kivetett ilyen illeték kérdésében, amelynek célja a
pénzügyi stabilitás előmozdítása és a bankrendezési keret megerősítése, ugyanakkor megállapodás született
arról, hogy közös elveket dolgoznak ki a tehermegosztásról.

Alapvető fontosságú, hogy ne az állami szféra viselje a pénzügyi szektor hibáinak költségeit. Az elveknek
tükrözniük kell a rendezés lehetséges költségeit és emellett ösztönözniük kell a megfelelő magatartást.

A pénzügyminiszterek abban is megállapodtak, hogy a válságból való globális kilábaláshoz elengedhetetlen,
hogy további előrehaladás történjen a banki és a pénzügyi ágazat pénzügyi helyreállítása terén. Ezek a
megbeszélések folytatódni fognak Torontóban, és az Európai Bizottság szemszögéből elmondhatom, hogy
támogatjuk a széles körű átláthatóságot a banki stressz-tesztek tekintetében, amelyek alapvető fontosságúak
az európai gazdaságba vetett bizalom visszaállításában és megszilárdításában.

Végzetül még annyit mondanék, hogy mind az Európai Tanács, mind pedig a G20-ak számára eljött annak
az ideje, hogy eredményeket mutassanak fel a költségvetési kilábalást, a növekedés fokozását, az
egyensúlyteremtést és a reformokat, a pénzpiaci reformokat és a gazdasági irányítás megszilárdítását célzó
intelligens stratégiák terén. Alapvető fontosságú, hogy az Európai Tanács és a G20-ak végre a helyzet
magaslatára lépjenek és konkrét eredményeket érjenek el most, ebben az európai gazdaság és a világgazdaság
számára egyaránt kritikus időszakban.

Elnök. - Nyolc állásfoglalási indítványt(1)terjesztettek elő az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével
összhangban.

A közös vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 16-án, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) Az egyre mélyülő gazdasági és társadalmi válság idején – amely
keserű szemrehányásként lebeg az EU és az általa folytatott gazdasági és szociális politikák felett – a Bizottság
és az Európai Tanács soha nem látott arcátlanságról tesz tanúbizonyságot. A „válságból való kilábalás”, a
„növekedés”, a „társadalmi kohézió” és a „gazdasági kohézió” kinyilvánított céljai, amelyeket többször
hangoztattak, és amelyek kétségkívül szükségesek, egyértelműen ellentmondanak az ún. Stabilitási és
Növekedési Paktum irracionális kritériumainak alkalmazásával, illetve a „kiadásokra koncentráló” költségvetési
konszolidációnak hívott dolognak, amit minden áron és az egyes tagállamok, különösen a gyengébb és a
másoktól jobban függő gazdaságok sajátos jellemzőinek figyelembevétele nélkül alkalmaznak.

Nagyon jól tudjuk, mit jelent e megközelítés és mik ennek a következményei: nagyobb nyomás a
munkaerőpiacon, a munkaerőn – azaz leértékelik a munkaerőt és fokozzák a kizsákmányolását –, valamint

(1) Lásd a jegyzőkönyvet.
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a szociális védelmi, egészségügyi és oktatási rendszereken. Röviden, a célja az, hogy romba döntse a
kormányok társadalmi funkcióit. E megközelítések könyörtelensége, az, ahogyan a munkavállalóknak és a
hétköznapi embereknek benyújtják annak a válságnak a számláját, amiért ők nem felelősek, ellentétes azzal
az engedékenységgel, amit a pénztőkével szemben tanúsítanak, tekintve, hogy csak homályos, konkrétumoktól
mentes szándékok kerültek bejelentésre, amelyek egyébként egyáltalán nem megfelelőek és senki sem tudja,
mikor történik meg a gyakorlati alkalmazásuk …

Louis Grech (S&D), írásban. – Az EU 2020 stratégia végső elfogadása előtt az Európai Tanácsnak meg
kellene erősítenie az EU 2020 szerkezetét, továbbá egyértelmű politikai prioritásokat, reális célokat és
határidőket kellene meghatároznia, amelyek biztosítékai lesznek a környezetbarát, tudásalapú és szociális
piacgazdaság 2020-ig történő megteremtésének Európában. Az új stratégiának tükröznie kell a jelenlegi
gazdasági helyzetet és a lisszaboni stratégiából levont tanulságokat, továbbá törekednie kell arra, hogy
biztosítsa a fenntartható növekedést és valamennyi európai polgár jólétét. Az EU 2020 stratégia egyik
legfontosabb kezdeményezésének az egységes európai piacnak kell lennie, törekedve a társadalmi igazságosság
és a gazdasági növekedés kihívásainak megoldására, és a polgároknak nyújtott előnyöket, a fogyasztóvédelmet
és a kkv-kat helyezve középpontba. Az egységes piacnak a gazdasági fellendülés legfőbb katalizátorának
kell lennie, ugyanakkor olyannak, amely érvényesíti a polgárok érdekeit, védi a fogyasztók jogait és megfelelő
ösztönzőket nyújt a kkv-k számára. Egy új, holisztikus és közös megközelítésre van szükség, amely teljes
mértékben integrálja a polgárok és a fogyasztók aggályait azáltal, hogy lehetőséget nyújt számukra lehetőségeik
maximális kiaknázására, és hogy maradéktalanul kihasználhassák a fenntartható Európai Unió által nyújtott
előnyöket.

Cristian Dan Preda (PPE), írásban. – (RO) Jóllehet a vita alapvetően az EU 2020 stratégiáról és a gazdasági
irányításról szólt, az Európai Tanács nagy valószínűséggel megvitatja majd Izland uniós csatlakozási kérelmét.
Tekintettel a Bizottságnak Izland uniós csatlakozással kapcsolatos véleményére (2010. február 24.), valamint
arra a jelentésre, amelyen jelenleg dolgozom, és amely éppen megvitatás alatt áll a Külügyi Bizottságban,
biztos vagyok abban, hogy az Európai Tanács a június 17-i ülésen javasolni fogja a csatlakozási tárgyalások
megkezdését Izlanddal. Azt is remélem, hogy Izland tovább fog dolgozni az általa már elért jelentős mértékű
haladáson, és elfogadja a közösségi vívmányokat, ami által az európai család új taggal bővülhet.

Czesław Adam Siekierski (PPE), írásban. – (PL) Az Európai Tanács ismét meg fogja vitatni a növekedés és
a munkahelyteremtés, valamint a válság elleni küzdelem stratégiáját, azaz az EU 2020 stratégiát. Ezeket a
problémákat együtt kell megvitatni, mivel rövid, közép- és hosszú távon is kapcsolódnak egymáshoz. Jó
ötlet, hogy rámutatnak a jelenlegi nehéz helyzet néhány okára, és kiigazító intézkedésekre vonatkozó
javaslatokat terjesztenek elő. Nem ragaszkodtunk következetesen a Stabilitási és Növekedés Paktumhoz.
Felmerül a kérdés, hogy hol voltak az intézmények – hol voltak azok a személyek, akik a felügyeletért és az
ellenőrzésért felelősek voltak? Az Európai Unió nem rendelkezik valódi közös piaccal – a monetáris unió
országai nagyban különböznek egymástól, nincs egységes pénzügyi politikájuk, a gazdasági unió pedig még
gyerekcipőben jár. Az EU-nak elszántabbnak kell lennie a piac szabályozása terén, ideértve a bankokat és a
pénzügyi piacokat. A bankoknak és a pénzintézeteknek nyújtott segítséget fejlesztési célokra szabad csak
fordítani. Az uniós költségvetésnek többféle és különböző forrásokon kell alapulnia, többek között a pénzügyi
tranzakciókra kivetett adón. Az EU-nak a harmadik országokhoz viszonyított versenyképességét az Európában
érvényes szabványok alapján kell értékelni. A 27 tagállammal kapcsolatos gazdasági irányításra vonatkozó
európai uniós mechanizmust a Bizottságnak kel kidolgoznia és hatályba léptetnie, a Tanács és a Parlament
által megállapított elvekkel összhangban. Az Unió tevékenységeit ki kell egészíteni olyan intézkedésekkel,
amelyek biztosítják a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés közötti megfelelő összhangot és
kiegészítő jelleget. Az euróövezet országai tekintetében az EKB-nak meg kell erősítenie a közös monetáris
politikát. Ezenkívül együttműködést kell folytatni a nemzeti kormányokkal bizonyos közös intézkedések
meghozatala érdekében a költségvetési politika terén.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), írásban. – (RO) Az EU-nak szembe kell néznie a gazdasági és pénzügyi válság
hatásaival, valamint a munkanélküliség növekedéséből, az éghajlatváltozásból és a demográfiai problémákból
eredő társadalmi hatásokkal. A demográfiai problémák, illetve a gazdasági és pénzügyi válság hatásai
veszélyeztetik a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát, és ezáltal növelik a szegénység kockázatát, különösen
az idősek és a fiatalok körében. Az EU 2020 stratégiának tükröznie kellene az EU 2020-ig tartó politikai
jövőképét, amely a fenntartható gazdasági fejlődés elérésére, a munkahelyteremtésre és a tisztességes
megélhetés lehetővé tételére irányul. Ez a stratégia fog alapul szolgálni a 2007–2013 közötti időszakra szóló
többéves pénzügyi keret és a jövőbeni, a 2014–2020 közötti időszakra szóló pénzügyi terv tekintetében.
Az EU-nak be kell fektetnie az intermodális transzeurópai közlekedési rendszer fenntartható fejlesztésébe,
az európai energetikai infrastruktúrába, az energiahatékonyságba és a mezőgazdaságba. Az EU 2020
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stratégiának a jövőbeni kohéziós politikával, a jövőbeni közös agrárpolitikával, a jövőbeni közös közlekedési
és energiapolitikával, a jövőbeni iparpolitikával és a jövőbeni kutatási és innovációs politikával kapcsolatos
nyilvános konzultációk és viták eredményein kell alapulnia. Felszólítom az Európai Tanácsot, hogy kezdjen
konzultációkat az Európai Parlamenttel, a nemzeti parlamentekkel, a helyi hatóságokkal, a társadalmi
partnerekkel és a nem kormányzati szervezetekkel még az EU 2020 stratégia elfogadása előtt. Csak így
biztosíthatjuk, hogy ez az EU 2020 stratégia több legyen egy darab papírnál.

Iuliu Winkler (PPE), írásban. – Az EU ma döntő jelentőségű kihívás előtt áll: választania kell a nemzeti
érdekeken alapuló megközelítés között, amit a tagállamok egy része erőteljesen támogat, valamint azon
közös törekvés között, hogy az EU meghatározó globális szereplő maradjon. A közelgő
G20-csúcstalálkozónak elmélkedésre kell késztetnie bennünket: ha azt akarjuk, hogy Európa a válságból
még erősebben jöjjön ki, tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy hamarosan még a legnagyobb európai
államok is el fognak törpülni a BRICS-országok csoportja vagy az USA mellett a globális kihívás terén.

A választ inkább a közös európai megközelítésben és az erőteljesebb gazdasági koordinációban kell keresnünk,
nem a kormányközi megközelítésben, amely erőteljesen a nemzeti érdekek felé hajlik és támogatja a
kivételeket. Nem leszünk képesek erősebb Európai Uniót építeni, ha új választóvonalakat húzunk a tagállamok
közé, és ha az új gazdasági irányítás csak az euróövezetre koncentrál, félretéve az európai szolidaritás alapelvét.

Erkölcstelennek tartom, hogy az euróövezeten kívüliek kizárásával tervezzenek meg egy sikeres európai
magot. Az euróövezet nem lehet sikeres az egész EU sikere nélkül. Minden más módszer alapjaiban rázza
meg az európai felépítményt.

5. Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31–június 1.) következtetései (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31-június 1) következtetéseiről szóló
állásfoglalása.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony,
örömömre szolgál, hogy ma lehetőségünk nyílik arra, hogy a legutóbbi rosztovi EU–Oroszország
csúcstalálkozó kimeneteléről beszéljünk. Eredményes találkozó volt, gyakorlatias és építő jellegű, amely
igazolta Oroszország az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatra vonatkozó szándékát.

A csúcstalálkozó során elindítottuk a modernizációs partnerséget. Amint a tisztelt képviselők is tudják,
Medvegyev elnök hivatali ideje alatt állandó téma az a felismerés, miszerint Oroszországnak korszerűsödnie
kell. Az EU – Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnereként és legnagyobb befektetőjeként –
természetes partner e téren. Álláspontunk világos: a sikerhez minden modernizációs hajtóerőnek átfogó
megközelítést kell alkalmaznia. Elő kell segítenie az innovációt és a vállalkozókedvet, de erősítenie kell a
demokratikus értékeket és a jogállamiságot is. Ebből kifolyólag a bíróság hatékony működése, a
korrupcióellenes küzdelem és a civil társadalommal való párbeszéd kiemelt területei a modernizációs
partnerségnek.

Amint korábban az EU, mi is aggodalmunkat fejeztük ki az emberi jogok védelmezői és újságírók ismétlődő
problémáival kapcsolatban. A május 31-i moszkvai tüntetések példázzák a nehézségeket, amelyek továbbra
is fennállnak a gyülekezési szabadság alkotmányos jogával kapcsolatban. Az Észak-Kaukázus növekvő
instabilitása szintén aggodalomra ad okot.

Azonban voltak pozitív fejlemények is, amelyeket fontos elismernünk: a halálbüntetésre vonatkozó
moratórium kiterjesztése, és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. jegyzőkönyvének ratifikálása. A
jogállamiság és a korrupcióellenes küzdelem területén végzett munka szintén hozzá fog járulni a kedvezőbb
üzleti környezethez. Az oroszországi befektetések alábbhagytak, és Oroszország tisztában van azzal, hogy
többet kell tenni a befektetők megszerzéséért.

A Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozás szintén beleillik a szabályokon alapuló folyamatok
erősítésének e szélesebb körű stratégiájába. Az EU támogatja Oroszország korai csatlakozását, és reméljük,
hogy az erre irányuló munka hamarosan befejeződhet.

A nyílt kereskedelempolitikai kötelezettségvállalásoknak meg kell valósulniuk. Az
Oroszország–Kazahsztán–Belarusz vámunió bevezetése felvetett néhány problémát. Általában véve nincsen
problémánk a vámuniókkal: – az EU maga is vámunió–, azonban aggasztó, ha ezek gátolják, nem pedig
segítik a kereskedelmet, mint feltehetőleg az említett vámunió esetében is.
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Az energiaügyekben a vitáink az épített infrastruktúrára, az energiaügyi kapcsolatok jogi alapjaira, illetve az
energiahatékonyságra összpontosultak. A modernizációs partnerség e területen fontos szerepet fog betölteni.
Szilárd energiaügyi intézkedéseket kell látnunk új egyezményünkben, amelyek tükrözik az Energiacharta
Egyezmény alapelveit. Rámutattunk arra is, hogy az Energiachartát a multilaterális energiabiztonsági
keretrendszerre vonatkozó javaslatok megvitatásának legtermészetesebb fórumának tekintjük.

Az energiahatékonyság, illetve az üvegházhatást okozó gázok csökkentése kulcsfontosságúak az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Oroszországot arra ösztönöztük, hogy ambiciózusabb célokat tűzzön
ki (amely jelenleg 15%–20% az 1990-es szinthez képest), és erőfeszítéseinket folytatjuk a Cancúnt közvetlenül
megelőző időszakban.

A vízumokkal kapcsolatban Oroszország sürgeti a gyors haladást, ugyanakkor megérti e kényes kérdés belső
kontextusát az Európai Unióban. Az EU hangsúlyozta a lépésről lépésre haladás szükségességét az
eredményközpontú megközelítésben. E célból konkrét javaslatot tettünk, és újfent megvizsgáljuk majd
vízumkönnyítési megállapodásunkat is. Reméljük, hogy létrejöhetnek a helyi határforgalomra vonatkozó
kétoldalú egyezmények Lengyelországgal és Litvániával, amely segítené a Kalinyingrádban élő oroszokat.

Megvitattuk a válságkezelésben való együttműködést is, amely során mindkét fél hangsúlyozta az EUFOR
Chad és az EU Navfor Atalanta jó tapasztalatait. Egyetértettünk abban, hogy kilátásba helyezzük ezen
együttműködés továbbfejlesztését. Oroszország konkrét javaslatokat is átadott, amelyeket meg fogunk
vizsgálni. Nyilvánvaló, hogy az EU rendelkezési jogkörének változatlannak kell maradnia.

A csúcstalálkozón lehetőség nyílt számos nemzetközi ügy megvitatására is: a közel-keleti békefolyamat, az
iráni nukleáris program, Afganisztán és Pakisztán, Koszovó, az európai szomszédságpolitika, illetve az
általános európai biztonság kerültek napirendre. Elégedetten nyugtáztam Lavrov külügyminiszter és jómagam
közös álláspontját a Gázába tartó flottilla elleni izraeli katonai hadművelet során történt, emberéletet követelő
eseményről.

Azonban, amint az várható volt, eltérőek voltak nézeteink Grúziával, Koszovóval és Moldovával kapcsolatban,
ahol a jól ismert orosz álláspontokat hallottuk.

Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim,
szeretném Önnek megköszönni az állásfoglalást, Ashton bárónő, illetve azt, ahogyan a csúcstalálkozó
megrendezésre került. Világossá vált, és ez a csúcstalálkozón is elhangzott, miszerint az emberek aggódnak
több oroszországi, a jogállamiságot érintő fejlemény, illetve bizonyos bírósági ügyek és tüntetések miatt.
Többek között aggodalomra ad okot, hogy például Grúziára vonatkozóan a nemzetközi jogrendszer még
mindig nem lépett életbe. Azonban másfelől fontos elismerni a már megtett előrelépést, és a modernizációs
partnerség bizonyára nagyban hozzá fog ehhez járulni.

Elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk Oroszország stratégiai jelentőségével számunkra. Kiemelt közös
érdekeink vannak a gazdaság és az energiaügy területén. Véleményem szerint nagy jelentőséggel bír az is,
hogy sikerült közös álláspontra jutni Iránnal és az ENSZ határozatával, illetve egyéb ügyekkel kapcsolatban
az 5+1 tárgyalásokon. Úgy látom, hogy elengedhetetlen a Közel-Kelettel foglalkozó kvartett munkájának
felgyorsítása, amennyiben előrelépést szeretnénk.

Azonban Oroszország hitelességének kérdése is, hogy vajon előre tudunk-e lépni az új partnerségi és
együttműködési megállapodás tárgyalásában, illetve hogyan kerülhet bele a négy közös terület politikája és
az emberi jogok kérdésköre. Ahogy elhangzott, azon alapvető ügyek, amelyeket eddig az Energiacharta
foglalt magában, és amelyeket nem tartanak be, sokunk számára jelentősek. Oroszországnak készen kell
állnia arra, hogy az ilyen típusú egyezményeket jogerőssé tegye; hasonlóan ahhoz, hogy komolyan kell
vennie a Kereskedelmi Világszövetség (WTO) tárgyalásait és a WTO-tagság felé történő lépéseket, amennyiben
nemzetközileg jelentős szerepet kíván betölteni. A Kazahsztánnal és Belarusszal kötött vámunió e tekintetben
nem jó példa. Azonban úgy gondolom, hogy e nemzetközi kapcsolatok jelentősek, különösen a G20-ak
kötelezettségvállalásainak hitelességét tekintve.

Úgy gondolom, hogy helyesen sürgetjük a vízumkérdést. Mindazonáltal világossá kell tennünk, hogy ennek
összhangban kell lennie keleti szomszédaink vízummal kapcsolatos eljárásainak változásaival, akiket nem
érinthet hátrányosan. Nem fordulhat elő, hogy könnyebb legyen Ukrajnából Európába utazni orosz útlevéllel,
mint ukrán útlevéllel. Remélem, hogy e tekintetben az időzítésre is figyelmet fordítanak.

Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, az EU–orosz kapcsolatoknak erős stratégiai
jellegük van, amelyeket nem csupán gazdasági érdekünk, hanem a számos nemzetközi területen való szoros
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együttműködés célja is jellemzi. Földrajzilag Oroszország jelenleg és a jövőben is az Európai Unió legközelebbi
szomszédja, és továbbra is főszerepet fog játszani az eurázsiai és az euroatlanti térségben.

Megemlíthetnénk az EU–orosz, szükségletek és források közötti komplementaritását, illetve bizonyos
globálisan jelentős célkitűzések egybeesését vagy konvergenciáját is.

Meg kell értenünk, hogy az instabil, sebezhető, belső viszálytól sújtott Oroszország kihívást, míg ennek
ellenkezője stabilitást jelent az Európai Uniónak. Remélem, hogy Oroszország meg fogja érteni, hogy a stabil
szomszédság előnyösebb a biztonságra nézve, nem pedig épp ellenkezőleg.

Az EU–orosz stratégiai kapcsolatok keretrendszerének több szinten kellene cselekvést kitűznie. A
modernizációs partnerség valóban fontos; hozzájárul a bizalom, kölcsönös függőség és konvergencia
kialakításához Oroszországgal a közös érdekek széles körében. Azonban számba kell venni egy, a WTO-hoz
való csatlakozás érdekében létrejövő partnerséget is, így Oroszország az Európai Unió segítségnyújtásával
előnyhöz jutna a WTO-integrációban.

Fontos az energiaközösség. Ennek magában kell foglalnia egy háromoldalú együttműködési eszközt is az
átalakulóban lévő országokkal. Esetleg az Egyesült Államokkal közösen háromoldalú formában egyeztetést
kell tartanunk az európai és globális biztonsági feltételek korszerűsítéséről annak érdekében, hogy
létrehozzunk egyfajta globális egyensúlyi mechanizmust a felelősségteremtés és a szubszidiaritás segítségével,
amelyen belül az emberi jogokat helyes nézőpontból kell megközelítenünk. Kerülnünk kell az emberi jogokról
szóló párbeszéd geopolitikai eszközként való használatát; helyette a valódi politikai együttműködés és valódi
intézményközi működés alapjaira kell helyeznünk.

Kristiina Ojuland, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (ET) Elnök asszony, Ashton bárónő, a Rosztovban
megrendezett EU–orosz csúcstalálkozó reményt keltett a kölcsönös kapcsolatokban való áttörésre, különösen
ami a gazdasági együttműködést, illetve tágabb értelemben az Oroszországgal való nemzetközi
együttműködést illeti. Ezt illetően azonban fontosnak tartjuk a kapcsolatok építése során nem elmulasztani
a demokrácia, az emberi jogok, az állampolgári jogok és a jogállamiság alapelveinek hangsúlyozását.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport támogatja a modernizációs programot,
amelynek célja Oroszország gazdasági környezetének diverzifikációja és az Európai Unióval való kereskedelmi
kapcsolatok fejlesztése. E célkitűzés elérhető azzal a feltétellel, hogy Oroszország minden tőle telhetőt
megtesz a gazdasági és jogi környezet rendezése érdekében. Számunkra az Oroszország, Kazahsztán és
Belarusz közötti vámunió azt jelzi, hogy Oroszország jelenleg nem kíván a WTO-hoz csatlakozni, amely
viszont elriasztja a potenciális befektetőket. Oroszország külső beruházásaival kapcsolatban pedig szeretnénk
jogbiztonságot tapasztalni, akár az energiaszektorról, akár más területről van szó.

Szeretnénk Oroszország részéről nagyobb hajlandóságot látni a határokon átnyúló áruszállítási együttműködés
javításában, valamint úgy gondoljuk, hogy ésszerű lenne az Európai Unió és Oroszország közötti
vízumrendszer egyszerűsítése. Ennek elérése érdekében azonban Oroszországnak konkrét és gyakorlati
lépéseket kell tennie. Az energiabiztonságot illetően az ALDE képviselőcsoport rendkívül fontosnak tartja,
hogy az Oroszországgal való tárgyalások folytatódjanak és olyan megállapodásra jussanak, amely az
Energiacharta alapelveire támaszkodik, és a fogyasztóknak biztonságos ellátást garantál.

Üdvözöljük az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. jegyzőkönyvének ratifikálását, és a halálbüntetésre
vonatkozó moratórium fenntartását Oroszországban, hangsúlyozzuk azonban, hogy a Grúziával kapcsolatos
kötelezettségek még nem teljesültek. Oroszország részéről megfelelő együttműködést szeretnénk látni a
moldovai és a dél-kaukázusi konfliktusok megoldásában is.

Végül pedig szeretnék visszautalni ismét az alapvető értékekre. Az ALDE képviselőcsoport valamennyi
területen hosszú távú partnerséget kíván kialakítani Oroszországgal, azonban nem engedheti meg, hogy
eltérjen a jogállamiság és a demokrácia alapelveitől, megsértve azokat. A gazdasági előnyök egyike sem lehet
fontosabb az Európai Unió által képviselt értékeknél. Egy jellegzetes példa az Oroszországi Föderáció a
jogállamiság alapelveitől való eltérésének Mihail Hodorkovszkij második bírósági tárgyalása, amelyre az
ALDE csoport kezdeményezte 5. számú módosító indítvány is felhívja a figyelmet, és amelyet kérünk, hogy
képviselőtársaink támogassanak. Köszönöm.

Werner Schulz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az EU és
Oroszország között lezajlott eredménytelen csúcstalálkozó nem kielégítő állásfoglalása került elénk.
Medvegyev elnök Oroszországot modernizáló erőfeszítéseit látva folyamatosan magyaráznunk kell neki,
hogy a modernizáció nem csupán technikai kérdés.
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Annak ellenére, hogy teljesen érthető, hogy Oroszország fejleszteni kívánja a nanotechnológiát és
„szilíciumvölgyet” hozna létre, a modernizációhoz szükséges az aktív és életerős civil társadalom is, amelyben
kibontakozhat a kreativitás. Oroszországnak ilyenfajta teljes modernizációs partnerséget kell ajánlanunk,
és épp ezért fontos a hiányosságok leküzdése és a problémák kezelése. Hálásak vagyunk Van Rompuy úrnak,
az Európai Tanács elnökének, rosztovi munkájáért, és Ashton bárónőnek a lezajlott csúcstalálkozón tett
erőfeszítéseiért.

Azonban ennek tükröződnie kellene állásfoglalásunkban is. Ezért indítványoztunk négy módosítást, és
szeretném kérni Önöket, hogy támogassák azokat. E módosítások a politikai üldözés leállítására, a büntetőjogi
rendszer javítására, Szergej Magnitszkij halálának kivizsgálására, Mihai Hodorkovszkij és Platon Lebegyev
szabadon bocsátásának elérésére, illetve az észak-kaukázusi konfliktus befejezésére és az orosz alkotmányban
garantált gyülekezési jog bevezetésére vonatkoznak. A külső szabadságnak – más szóval a
vízumliberalizációnak – együtt kell járnia a belső szabadsággal. Meggyőződésünk, hogy a szabadságnak
feloszthatatlannak kell lennie Oroszországban.

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, Oroszországnak az EU-hoz való fizikai
közelsége, több milliárd dolláros gazdasága és hatalmas természetes nyersanyagforrásai, különösen
gáztartaléka fényében az EU stratégiai kapcsolata Oroszországgal alapvető jelentőségű. Képviselőcsoportom
nyugtázza, hogy Oroszország kulcsfontosságú nemzetközi szerepet játszik az ENSZ Biztonsági Tanácsa
állandó tagjaként. Oroszország különösen jelentős szerepet játszik Észak-Korea helyzetével kapcsolatban,
illetve a Kvartetten keresztül a közel-keleti folyamatban, illetve abban is, hogy Iránt meggyőzze a nukleáris
fegyverprogramtól való elállásról, illetve Törökországot arról, hogy megnyissa határait Örményországgal.

Ukrajnában – e hozzám közel álló országban – Janukovics elnök megválasztása lényegesen javította a
korábban feszült kapcsolatot Moszkva és Kijev között, azonban a sokat vitatott döntés a krími haditengerészeti
bázisok orosz bérbeadásának meghosszabbításáról nem annak a jeleként értelmezhető, hogy Ukrajna
elutasítja az Európai Uniót és visszatér az orosz anyaország karjaiba. Különösen Oroszország
külügyminisztere, Szergej Lavrov azon kijelentését kell elutasítanunk, miszerint Ukrajna jövőbeli csatlakozása
az Európai Unióhoz nem áll Oroszország jelentős nemzeti érdekében. Janukovics elnök csupán kis fölénnyel
győzött, és az ukrán lakosság legalább fele támogatja országuk szorosabb kötelékeit az Európai Unióval; így
nem hunyhatunk szemet azon felelősségünk felett, hogy szándékukra pozitívan reagáljunk.

(Az ülést berekesztik)

6. Köszöntés

Elnök. - Hölgyeim és uraim, örömömre szolgál, hogy arról számolhatok be Önöknek, hogy a parlamentek
közötti találkozók keretében a Kínai Népköztársaság Nemzeti Népi Kongresszusa delegációja néhány napra
munkalátogatásra érkezett az Európai Parlamentbe a 29. EP–Kína parlamentek közötti találkozója alkalmából.
Szeretném átadni szívélyes üdvözletünket e delegáció valamennyi tagjának.

Peihszin úr, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Népi Kongresszusa Külügyi Bizottságának alelnöke, és Rivellini úr,
európai parlamenti képviselő, társelnökei parlamentjeink e 29. találkozójának.

Az Európai Parlament üdvözli e párbeszédet, amely már egy ideje rendszeressé és folyamatossá vált. Ezen
új találkozó erősíteni fogja a parlamentjeink közötti kapcsolatokat, és lehetővé teszi számos, az EU és a Kínai
Népköztársaság számára közös érdekű ügyek megvitatását.

Szeretném azt kívánni mindkét delegáció tagjainak, hogy a már megtartott találkozók, illetve a ma még sorra
kerülő megbeszélések aktívan járulhassanak hozzá intézményeink közeledéséhez.

7. Az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31–június 1.) következtetései (a vita
folytatása)

Elnök. – Folytatjuk a vitát a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
az EU–Oroszország csúcstalálkozó (május 31-június 1) következtetéseiről szóló állásfoglalásáról.

Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, az Európai
Parlamentben gyakran napirendre kerül az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció kapcsolata.
Képviselőcsoportom nevében aláírtam a Parlament közös állásfoglalásra irányuló indítványát, a legutóbbi
EU–orosz csúcstalálkozó eredményeire vonatkozó korlátozott jellegű nyilatkozatok ellenére.
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Azonban szeretnék még kitérni a következő szempontra. Ez volt az első találkozó a Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése után, és ez okból az oroszok azt remélték, hogy az Európai Unió határozottabb megközelítést
alkalmaz majd. Oroszország számára az EU természetes stratégiai partner, amelyhez közös értékek mentén
kapcsolódik. Itt szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy 2010 februárjában az Európa Tanács 47 tagja
közül utolsóként az Oroszországi Föderáció ratifikálta az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Ez világosan
arra utal, hogy Oroszország osztja az Európa Tanács közös értékeit. Oroszország egész pontosan azt remélte,
hogy a vízumkötelezettség eltörlésének ügyében előreléphet. A tárgyalások hét éve zajlanak folyamatosan,
és még mindig nem vezettek konkrét eredményre.

Teljes mértékben osztom azt a nézetet, miszerint a javasolt modernizációs partnerség lépés a stratégiai
partnerségi egyezmény irányába. Azonban véleményem szerint nem megy elég messzire, mivel például az
Európai Reformközpont szerint az európai technológiákat nem tanácsos átvinni olyan projektekre,
amelyekben az orosz állam részt vesz. Az Európai Unió e tekintetben túlságosan rövidlátó, és számos
lehetőséget elszalaszt az együttműködésre, különösen a kis- és középvállalatok esetében, így tehát a
bizalomépítés lehetőségét is elszalasztja.

Miért hiányzik tehát a lényegi elem e találkozókból, amelyek idestova évek óta zajlanak? Véleményem szerint
szem előtt kell tartanunk, hogy a legnagyobb kihívás mindkét fél számára a kölcsönös bizalomhiány leküzdése.
Túlságosan sok a retorika és gyakran hiányoznak a komoly projektek, amelyek valóban hozzájárulhatnának
a bizalomépítéshez a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élet valamennyi területén.

Az energiaügy és a környezetvédelem kulcsfontosságúak az EU és Oroszország közti konstruktív kapcsolatnak,
amely a létező problémák megoldását célozza. Túlságosan sokat beszélünk az energiapolitikáról mint
együttműködési stratégiai eszközről és a bizalomépítés pozitív példájáról, azonban különösen az energiaügy
területén tapasztalhatók gyakran félreértések és mulasztások. Határozott intézkedéseket kell tennünk ennek
megoldására.

Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Oroszország
rendkívül jelentős stratégiai partnere az Európai Uniónak, és ezért létfontosságú, hogy széles körű partneri
és együttműködési egyezmény szülessen.

Ez az egyezmény prioritás külpolitikánk számára, mivel megfelelő fórumát hozná létre az átfogó
együttműködésnek Moszkvával. Itt a kétoldalú kereskedelemre, a vízumliberalizációra, az illegális bevándorlás
ellenőrzésére, a terrorizmus, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre,
illetve olyan, különösen sürgető problémákra utalok, mint például Irán nukleáris programja, a kaukázusi
béketeremtés és a Közel-Kelet békefolyamata.

Ami az energiaügyet illeti: az Európai Uniónak meg kell szabadulnia bizonyos előítéletektől, és gyakorlatiasabb,
következetesebb szemléletet kell kialakítania. Ha meg kívánjuk oldani az energiaellátás biztonságának ügyét,
el kell ismernünk a Déli Áramlat projekt hozzáadott értékét, amely biztonságos útvonalat és bőséges energiát
garantálna az elkövetkezendő évek gazdasági fellendülése során.

Az Oroszországhoz hasonló jelentős partner esetében Európának két különböző szinten kell cselekednie:
egyfelől megvitatva az ideális és ideológiai értékeket, másfelől pedig az államközi kapcsolatokhoz szükséges
gyakorlati megközelítést alkalmazva.

Jean-Marie Le Pen (NI). – (FR) Elnök asszony, Ashton bárónő, örömmel fogadtam a modernizációs partnerség
elindításával megszületett új dinamizmust, és örömmel fogadtam gyakorlatiasságát is. Ez az új partnerség
– ha mással nem is – azzal az előnnyel rendelkezik, hogy hangsúlyozza, mennyire elkerülhetetlen geopolitikai
partner Oroszország az Európai Unió számára. Örömmel látom az orosz együttműködésre vonatkozó
pozitív véleményeket is a válságkezelést illetően.

Azonban jómagam is hozzáfűznék néhány megjegyzést. Miközben az Európai Unió igényei mindig nagy
hangsúlyt kapnak, a partner érdekeit vagy álláspontjait úgy tűnik, módszeresen alábecsüli vagy figyelmen
kívül hagyja, mind az energiaügy területén, mind azáltal, ahogyan a Keleti Partnerséget és a legközelebbi
szomszédainak atlanti törekvéseit elemzi.

Azt is megjegyezném, hogy az a határozottság, amelyet a legtöbb tagállam tanúsít nézeteiben, illetve az a
vehemencia, amellyel az emberi jogi kihágásokat elítélik, úgy tűnik, csak Oroszországnak jár. A megjegyzések
civilizáltabbak és a diplomácia halkabb például Kínával és annak rendszeres jogsértéseivel szemben, akár ha
Laogai, e hatalmas gyár példáját nézzük az európai minimális szociális feltételek szempontjából, miközben
francia és európai munkásaink munkanélküliek.
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Hadd emlékeztessem Önöket az ad augusta per angusta – azaz a küzdelem árán a sikerhez – mondásra, mivel
Oroszország törekvéseit ma így látom: megszabadult a marxista bűnös mérgétől, amely annyi évtizeden
keresztül zsarolta és fogva tartotta az országot. A mai Oroszországi Föderációnak sikerült elérnie, hogy az
egész nemzet emelt fővel jár a jelentős nehézségek és kihívások ellenére, amelyekkel még meg kell küzdenie.

Ezért szeretném mértékletességre kérni az ultraeurópaiakat, különösen mivel az európai szuperállam jelenleg
nem tudja elérni kitűzött céljait az egyre költségesebb módszerek és a nyugat-európai és a közép- és
kelet-európai tagállamok progresszív befolyása ellenére sem.

Emlékeztetnem kell Önöket arra is, hogy e Parlament engedékenyebb volt a kommunista Szovjetunióval,
mint Oroszországgal. Emellett gyakran ugyanazok, akik korábban a Nyugat egyoldalú leszereléséért és
Gorbacsov közösségi részvételéért korteskedtek, a leginkább méltatlankodók és prűdek az Európai Unió és
Oroszország közötti partnerséggel szemben.

Ezzel kapcsolatban új történelmi tényeket kell Önök elé tárnom, ha még nem értesültek róluk, amelyek a
bátor Pavel Sztojlov által megszerzett titkos szovjet archívumok jelenleg is zajló fordításai eredményeképpen
megjelennek majd. Ezek az archívumok okoztak már és a jövőben is okozni fognak néhány kellemetlen
meglepetést azoknak, akik a hidegháború végének egyetlen engedélyezett olvasatát propagálják: hogy ki
volt Gorbacsov valójában és milyen visszásságokat követtek el a mai ultraeurópai hatalmak, amelyek akkoriban
lelkesen dolgoztak bizonyos szovjet projektek létrehozásán.

Kockáztatva, hogy önmagamat ismétlem: Oroszország létfontosságú stratégiai partnere az európai államoknak,
és valamennyi fél érdekében erősítenünk kell a kapcsolatainkat. Ez az ország közelebb áll hozzánk a kultúra,
civilizáció, történelem, földrajz, közös érdekek és közös kockázatok terén, mint néhány olyan állam,
amelyeknek hamarosan engedélyezzük az Európai Unióhoz való csatlakozást.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Ashton asszony, szeretném azzal
kezdeni, hogy köszönetet mondok képviselőtársaimnak, akik velem együtt hozzájárultak egy jó és világos
állásfoglalás megalkotásához. Állásfoglalásunk magában foglal számos, a rosztovi csúcstalálkozóra vonatkozó
erős kritikát. Néhány felszólalóhoz hasonlóan a hiányos eredményt annak tulajdonítjuk, hogy Oroszország
előnyben részesíti a tagállamokkal való kétoldalú egyeztetéseket az Európai Unióval ellentétben, mivel úgy
gondolja, hogy még mindig nem vagyunk egységesek. Mi volt az Önök benyomása a csúcstalálkozón való
együttműködésről? Az Önök véleménye szerint valóban sikerült egységes európai hangot megütnünk?

Négy konkrét kérdést szeretnék most feltenni. A találkozón egyáltalán megvitatták a partnerségi
megállapodást? Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy széles hatókörű, jogerős megállapodást kössünk,
amely túlmutat a puszta gazdasági együttműködésen vagy az új energiaügyi egyezményeken. Azonban a
demokráciának és az emberi jogoknak szintén szerves részét kell képezniük e partnerségi megállapodásnak.
Prioritás-e ez a megállapodás egyáltalán Önök számára, vagy Oroszország számára?

A modernizációs partnerség esetében kirekesztve érzem magam európai parlamenti képviselőként. Semmi
rossz nincsen az együttműködési megállapodások megkötésében, de az új modernizációs menetrend a
pontatlanság ragyogó példája. Ez nem az egyetlen kezdeményezés, amelyet meg kívántam volna vitatni
Önökkel előzetesen, mivel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), az Energiacharta és a korrupcióellenes
küzdelem jóval jelentősebbnek tűnik számomra az orosz gazdaság modernizációja kérdésében.

Emellett ott van a négy közös övezet kérdése: a modernizációs menetrend nem azonos-e a négy közös
övezetről való előzetes megállapodással?

Ebben az állásfoglalásban nagy súlyt kell fektetnünk az emberi jogi politikára, és Önök mindketten így jártak
el. Számos módosítást is benyújtottak, amelyekre véleményem szerint jobb lenne az Oroszországról szóló
jelentésben kitérni.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, szeretnék köszönetet mondani a világos
és nyílt beszámolóért, amely megmutatta, hogy milyen fontos az Oroszországgal való partnerség elindítása.
Szeretnék szemtanúja lenni egy stratégiai partnerség kialakulásának. Azonban azt is el kell mondanom, hogy
Oroszország olyan partner, amely sajnos nem mindig tartja be az egyezményeket és megállapodásokat,
például Grúzia esetében. Azok egyikeként, akik rendkívül kritikusak voltak Grúzia tevékenységeivel a
legutóbbi háborúban sajnálattal tapasztalom, hogy Oroszország nem tartja be a megállapodásokat Grúziával,
mivel ez gyengíti Oroszország helyzetét és lehetőségét a békefenntartó szerepre e régióban.

Oroszország rendes körülmények között részt vállalna a rendkívül kiélezett kirgizisztáni helyzet
megoldásában. Szerencsére azonban világossá tette, hogy csak az ENSZ tagjaként kíván ebben részt vállalni.
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E területen világossá kell tennünk nézeteinket Oroszország számára. Szeretnénk, hogy Oroszország stratégiai
partnerünk legyen, de követnie kell azon közös szabályokat, amelyeket az ENSZ állított, illetve azon
megállapodásokat, amelyeket az Európai Unióval kötött.

Üdvözlöm az Ukrajna és Oroszország közötti kapcsolatokban történt pozitív változásokat. Azonban ez
nem akadályozza, és nem is akadályozhatja az Európai Uniót az Ukrajnával való viszonyának folyamatos
építésében. E két ügy nem zárja ki egymást.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, képviselőcsoportom egyetért
mindazzal, amit Swoboda úr elmondott. Kívánatos számunkra a stratégiai partnerség Oroszországgal.
Azonban osztjuk azt a véleményt, miszerint egész egyszerűen azért nem rendelkezünk ilyen partnerséggel,
mivel még nem lehet létrehozni értékeinkre alapozva, amelyek jelenleg nem közösek Oroszországgal.
Mindazonáltal úgy gondolom, hogy van ok a reményre. Úgy gondolom, hogy e jelek hatalmas lehetőséget
jelentenek az Ön hivatali ideje során, Ashton bárónő, amely elődje számára talán elérhetetlen volt.

Oroszországban egyfajta nyugati politikát látok, amely konstruktívabb, mint a múltbéli politika. Az
északi-sarki határon átnyúló jogvita rendezése Norvégiával, amely jelentős nyersanyaglelőhelyeket érint,
figyelemreméltó előrelépést mutat. Az Ukrajnával kötött, a szevasztopoli katonai bázisról és a gázellátásról
szóló megállapodás további meglepő lépés, amely remélhetőleg az Európai Unió számára a gázellátást némi
stabilitását is eredményezi. Még egy további jelentős lépés a Lengyelországgal való megbékélés a szmolenszki
tragédia kapcsán. Mindezek valóban figyelemreméltóak. Nem szabad elfelejtenem megemlíteni még valamit,
amely valóban váratlan volt. Az orosz állami televízió a Katyn című Andrzej Wajda-filmet két alkalommal
sugározta főműsoridőben. Ez egy új orosz attitűdöt jelez, amely reményre ad okot a jövőre nézve.

Emellett a nyugati politika eredménye, hogy Oroszország eljutott a felismerésig, miszerint valódi problémái
délen és keleten találhatóak. Kirgizisztánt és Iránt egyaránt említették ezzel kapcsolatosan. Talán Oroszország
az ENSZ Biztonsági Tanácsában látott szavazási magatartása az Irán elleni szankcióknál része e nyugati
politikának. Az új START-egyezményről szóló megállapodás egyértelműen ennek eredménye. Valóban igaz,
hogy van remény. Remélhetjük, hogy javulnak a kapcsolatok és folytatódik a fejlődés a stratégiai partnerség
irányába.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Elnök asszony, szeretnék őszinte köszönetet mondani a főképviselőnek,
aki Rosztovba utazott, illetve az EU teljes emberi jogi munkacsoportjának. Nagy örömömre szolgál, hogy
felvetették e témákat, mivel amint az elhangzott, a pozitív fejlemények mellett aggasztó jelek is mutatkoznak.
Véleményem szerint az Európai Parlamentnek egyértelműen nyugtáznia kell e problémákat a holnapi
állásfoglalásában, ahogy Ön mondta. Kiváló együttműködés jött létre a Parlament, a Bizottság és a Tanács
között, és így kell eljárnunk továbbra is az emberi jogi ügyek esetében.

Ezzel kapcsolatosan szeretnék köszönetet mondani Malmström biztos asszonynak, hogy felvetett egy
rendkívül jelentős emberi jogi esetet az orosz kollégáival folytatott tárgyalások során. Szergej Magnitszkij
jogász esetét említette, amely megdöbbentő példája annak, hogy ha valaki kiáll az emberi jogokért, az az
életébe kerülhet.

Nem szabad szemet hunyni afelett sem, hogy amikor a rosztovi EU–Oroszország csúcstalálkozót rendezték,
megakadályozták a civil szervezeteket a gyülekezésben és a tüntetésben. E szervezetek csupán az orosz
alkotmány 31. cikkére hivatkoztak, amelynek garantálnia kellene a gyülekezési jogot.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Moszkva rájött arra, hogy modernizáció és a nyugati technológiához
való széles hozzáférés nélkül nincsen esélye az európai norma megközelítésére a fejlődés tekintetében. Az
Európai Uniónak ki kell használnia ezt a lehetőséget. Azonban jelenleg nem ez a gyakorlat, ahogy azt az
EU–Oroszország csúcstalálkozó meglehetősen gyenge eredménye is tanúsítja. Mindig ez lesz a gyakorlat
addig, amíg az értékekkel és alapelvekkel kapcsolatban az EU nem kockáztatja meg Oroszországgal a
keményvonalas tárgyalási magatartást. Ezért világosan ki kell jelentenünk, hogy az Oroszország és az EU
közötti új partnerségi és együttműködési megállapodásba jogerős emberi jogi szakaszt kell belefoglalni, és
világosan ki kell mondanunk, hogy nem lehet Oroszországot modernizálni demokratizálás nélkül.

Ezért a Parlamentnek állásfoglalásában ki kell fejeznie sajnálatát azzal kapcsolatban, hogy a csúcstalálkozón
részt vevő Európai Uniós képviselők nem reagáltak a május 31-i moszkvai és szentpétervári brutális rendőri
eseményekre. Nem elegendő a Memorial orosz emberi jogi szervezetet itt e Parlamentben megdicsérni és a
Szaharov-díjjal kitüntetni. Vannak olyan értékek is, amelyek védelmében cselekvően kell fellépni.

(Taps)
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Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Elnök asszony, Oroszország és Európa Nagy Péter cár ideje óta különbözően
értelmezi és alkalmazza a modernizáció elképzelését: a materialista megközelítés áll szemben egy átfogóbb
értelmezéssel, amely az anyagi és nem anyagi jelleget is magában foglalja.

Ez ismét világossá vált a legutóbbi EU–Oroszország csúcstalálkozót követően, amelyet e hónap elején
rendeztek Rosztovban. Miután Medvegyev elnök aláírta a modernizációs partnerséget, kijelentette, hogy
főleg technokrata szempontból értelmezi azt. Tehát az európai intézményeknek az a fontos feladatuk marad,
hogy az orosz vezetést felelősségre vonják a valódi társadalmi modernizáció alapvető, immateriális vetületét
illetően: azaz az alapvető jogok fenntartását a szabad civil társadalomban.

Vlagyimir Lukin elnöki emberi jogi biztos hangot adott annak az aggasztó kritikának, miszerint az orosz
nemzeti biztonsági szolgálat (FSB) új mandátumai az ellenkező, azaz helytelen irányba mutatnak. Jogosan
figyelmeztet az ország saját állami intézményeinek bumeráng-hatására. Lukin biztos álláspontja hathatós
támogatást igényel, mivel Putyin miniszterelnök modelljét nem szabad megismételni a régióban, sem
Ukrajnában.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Nagyon jó dolog, hogy tárgyalunk Oroszországgal. Párbeszédet kell folytatnunk
Oroszországgal, és ezt minden értelmes ember támogatni fogja. Az Európai Parlament is támogatni fogja a
párbeszédet Oroszországgal.

Oroszország változik, legalábbis ezt reméljük. Reméljük, hogy – amint azt Medvegyev elnök mondta – a jog
diktatúrája fog kialakulni Oroszországban, és hogy az Európai Unió üzletemberei, akik Oroszországban
befektetnek vagy kereskednek, olyan jogi környezetre számíthatnak, amely segítséget, nem pedig akadályt
jelent. Sajnos Oroszországban ez idáig sok példa akadt a jogi természetű problémákra. Az Oroszországgal
való tárgyalásokon emlékeznünk és beszélnünk kell ezekről.

Természetesen örülünk, hogy Oroszország az Európai Unió tagállamaival, a nemzetközi közösséggel, a
NATO-val, az Egyesült Államokkal és az ENSZ-szel együtt dolgozik a terrorizmus ellen és a világbiztonság
érdekében, de nyilvánvalóan aggasztó, hogy nem került minden napirendre – legalábbis Oroszország
szomszédaival való kapcsolatát illetően. Aggasztó, hogy még mindig vannak olyan politikusok
Oroszországban, akik az Orosz Birodalom újjáépítésén gondolkodnak. Különösen Grúzia esetében szükséges
részünkről a beavatkozás és a folyamatos figyelmeztetés.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, az EU–Oroszország
csúcstalálkozó ésszerű eredményeket hozott, különösen ami a modernizációs partnerség részleteinek
pontosítását illeti. Örvendetes az a tény, hogy e partnerség a civil társadalmak közötti párbeszédet prioritásnak
tekinti.

Mint az Európai Parlament orosz kapcsolatok delegációjának elnöke néhány napja munkacsoport-találkozót
vezettem Permben, pontosan a civil társadalom fejlesztésének témájában. Ismét azt láttuk, hogy mekkora
előrelépés történt Oroszországban az utóbbi évek során, de azt is, hogy mennyi tennivaló maradt és mennyi
mindent hozzá tudunk tenni a megbeszélésekhez, jó és rossz tapasztalataink alapján.

A cserélődés és mozgás számomra kulcsfontosságúak. Nem jöhet létre modernizációs partnerség az emberek
szabad mozgása nélkül. Ezen okból csalódott vagyok, hogy az EU nem sokat lépett előre a vízum nélküli
utazás területén. Most konkrét célokat kell kitűznünk, amelyek eléréséért az EU és Oroszország közösen
dolgozhat. Ez nem a találkozók menetrendjét és főleg nem bizonyos eseménysorozatok követését jelenti.
Hanem annak biztosítását, hogy kiszámítható álláspontot képviselünk ezen ügyekben, hogy a kritériumokat
világosan meghatározzuk, és mindenki, beleértve Oroszországot is, biztos lehet abban, hogy ha a feltételek
teljesülnek és a konkrét problémák megoldódnak, a vízumliberalizáció lehetséges lesz.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Elnök asszony, az Oroszországgal való uniós kapcsolatnak kétirányú
utcának kell lennie. Nyilvánvaló, hogy alapvető know-how-t biztosítunk Oroszországnak a technológiai
fejlődéshez, cserébe pedig az uniós üzleti befektetések számára garantálja a környezet javulását, illetve a
jogbiztonságot. Rendkívül sajnálom, hogy a szóban forgó csúcstalálkozó során egyirányú utcát láttunk. Mi
adtunk nekik, azonban ők nem tettek sokat értünk. E közös állásfoglalásból – mondjuk ki őszintén – hiányzik
az utalás az emberi jogok megsértésének konkrét eseteire. Jobb volna neveket és konkrét eseteket említeni,
mivel számos eset történt. Végül pedig – ha Merkel asszony és Medvegyev úr megállapodásra jut az
EU–Oroszország politikai és biztonsági bizottság felállításáról, ezt külön meg kell említenem –, az Unió
valóban egyhangú véleményen lesz, vagy az egyes tagállamok véleményét tükrözi?
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Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Elnök asszony, nyilvánvaló az Oroszországgal való kapcsolat
jelentősége az Európai Unió számára. Hatalmas szomszéd, stratégiai gazdasági és energiaügyi partner, és a
Biztonsági Tanács állandó tagja.

Oroszország most békésebbnek és nyugodtabbnak tűnik, köszönhetően az új Stratégiai Fegyverzetcsökkentési
Szerződésnek, a rakétaelhárító rendszerrel kapcsolatos nézeteltérés rendezésének és az új ukrán kormánnyal
kötött megállapodásoknak. Emellett csökkent a két évvel ezelőtt kialakult feszültség a grúz beavatkozást
követően. Ezen új kontextusban mindannyian üdvözöljük, hogy Oroszország támogatja a Biztonsági Tanács
Iránra vonatkozó 1929. sz. legutóbbi határozatát. Ez tehát jó időzítés az orosz kapcsolatok javítására.

Következtetésképp, Ashton bárónő, sajnálom, hogy nem történt előrelépés az Oroszországgal való új
partnerségi megállapodás tárgyalásai során, amely először Oroszország a Kereskedelmi Világszervezethez
való csatlakozását feltételezi, amely még szintén nem tisztázott.

Hölgyeim és uraim, nagyra törő megállapodásra van szükség, amely magában foglalja és rendezi az energia-,
befektetési és kereskedelmi ügyeket. Világos, jogerős szabályozásra van szükség.

Természetesen én is egyetértek az Európai Unióval Oroszország támogatásában és segítésében a modernizáció
céljából, de a modernizációs partnerség, amely a legutóbbi csúcstalálkozón létrehozott kapcsolat
keretrendszere volt, nem lehet alternatívája az előbb említett megállapodásnak.

Mindenképpen üdvözlöm, hogy az elnökség belefoglalja a partnerségbe a jogrendszer hatékony működését
és a korrupcióellenes küzdelem meggyorsítását.

Összegezve tehát: támogatom az egységes, hatékony és koherens uniós politikát, és remélem, hogy a Lisszaboni
Szerződés új eszközei – Ön, főképviselő asszony, illetve az Európai Tanács állandó elnöke – segítenek majd
elérni az egységes, koherens politika célkitűzését.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Nagyra értékelem erőfeszítésüket, hogy az üléstermet rendre utasítsák, de
hatástalan lesz. Világos, hogy a zaj ereje csak nőni fog. Alelnök és főképviselő asszony, szeretném megköszönni
Önnek, hogy ezen ülés során megjelent a Parlament előtt. Az eredményeket kitüntetett figyelemmel kísértük.
Értékelésünk szerint a csúcstalálkozó konstruktívan zajlott, mindkét fél részéről kevesebb feszültséggel, több
realizmussal és kölcsönös tisztelettel. Úgy gondolom, hogy ezen új légkör egyértelműen gyümölcsöző lesz
kapcsolatainkban.

Azonban tény, hogy bár még mindig vannak eltérések értékeink között, az Európai Unió és Oroszország
egyre több célkitűzése közös, ami azt jelenti, hogy e tekintetben széles együttműködési terünk van. Csupán
egyetérteni tudok képviselőtársaimmal, akik szerint a beterjesztett és elfogadásra kerülő állásfoglalás gyenge.
Másfelől viszont kiegyensúlyozott állásfoglalás, amelyre már régen nem volt példa, és tükrözi a találkozó
kimenetelét.

Végül pedig úgy gondolom, hogy az Oroszországgal való mélyre ható dialógusnak nagy jelentősége van a
Keleti Partnerség számára, mivel arra ad alkalmat, hogy együttesen oldjunk meg néhány régóta fennálló
problémát a partnerségben részt vevő országokban.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Hölgyeim és uraim, tagadhatatlan, hogy folytatnunk és fejlesztenünk kell
együttműködésünket Oroszországgal, azonban az új uniós partnerségi megállapodásnak jóval pontosabbnak,
és jogerősnek kell lennie. A modernizáció területén való együttműködés legyen kétoldalú és arányos. Mint
az emberi jogi albizottság koordinátora, szeretném hangsúlyozni, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága
elé került, az Oroszországi Föderáció ellen benyújtott csaknem mind a 115 ügy során Oroszország bűnösségét
állapították meg. Függetlenül attól, hogy a bűnösöket időnként megnevezték, nem kerültek bíróság elé, és
nem fizettek kártérítést az ártatlan feleknek. Éppen ellenkezőleg. Ebben az évben például egy szovjet
katonatiszt, V. Kononov, aki 1944-ben könyörtelenül meggyilkolt és élve elégetett békés lett falusiakat,
köztük egy állapotos nőt, és akit az Emberi Jogok Európai Bírósága háborús bűncselekményekben bűnösnek
talált, kitüntetést kapott Oroszországtól. Sőt, prominens orosz politikusok még fenyegetőztek is az Emberi
Jogok Európai Bíróságánál ez ügyben. Ez jól mutatja az emberi jogokra vonatkozó eltérő elképzelésünket
Oroszországgal, és e kérdéseket egyértelműen meg kell oldani az új megállapodásban. Köszönöm.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Elnök asszony, véleményem szerint az eredményeket és következményeket
tekintve a 2010. június 5-i német-orosz csúcstalálkozó tartalmasabbnak bizonyult az EU–orosz
csúcstalálkozónál. Természetesen a biztonsági ügyeket, beleértve a Dnyeszter Menti Köztársaságot, az uniós
főképviselő és az orosz külügyminiszter között szükséges megvitatni egy koherensebb és állandóbb
keretrendszerben, feltéve hogy a két fél ugyanarra gondol, amikor az egyikük a vitarendezési mechanizmusról,
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másikuk az aktuális nemzetközi fejlemények és biztonsági ügyek eszmecseréjére létrejött EU–Oroszország
biztonsági fórumról beszél. Azonban annak ellenére, hogy a nemzetközi politika professzoraként beismerem
és tisztelem, hogy a nagy stratégiákat a nagyhatalmaknak tartják fenn, nem feledkezhetek meg arról, hogy
a részleteket, amiben az ördög lakozik, általában a kisebb hatalmak kezelik.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Elnök asszony, sok dolgot nem sikerült elérni az EU–Oroszország
csúcstalálkozón. A modernizációs partnerség, amelyről megállapodtak, csupán papíron létezik, és nem
világos, hogy partnerségi vagy együttműködési megállapodáson alapul. Nem beszélve arról, hogy nem
jelöltek ki időtartamot és konkrét projekteket sem. Azonban amint azt mindannyian tudjuk, lényegbe vágó
elmélyíteni kapcsolatunkat Oroszországgal, mivel Oroszország Európa legfontosabb partnere, különösen
az energiapolitikát illetően.

Úgy gondolom, hogy nem vezetne eredményre az Oroszországgal történő vízumliberalizáció összekapcsolása
az EU Keleti Partnerség országainak vízumliberalizációjával. Az ilyen nagy jelentőségű döntések nem vihetők
át egy az egyben több országra. Ezzel kapcsolatban történt hiba a 2004-es bővítés során. Fontos meggyőződni
arról, hogy valamennyi ország megfelel valamennyi feltételnek.

Annak fényében, hogy a csúcstalálkozón tárgyalták a gázai konfliktust, Koszovót és a krízisterületek számának
csökkentését, felmerül a kérdés: miért nem említették Kirgizisztán politikailag instabil helyzetét is. Ha az
államszervezet összeomlik Kirgizisztánban, megvan a kockázata, hogy magával rántja a szomszédos régiókat
is. Ez sok területen problémákhoz vezetne, beleértve a Nabucco projektet is.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony,
remélem, hogy azok, akik szeretnék meghallgatni e vita lezárását, meg tudják tenni.

Csak néhány kulcsfontosságú szempontra fogok kitérni, amelyeket véleményem szerint több tisztelt
képviselőtársam felvetett, kezdve a modernizációs partnerség és a politikai együttműködési megállapodás
kapcsolatával. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egymást kizáróak. Jelentős előrelépést szeretnék
látni az együttműködési megállapodásban. Van néhány problémánk, különösen a kereskedelmi és gazdasági
ügyekre vonatkozó szakaszokkal, azonban bennem nincs kétely afelől, hogy valóban meg kell kötnünk e
megállapodást, együtt a modernizációs partnerségi megközelítés elindításával – és ez csupán a kezdet.

Elfogadom, hogy van ebben néhány komoly kihívás, ahogy talán Severin úr mondta, de amint Lambsdorff úr
szintén kijelentette, ez valódi alkalmat biztosít, hogy erre alapozzunk. Kurski úr, a megállapodás kitér az
emberi jogi ügyekre. Semmiképpen nem csupán a technikai előnyökről szól, amelyeket Oroszország látni
szeretne. Sokkal szélesebb körű a jogi reform tekintetében. Ha emlékeztethetem tisztelt képviselőtársaimat
a csúcstalálkozó nyilatkozatára, úgy gondolom, hogy abban a szóban forgó széles látókör jól megjelenik.
Belder úr, talán értékesnek fogja találni, ha megnézi.

Ami az egyhangú véleményre való képességet illeti – ahogy Oomen-Ruijten asszony külön kiemelte: abban
a helyzetben vagyunk, hogy már láthatjuk, ahogy az Európai Unió egy sor területen jóval koherensebben és
következetesebben kezd működni. Úgy gondolom, hogy Oroszország szívesen beszél mind a 27 tagállammal,
és előnyben részesíti ennek lehetőségét. Ezzel nem tér el az erős kétoldalú kapcsolatoktól, amelyekkel
Oroszország rendelkezik – és nem is szükséges –, azonban több ügyben, nem utolsósorban kereskedelmi
és gazdasági ügyekben, az EU 27 államként az egyes tagállamoknál jobban képes arra a befolyásra, amelyet
látni szeretnénk Oroszországban.

Tannock úr, Le Pen úr és Swoboda úr két dologra tért ki. Először is, a válságkezelési kapcsolatokra
vonatkozóan, beszéltem Szergej Lavrovval arról, hogyan tudnánk hatékonyabban együttműködni nemzetközi
ügyekben. Mölzer úr, Kirgizisztán nem volt olyan jelentős ügy, mint amilyenné az utóbbi 48 órában vált,
de természetesen kapcsolatban vagyunk Oroszországgal ezen ügyekben, és most már számos partnerrel is.
A hétvége nagy részét a telefonnál töltöttem, Kazahsztánnal és másokkal beszélve, hogy előrelépés
történhessen.

Másodszor is, számos európai parlamenti képviselő, főleg Swoboda úr és Tannock úr, említette Ukrajnát.
Tegnap találkoztam az ukrán miniszterelnökkel abból a célból, hogy beszéljünk azokról a lehetőségekről,
amelyekkel fejleszthetnénk az Európai Unió és Ukrajna közti kapcsolatot. Teljesen tudatában vagyok annak,
hogy Ukrajna jelentős ország számunkra. Nagyon fontos a teendők kontextusában, például a vízumok és a
regionális dimenziók ügyében – amit Brok úr hozott fel a vita elején –, hogy teljesen koherensen dolgozzunk
szomszédainkkal a Keleti Partnerségben, biztosítva, hogy anélkül történjen előrelépés részünkről, hogy az
ne vezessen számukra nemkívánatos instabilitáshoz.
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Fleckenstein úr, a civil társadalommal való párbeszéd megjelenik a nyilatkozatban. Ez rendkívül nagy
jelentőségű, mint ahogy véleményem szerint Oroszország azon lépése a Kereskedelmi Világszervezetnél,
miszerint újragondolja a WTO-hoz való csatlakozás lehetőségét a teljes vámunió nélkül, vagy csupán
Kazahsztánnal, vagy önállóan. Nemrégiben találkoztam Suvalov miniszterelnök-helyettessel, hogy
megvitassuk, mit tehetünk még ennek érdekében.

Grúzia rendkívül jelentős ügy. Állandóan napirendre kerül. Minden szinten felvetettük a kétoldalú találkozóink
során. Nagyon fontos, hogy tovább dolgozzunk Genfben annak érdekében, hogy megoldást találjunk, és
nevünkben megköszönöm Pierre Morel munkáját is.

Végül pedig: az energia természetesen mélyreható, jelentős, alapvető terület, ahol fenn kell tartanunk az erős
partnerséget mind Ukrajnával, mind Oroszországgal.

Elnök. – Hat állásfoglalásra irányuló indítványt(2) nyújtottak be az eljárási szabályzat 110. cikk (2)
bekezdésének megfelelően.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elena Băsescu (PPE), írásban. – (RO) A Rosztovban megtartott csúcstalálkozó során aláírt modernizációs
partnerségi megállapodás lefekteti az Európai Unió és Oroszország közötti jobb együttműködés alapjait a
gazdaság és a befektetések területén. Ez lendületet adhat a gazdasági reformok folytatásának és a demokrácia
megteremtésének Oroszországban. Egyfelől támogatjuk azt az álláspontot, miszerint Oroszország
modernizációja a XXI. században demokratikus intézményeken és értékeken nyugodjon. Másfelől nem
tudunk egyetérteni az Oroszország által javasolt európai biztonsági egyezmény tervezetével. Ez aláásná a
NATO és az EBESZ szerepét. Úgy gondolom, hogy a vízumrendszer feloldása csak azután lehetséges, miután
Oroszország teljesítette valamennyi szükséges feltételt. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra,
hogy ha az orosz állampolgárok korábban utazhatnak vízumkényszer nélkül az Európai Unióban, mint a
Keleti Partnerség országainak állampolgárai, az negatív üzenetet hordozna utóbbiak számára. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a Moldovai Köztársaság és Ukrajna jelentős haladást ért el a vízumrendszer feloldásának
feltételei teljesítésében. Az Európai Uniónak tovább kell folytatnia a szerepvállalását a Keleti Partnerség
országainak támogatásában.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE). írásban. – (RO) Üdvözlöm az EU–Oroszország csúcstalálkozó eredményét,
mivel úgy érzem, a megfelelő irányba haladunk. Oroszország konstruktívabb hozzáállást tanúsított, mint
korábban, míg az uniós oldalon Ashton bárónő és Van Rompuy elnök az Európai Tanács részéről sikeresen
képviselték az Európai Uniót. Azonban némileg elővigyázatosabbnak kell lennünk orosz kapcsolatainkban.
Oroszország kétségkívül nagy jelentőségű stratégiai partner általában véve gazdasági, energiaügyi és
kereskedelmi szempontból. Azonban nem veszíthetjük szem elől, hogy Oroszország nem tekinti az Európai
Uniót valódi partnernek, és előnyben részesíti a komolyabb problémák kétoldalú kezelését a különböző
tagállamokkal. Következetesnek kell lennünk és meg kell mutatnunk Oroszországnak, hogy az EU egységes
tud lenni, és hogy Oroszországnak a tagállamok helyett az EU-val kell folytatnia egyenrangú megbeszéléseket,
amellyel elkerülhető az orosz „oszd meg és uralkodj” stratégia lehetséges kockázata. Emellett bár elismerem,
hogy jelentős előrelépés történt, az EU-nak ragaszkodnia kell értékeihez, különösen a jogállamisághoz,
demokráciához és az emberi jogokhoz. Másodhegedűs szerepet hagyni ezen értékeknek annyi, mint elvetni
azokat és saját identitásunkat.

András Gyürk (PPE), írásban. – (HU) A két héttel ezelőtti EU-orosz csúcs napirendjén a korábbiakhoz képest
kisebb súllyal szerepeltek az energiabiztonsági kérdések. Ez nem jelenti azt, hogy ne történtek volna említésre
méltó fejlemények az elmúlt hónapokban. Nemrégiben ugyanis újra felmerült az orosz Gazprom és az ukrán
Naftogaz gázipari vállalatok fúziója. Az ukrán államfő felajánlotta, hogy az egyesülésről szóló jövőbeni
tárgyalásokon az Európai Unió képviselői is vegyenek részt. Az Európai Bizottság azonban – mint a
híradásokból megtudtuk – nem lát okot arra, hogy részt vegyen az egyeztetéseken. Az Európai Bizottsággal
szemben úgy gondoljuk, ha meghívás érkezik, az EU képviselőinek igenis részt kell venni a fúzióról szóló
tárgyalásokon. Mindenekelőtt azért, mert a Naftogaz hálózatain keresztül a teljes energiafogyasztás egyötödét
kitevő gázimport érkezik a tagállamokba. Így a két cég egybeolvadása alapvetően befolyásolná az európai

(2) Lásd a jegyzőkönyvet.
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energiapiac működését, így az árversenyt is. A Gazprom és a Naftogaz fúziójára nem tekinthetünk úgy, mint
két vállalat kizárólagos belügyére, hiszen jól tudjuk: a hasonló tranzakciókat megelőzően az érintett
kormányok is intenzíven befolynak a tárgyalásokba. Így ha hívják, az EU-nak is ott kell lennie az asztalnál.
Ha az Unió a saját importütőerét érintő döntésekbe sem képes beleszólni, akkor a közös energiapolitika nem
több mint hasztalan ismételt üres szólam. <BRK>

Sandra Kalniete (PPE), írásban. – (LV) Az Európai Unió és Oroszország közti kapcsolatok fejlődését gátolják
azon komoly problémák, amelyek a demokrácia és az emberi jogok betartása alapvető elve, a bíróságok és
a tömegtájékoztatás a politikai vezetéstől való függetlensége, az ellenzék képviselőivel szembeni elnyomó
intézkedések és a törvények szelektív alkalmazása terén mutatkoznak. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az uniós
politika hangsúlya eltolódik a közös értékekre alapozott stratégiai partnerségről az érdekeken alapuló
pragmatikus politika irányába. Az ilyen jellegű politikához különösen lényeges valamennyi tagállam erős
és egységes támogatása és következetes betartása. Üdvözlöm a Rosztovban megkötött modernizációs
partnerséget az EU és Oroszország között, illetve a kapcsolatokban történt fokozatos fejlődést. Azonban
különösen hangsúlyozni szeretném annak szükségességét, hogy a partnerség foglaljon magában egy erőteljes
fejezetet az értékekről, illetve a jogállam, demokrácia, emberi jogok és alapvető jogok betartásáról. Nem
szabad elfeledkeznünk az egyre erősebb kölcsönös függésről Oroszország és az EU között az energia területén,
sem az elmúlt évek során az energiaellátás akadozása okozta jelentős problémáiról. E problémák elhárítása
érdekében nem csupán az Európai Unióban szükséges szabályozás a gázellátás biztonságáról, hanem szükség
van az EU és Oroszország közötti együttműködésre a lényeges, de még nem elfogadott EU–Oroszország
megállapodáshoz az energiabiztonsági riasztási mechanizmusról. Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU és
Oroszország közötti energiaügyi együttműködést az Energiachartára kell alapozni, amelyet bele kell foglalni
az új EU–Oroszország keretmegállapodásba annak érdekében, hogy látható és kölcsönösen tisztességes
előfeltételeket biztosítsunk a befektetések és a piachoz való egyenlő hozzáférés számára.

Tunne Kelam (PPE), írásban. – A rosztovi csúcstalálkozó úgy tűnik, hiányt szenved a jelentős eredményekben.
A modernizációs program szépen csomagolt pótléka a jelentős, hosszú távú együttműködésnek. Egyetlen
hivatalos eredmény sem tér ki Oroszország hírhedt elégtelenségére a jogállamiság betartásában. Igaz ugyan,
hogy Van Rompuy elnök felvetette az emberi jogok ügyét, azonban ez nem tükröződik a közös nyilatkozatban.
Sajnos a következtetés az, hogy az EU hivatalos alapját adó „lágy” értékek befolyásos harmadik felek esetében
megmaradnak nem hivatalos szinten. Míg a közös nyilatkozat utal a civil társadalom építésére és az emberek
közötti kapcsolatok fejlesztésére, továbbra is fennáll a kérdés: hogyan kapcsolódhat össze a civil társadalom,
ha számos aktivistára börtön vagy zaklatás vár csupán véleménye hangoztatása miatt? Ezért szükséges, hogy
az EU határozottan reagáljon a május 31-i, 40 orosz városban szervezett, az alkotmányos gyülekezési jog
betartására felszólító polgári demonstrációkra. Közvetlenül a csúcstalálkozót követően Németország és
Oroszország nyilatkozatot adott ki a közös EU–Oroszország biztonsági bizottság létrehozásáról. Az ilyesfajta,
rögtönzött kétoldalú egyezmények szükségszerűen aláássák az EU szerepét és hitelességét a harmadik felek
szemében, akikkel közös külügyi és biztonsági politikát folytat a Lisszaboni Szerződés értelmében.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), írásban. – (CS) Az Oroszországi Föderáció és az Európai Unió közötti 25.
csúcstalálkozó alkalmat ad arra a kérdésre, hogy vajon az ilyesfajta találkozók rendszeressége nem vezet-e
alulértékeléshez és rossz előkészítéshez. Nem szeretném aláásni a legfelsőbb uniós és orosz képviselők közötti
találkozók jelentőségét az együttműködés fejlesztését és az öröklött konfrontációs szokások elvetését illetően.
De mi a legutóbbi csúcstalálkozó hozadéka? Ez volt az első ilyen találkozó a Lisszaboni Szerződés ratifikálását
és az Európa 2020 stratégia elfogadását követően. Azonban nem láttam új megközelítést Brüsszel részéről.
Elhangzott néhány homályos ígéret Oroszország modernizációjáról és egy nyilatkozat, miszerint az EU-nak
– az Egyesült Államokkal ellentétben – nem szükséges újrakezdeni viszonyát Oroszországgal, csupán a jól
kitaposott ösvényen kell haladnia. Moszkva javaslatai a vízummentesség bevezetésére az orosz és uniós
állampolgárok számára süket fülekre találtak. Brüsszel ezt nem kommentálta, annak ellenére, hogy a tapasztalat
azt mutatja: nem kockázat az éhínség hajtotta bevándorlás Keletről, és a jelenlegi rendszer nem jelent akadályt
a nemzetközi bűnözésnek. Megjegyzem, hogy az orosz elnök legutóbbi török látogatása során megállapodást
írtak alá a vízummentességről Oroszország és Törökország között. Hasonló a helyzet Oroszország tagfelvételi
kérelmével a WTO-ba. Az Európai Parlamentnek figyelmeztetnie kell az uniós csúcstalálkozókat előkészítő
munkatársakat, hogy az Európa 2020 stratégia jobb előkészítést igényel. Szeretném azt a javaslatot tenni,
hogy fontoljuk meg az európai parlamenti képviselők és az orosz Állami Duma képviselői közös
megbeszéléseinek megszervezését, amelyek hozzájárulnának a kölcsönösen jobb megértéshez és a
csúcstalálkozók megfelelőbb előkészítéséhez.

György Schöpflin (PPE), írásban. – Oroszország a nyugatot még mindig kiemelten felelősnek tartja a
Szovjetunió összeomlásáért és a jelcini évek zűrzavaráért. Azonban Oroszország számos konok problémával
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néz szembe, amelyeknek a nyugat felé kellene elmozdítania az országot, azonban Moszkva ellenérzése
tovább él az EU-val szemben. Először is, Oroszországot vezetői energiatermelő országgá tették, azonban
míg az energiatartalékok kimerülnek, gazdasága komoly bajban van. A pénzügyi világválság az energiaárak
összeomlásához vezetett, amely Oroszország számára bevételkiesést eredményezett. Oroszország népessége
demográfiailag zuhan; alig tud elég katonát mozgósítani az ország védelmére. A többnyire muzulmán
Észak-Kaukázusban Oroszország erőszakhullámot él át. Az erőszakra elnyomás a válasz, amely azt jelenti,
hogy a konfliktus folytatódni fog. Kína kihívást kezd jelenteni Közép-Ázsiában, amelyet Moszkva régóta
saját érdekkörének tekintett. Végül pedig: az a terület, amelyen Oroszország továbbra is jól teljesít, a hírszerzés,
és ezt jól mutatja idén Ukrajnában az orosz befolyás gyors visszaállítása. Ez jelzés a nyugat számára.
Oroszország minden tőle telhetőt meg fog tenni nyugati biztonsági zónájának megnöveléséért, tekintet
nélkül az EU érdekeire.

Indrek Tarand (Verts/ALE), írásban. – (FR) Meg vagyok döbbenve az EU–Oroszország csúcstalálkozó
következtetéseire vonatkozó kompromisszumos állásfoglalás konformizmusán, amely vajmi keveset említi
az emberi jogok témáját. Attól tartok, hogy az Oroszországgal kapcsolatos problémák ily módon való
kezelése semmi hasznot nem hoz az EU–Oroszország kapcsolatainak jövőjére nézve. Emellett Franciaország
eladott Oroszországnak egy Mistral típusú hadihajót, és meg vagyok győződre arról, hogy meg fogja bánni
e lépését.

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

8. Szavazások órája

Elnök. – A következő napirendi pont a szavazás.

(Az eredményekért és a szavazásra vonatkozó egyéb részletekért lásd a jegyzőkönyvet)

***

Robert Atkins (ECR). – Nem szeretném sokáig feltartani a Parlamentet, de 43 oldalnyi szavazás kerül most
sorra. Meddig fogadjuk még el azt a nevetséges helyzetet, hogy a Parlament nem végezheti rendben szavazási
eljárását? Azt mondták, hogy délben kezdünk. Most 12:50 lesz mindjárt. Sokáig fog tartani, mire végzünk.
Arra kérem Önöket, szólítsák fel az elnököt és az elnökséget, hogy tegyék egyértelművé a biztosok, a
miniszterek és mindenki más számára, hogy a mi eljárásunk szerint kellene szervezniük menetrendjüket, és
nem fordítva, hogy a meghirdetett időben szavazhassunk.

(Taps)

Elnök. – Hölgyeim és uraim, szeretnék rámutatni, hogy a szavazás 12:30-ra volt beütemezve. Igaz, hogy
20 perces késésben vagyunk, de nem 40 perces késésben.

Szeretnék továbbá az egész Parlament nevében gratulálni Fidanza úrnak, aki nemrégiben kötött házasságot.

***

8.1. Közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési program (BONUS-169) (A7-0164/2010,
Lena Ek) (szavazás)

8.2. Az európai műholdas rádiónavigációs programok irányítására szolgáló
struktúrák (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (szavazás)

8.3. Az európai Föld-megfigyelési program (GMES) (2011–2013) (A7-0161/2010,
Norbert Glante) (szavazás)

8.4. Csatlakozás a Nemzetközi Megújuló Energia Hivatal alapító okiratához
(A7-0176/2010, Herbert Reul) (szavazás)
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8.5. A megerősített együttműködés lehetővé tétele a házasság felbontására és a
különválásra alkalmazandó jog területén (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka)
(szavazás)

– A szavazás előtt:

Tadeusz Zwiefka, előadó. – (PL) Hölgyeim és uraim, ez fontos kérdés. Az Európai Unió történetében először
el fogunk indítani megerősített együttműködési eljárást. Két dolgot szeretnék mondani erről. Először is,
szeretnék módosítást előterjeszteni az ajánlás frissítése céljából, mivel változás történt azt követően, hogy
a dokumentumot megfogalmazták és a Jogi Bizottság szavazott róla. Nem 12, hanem 14 ország csatlakozott
a megerősített együttműködési eljáráshoz – Málta és Portugália szintén csatlakozott. Ezzel kapcsolatban azt
szeretném kérni, hogy ezt a 12-ről 14-re történő változást vegyük bele a G. preambulumbekezdésbe.

Szeretnék továbbá egy határozott kéréssel fordulni az Európai Bizottsághoz és azokhoz a tagállamokhoz,
amelyek részt vesznek a megerősített együttműködési eljárásban, hogy a lehető legtöbb tagállam körében
támogassák és népszerűsítsék ezt az eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikke (1)
bekezdésével összhangban. Azért van erre szükség, hogy ezt az eljárást ne kizárólag egyes országok csoportjára
vonatkozó különös szabályozások létrehozásának eszközeként használják.

8.6. Az euró 2011. január 1-jei bevezetése Észtországban (A7-0182/2010, Edward
Scicluna) (szavazás)

8.7. 04/2010. számú költségvetési módosítástervezet: III. szakasz - Bizottság (2009.
évi többlet) (A7-0200/2010, László Surján) (szavazás)

8.8. A 2008-as évre vonatkozó mentesítések: az EU általános költségvetése, Tanács
(A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Ryszard Czarnecki, előadó. – (PL) Csak egy megjegyzés: bizalmat szavazunk a Tanácsnak, de ez a bizalom
nem feltételek nélküli. Biztos vagyok benne, hogy a Tanáccsal való együttműködés sokkal jobb és sokkal
hatékonyabb lesz jövőre, mint eddig volt.

– Az 1. bevezető hivatkozásról való szavazás előtt:

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Elnök úr, a mentesítésről szóló állásfoglalásról szavazunk, és a Parlament
emlékszik rá, hogy az előző ülésen is szavaztunk mentesítésről. Sajnálatos módon egy cím benne maradt a
jelentésben. Felolvasom önöknek: „A mentesítési határozat elhalasztásának okai”. Javaslom, hogy terjesszünk
elő szóbeli módosítást a cím, valamint a következő cím eltörlésére: „További szükséges intézkedések és a
Parlamentnek benyújtandó dokumentumok”. Úgy vélem, ez a hiba figyelmetlenségből adódott.

Elnök. – Köszönöm. Úgy gondolom, módosítása helyénvaló, és ezt mindenesetre automatikusan meg kellett
volna tennünk, hogy a jóváhagyást összhangba hozzuk a mai dátummal. Egyetértek tehát javaslatával.

8.9. A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog
(A7-0198/2010, Sarah Ludford) (szavazás)

8.10. A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének
szervezése (A7-0137/2010, Edit Bauer) (szavazás)

– A közös álláspont elutasítását követően:

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök úr, a szavazás fényében a Kollégium meg fogja vizsgálni a lehetőségeket,
beleértve a javaslat visszavonását. Azonnal meg fogjuk kérdezni a tagállamokat, hogy hogyan alkalmazzák
a munkaidőről szóló szabályokat az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre, és hogyan
ellenőrzik ezeknek a szabályoknak a betartását.
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Pervenche Berès (S&D). – (FR) Elnök úr, úgy értettem a biztos úr felszólalásából, hogy a Bizottság vissza
fogja vonni a javaslatot, amelyet elutasítottunk. Ha ez így van, akkor azt nem szükséges elküldeni a
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak.

Elnök. – Én úgy értettem abból, amit a biztos úr mondott, hogy megfontolják ezt a lehetőséget. Ha így van,
akkor nyilvánvalóan igaza van, Berès asszony. Amennyiben a biztos úr megerősíti, hogy a Bizottság vissza
kívánja vonni a javaslatot, akkor természetesen az elnökség, amelyet jelenleg én képviselek, nem fogja
továbbítani az ügyet a felelős bizottsághoz. Meg tudja ezt erősíteni, Füle úr?

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök úr, valóban azt mondtam, hogy a Kollégium meg fogja vizsgálni a
lehetőségeket, beleértve a javaslat visszavonását.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Elnök úr, ilyen körülmények között, és figyelembe véve a biztos úr válaszában
megerősített nagyfokú bizonytalanságot, azt szeretném kérni az eljárási szabályzat 56. cikke (3) bekezdésének
megfelelően, hogy ez a plenáris ülés fejezze ki véleményét a jogalkotási javaslatról, amely elutasítja a Bizottság
javaslatát, és arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy erősítsék meg szavazataikat az így módosított
jogalkotási javaslat mellett való szavazatukkal.

(Taps)

Elnök. – Jogában áll ezt tennie, Berès asszony. Az előadó kér szót.

Edit Bauer, előadó. – (HU) Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a lehetőségek között ott van az is, hogy 25
tagállam ellen indul holnap infringement eljárás. Azt szeretném kérni, hogy a nevemet vegyék le a jelentésről,
mert ehhez én nem kívánok hozzájárulni.

Elnök. – Berès asszonynak is van azonban egy javaslata. Szeretnék felkérni valakit, hogy szóljon mellette,
és valakit, hogy szóljon ellene. Ki szeretne Berès asszony azon javaslata ellen felszólalni, hogy szavazásra
bocsássuk a jogalkotási javaslat visszautasítását? Senki? És ki szeretne mellette felszólalni?

Az eljárási szabályzat alapján nincs probléma Berès asszony javaslatának elfogadhatóságával kapcsolatban,
ezért szavazásra bocsáthatjuk a javaslatot.

Giles Chichester (ECR). – Elnök úr, egy korábbi alkalommal, amikor a Parlament a Bizottság egy javaslatát
leszavazta – akkor egy a kőolajtartalékokra vonatkozó irányelv kapcsán –, a javaslatot visszautalták az
illetékes bizottsághoz, mert a Bizottság nem erősítette meg határozottan, hogy vissza fogja vonni a javaslatot.
A biztos úr nagyon óvatosan válogatta meg szavait. Én nem értek egyet Berès asszony értelmezésével. Vissza
kellene küldeni a javaslatot a bizottsághoz, ameddig ki nem derül, hogy a Bizottság visszavonja-e javaslatát
vagy sem.

(Taps)

Emilie Turunen (Verts/ALE). – Elnök úr, én a mellett szeretnék felszólalni, hogy végezzük el a szavazást
ma. Az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdését idézve: „Amennyiben a Bizottság nem vonja vissza
javaslatát, a Parlament azt a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről történő szavazás nélkül az illetékes
bizottsághoz utalja vissza, kivéve, ha a Parlament az elnök, vagy az illetékes bizottság előadója, vagy egy
képviselőcsoport, vagy legalább 40 képviselő javaslatára úgy dönt, hogy szavazásra bocsátja az
állásfoglalás-tervezetet”.

Ez nagyon egyértelmű. Kértük, hogy szavazzunk. Természetesen szavaznunk kell.

(Taps)

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Elnök úr, az egész szavazást másképp lehetett volna kezelni, ha az előadó
tartotta volna magát a bizottság eredményeihez. Lehetséges, hogy ezt megteszik a jövőben?

(Taps)
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8.11. A fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről (A7-0109/2010, Renate Sommer)
(szavazás)

– A 48. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Renate Sommer, előadó. – (DE) Elnök úr, egyszerűen a német változatban szereplő megfogalmazás
tisztázásáról van szó. A többi nyelvi változatban nincs szükség változtatásra. Erre csupán a jogbiztonság
miatt van szükség, és a „nicht vorverpackte Lebensmittel” (nem előrecsomagolt élelmiszer) használatára
vonatkozik a „nicht fertig abgepackte Lebensmittel” (csomagolás nélküli élelmiszer) helyett. Ez nyelvi
módosítás a német változatban.

(A szóbeli módosítást elfogadják)

– A 130. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Renate Sommer, előadó. – (DE) Elnök úr, ez a módosítás a nanoanyagokat tartalmazó termékek címkézésére
vonatkozik. Én alapvetően támogatom a módosítást. Azt szeretném csak tisztázni, hogy ezeknek stabil
nanoanyagoknak kell lenniük. Vannak nem stabil nanoanyagok, mint például a cukor, amelyet olyan finom
porrá lehet őrölni, hogy a részecskék nanoméretűek lesznek. Minden eredmény azt mutatja, hogy a nem
stabil nanoanyagok nem károsak az élő szervezetekre. Ezért a következőket szeretném hozzátenni a szóbeli
módosításhoz: „A stabil nanoanyagokat tartalmazó termékek esetében”.

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

– A 101. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Glenis Willmott (S&D). – Elnök úr, én csak az „eredet” szót szeretném kicserélni ebben a bekezdésben,
hogy az a következőképpen hangozzon: „származási ország vagy hely”. Ez sokkal világosabb a fogyasztók
számára.

(A szóbeli módosítást nem fogadják el)

– A 101. módosításra vonatkozó szavazás után:

Renate Sommer, előadó. – (DE) Elnök úr, a 101. módosítás első részét elfogadták, míg a másodikat
elutasították. Ahogy a 328. módosítást értelmezem, így még mindig szavaznunk kell róla. Ez a technikai
jellegű módosítást is érinti, amely részét képezi azoknak a változtatásoknak, amelyeket a Lisszaboni Szerződés
értelmében kell megtennünk. A „komitológiai rendszer” kifejezést a „felhatalmazáson alapuló jogi aktus”
kifejezéssel kell helyettesíteni. Úgy gondolom tehát, hogy szavaznunk kell erről.

(A Parlament elfogadja a javaslatot – a 328. módosításról való szavazást lefolytatják)

– A 295. módosításra vonatkozó szavazás után:

Carl Schlyter (Verts/ALE). – Elnök úr, tulajdonképpen az EPP-módosítás és az eredeti szövegek is
változtatnak egyes dolgokon, de sem az EPP-módosítás, sem az eredeti szöveg nem foglalkozik a
transzzsírokkal. Ezért a 144. módosítás megfelelő részéről még mindig szavazni kellene, még akkor is, ha a
295. módosítást elfogadták, mivel a transzzsírok kérdése nagyon sok jelenlévő számára fontos.

Renate Sommer, előadó. – (DE) Elnök úr, anélkül, hogy tartalmi kérdésekről bocsátkoznék vitába, ez olyan
kérdés, amelyet a Beadványok Irodája megoldott, ahogy azt a szavazólista is mutatja. Az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) képviselőcsoport által előterjesztett módosítás célja a 29. cikk (1) bekezdése 1.
pontja b) alpontjának törlése. Schlyter úr valami olyanra utal, amelyről újra szavaztunk a (b) pont alatt a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban, de amelynek (ba) a jele. Ezért
Schlyter úr azon a véleményen van, hogy ez a kiegészítés a 29. cikk (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában
fölösleges kiegészítés, és az ennek a pontnak a módosításával egyetemben, nem tartozik a mai szavazáshoz.

Én úgy gondolom, hogy azt kellene követnünk, amit a Beadványok Irodája tett. Véleményem szerint a 144.
módosítást ejteni kellene, amennyiben a 295. módosítást elfogadjuk. Mivel a vélemények eltérőek ebben a
kérdésben, Schlyter úr azonban korrektül járt el, amikor tájékoztatott erről, mielőtt a kérdést felvetette volna
a plenáris ülésen, azt javaslom, hogy külön szavazzunk a 144. módosításról.

(A Parlament elutasítja a javaslatot)
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– A 145. módosításra vonatkozó szavazás után:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Elnök úr, muszáj szavaznunk a 339. módosításról. Ez szintén a
„felhatalmazáson alapuló jogi aktus” technikai jellegű módosítással kapcsolatos.

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

– A 149. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Renate Sommer (PPE). – (DE) Elnök úr, a 313. módosítás mindkét részét elutasították. Ezért most szavaznunk
kell a 149. módosításról.

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

– A 297. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Carl Schlyter (Verts/ALE). – Elnök úr, a 31. cikk (3) bekezdésével kapcsolatban szeretnék felszólalni. A
PPE képviselőcsoport szeretné eltörölni a kötelező INBÉ-t. Mi egyetértünk a PPE képviselőcsoporttal, és
szeretnénk mellette szavazni. A 314. módosítás szerzői tehát úgy döntöttek, hogy megváltoztatják ezt, hogy
a 31. cikk (3a) (új) bekezdéséhez tartozzon, így nem fog elveszni, amennyiben a 297. módosítást elfogadják.

– A 316. módosításra vonatkozó szavazás után:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Elnök úr, nem kellett volna szavaznunk a 316. módosításról, mivel a 316.
módosítás hatályát veszti, amennyiben a 313. módosítást elfogadják. A 313. módosításról két részben
szavaztunk, és nem fogadtuk el. Elnézést. Rosszul mondtam.

– A 346. módosításra vonatkozó szavazás után:

Renate Sommer (PPE). – (DE) Elnök úr, most mondta a szavazás alatt, hogy a 346. módosítást elutasították.
Úgy gondolom, ez hiba volt az Ön részéről. Ez a technikai jellegű módosítást is érintette. A képviselőcsoportok
egyetértenek ebben. Arra szeretném kérni Önt, hogy újra bocsássa szavazásra a 346. módosítást.

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

– A szavazás után:

Joseph Daul (PPE). – (FR) Elnök úr, figyelembe véve az idő múlását, azt szeretném kérni, hogy most
szavazzunk az EU 2020-ról és a gazdasági kormányzásról, és a többit halasszuk el holnapig, és ha nem lesz
elég időnk csütörtökön, akkor itt maradunk péntek reggel is.

(Taps)

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

A Bizottság álláspontja a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai
parlamenti és a tanácsi rendeletjavaslattal kapcsolatban az Európai Parlament által javasolt
módosításokról

Előadó: Renate Sommer (EPP)

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

Módosítások

Közvetlenül elfogadható:

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

Elvben elfogadható:

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

Újraszövegezéssel elfogadható:
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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

Részben elfogadható:

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

NEM elfogadható:

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. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítése - UE 2020 (szavazás)

8.13. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének előkészítése - Gazdasági irányítás
(szavazás)

8.14. A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal
és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság felállításáról és számbeli
összetételőről szóló határozatra irányuló javaslat (B7-0295/2010) (szavazás)

8.15. A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttségbe való
kinevezésekre irányuló javaslatok (B7-0341/2010) (szavazás)

Elnök. – Ezzel lezárom a szavazásokat.

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Elnök. – Most következnek a szavazáshoz fűzött indoklások.

Jelentés: Lena Ek (A7-0164/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) A Balti-tenger európai érték, amelyen mindannyian osztozunk, így
fontos lépéseket tenni, amelyek lehetővé teszik, hogy megvédjük magunktól.

Ez ellentmondásosan hangozhat, de a gazdaság néhány ágazata, mint például az ipar, a mezőgazdaság és a
halászat – amennyiben rosszul kezelik – hátrányosan érinthetik a balti bioszisztémát. Ezért annak ellenére,
hogy bizonyos dolgokat meg kell tennünk az alapvető gazdasági folyamatok érdekében, kötelességünk
annak biztosítása, hogy törődjünk a térséggel és megvédjük azt, amely egy kivételes természeti erőforrás. A
balti biodiverzitás elhanyagolása kárt fog okozni a gazdaság azon ágazatai számára, amelyek a balti-tenger
vizére támaszkodnak. Létfontosságú tehát a nemzetek feletti és határokon átnyúló együttműködés ezen a
területen.

Csak a közös kutatások által, beleértve az orosz tudósok részvételét is, hozhatunk létre egy hatékony rendszert,
amely megvédi a Balti-tengert, és lehetővé teszi, hogy a benne rejlő lehetőségeket innovatív módon használjuk
fel.
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Jelentés: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Elnök úr, szeretném szívből üdvözölni Észtországot az euróövezethez való
csatlakozása alkalmából. Nagyon örülök minden új euróövezetbeli tagnak, mivel a közös valuta fontos
integráló tényező. Szeretném azonban emlékeztetni a Bizottságot ezen a ponton arra, hogy vannak stabilitási
kritériumok, amelyeknek meg kell felelni. Néha az a benyomásom, hogy az euróövezet meglévő tagjainak
különleges jogaik vannak. Azért vannak a szabályok, hogy betartsuk azokat. Mindenkit meg kell büntetni,
aki megszegi a szabályokat. Ez különösen vonatkozik az euró stabilitásának kritériumaira.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Én hiszek az euróban mint valutában, és észt képviselőként természetesen
támogattam a jelentés elfogadását, valamint az euró bevezetését a jövő évtől. Költségvetési hiányunk alacsony,
és az államadósságunk az egyik legalacsonyabb Európában. A kormány megszorításokat vitt véghez, ahol
csak lehetett. Az eredményt – az európai szintű jóváhagyást – megérdemeltük. Azért is szavaztam azonban
a jelentés mellett, hogy köszönetet mondjak állampolgárainknak és kifejezzem elismerésemet az észt
lakosságnak. Nem voltak sztrájkok, lázadások, még zúgolódás sem, miközben tolerálták a magas
munkanélküliséget, a fizetések visszaesését – ezeket mind túlélték. Ez a megterhelés azonban nem folytatódhat.
Reméljük, hogy az euró enyhülést fog hozni, és egy új fellendülés kezdete lesz. Köszönöm.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök úr, én a jelentés mellett szavaztam, és először is szeretnék gratulálni
Észtországnak az Európai Parlament döntéséhez, miszerint 2011. január 1-jétől engedélyezi az euróövezetbe
való belépését. Az euró néhány komoly kihívással szembesült mostanában; Észtországnak az euróövezetbe
való belépése azonban egyértelmű üzenet kell, hogy legyen azok számára, akik megkérdőjelezik Európa
közös valutájának létjogosultságát és jövőjét.

Példaként kell tekintenünk Észtország eltökéltségére és folyamatos erőfeszítéseire, amit annak érdekébe tett,
hogy tagja lehessen az euróövezet családjának, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy Észtország a
globális pénzügyi és gazdasági válság ideje alatt érte el ezt a dicséretes teljesítményt. Észtországnak példaként
kellene állni a többi tagállam előtt, amelyek csatlakozni kívánnak az euróövezethez, valamint a jelenlegi
euróövezetbeli tagok, és különösen azok előtt, akik hajlamosak alábecsülni az euróövezetbeli kritériumok
és szabályok fontosságát.

Jelentés: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Elnök úr, a ma elfogadott jelentés szövegezése fájdalmas tapasztalat volt.
Ahogy tudja, tavaly csak novemberre fejeztük be a Tanács mentesítéséről szóló hasonló jelentés elkészítését.
Ez azt mutatja, hogy az Unió e létfontosságú intézménye költségvetési kiadásainak felügyelete kapcsán az
Európai Parlamentnek számos fenntartása volt, és van jelenleg is.

A különböző problémák és a Tanáccsal való nagyon nehézkes párbeszéd ellenére reméljük, hogy a Tanácsnak
ma megszavazott bizalom nyitottabb együttműködést fog eredményezni az utóbbival, és így az Európai
Parlamentnek a költségvetési kiadások terén megküldött dokumentumok pontosabbak lesznek, valamint
hogy korábban megküldik azokat, hogy végül a híres „szóbeli egyezséget” („gentlemen’s agreement”) – egy
1970-ből, 40 évvel ez előttről származó elvet – felülvizsgálják, és így az Európai Parlament tényleges és
folyamatos befolyással bírjon a Tanács költségvetési kiadásainak felülvizsgálata tekintetében.

Ashley Fox (ECR). – Elnök úr, rendkívül aggályosnak tartom az Európai Tanács elnökének nemrégiben tett
kijelentését, amelyben azt állítja, hogy a tagállamok beleegyeznek abba, hogy költségvetésüket hamarabb
küldik el a Bizottságnak, mint nemzeti parlamentjüknek.

Ez egyszerűen helytelen, és Van Rompuy úr egyértelmű kísérlete arra, hogy rávegye a tagállamokat, hogy
beleegyezzenek további jogköröknek az EU-ra való átruházásába. Az, hogy megkövetelik a tagállamoktól,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be költségvetésüket először, a nemzeti szuverenitás durva megsértése lenne.
Örülök, hogy az Egyesült Királyság kormánya kijavította Van Rompuy elnök urat, és határozottan megismétli,
hogy az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza fogja először látni és jóváhagyni a költségvetést. Ez nem
egyezkedés tárgya.

Azok a tagállamok, amelyek további gazdasági és pénzügyi integrációt szeretnének, szabadon megtehetik
ezt, de ezt nem szabad olyan országokra erőltetni, mint az Egyesült Királyság, amely meg kívánja tartani
gazdasági szuverenitását.
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Jelentés: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr, én a jelentés ellen szavaztam, nem azért, mert nem hiszek a fordítás
szerepében a büntetőeljárások során – természetesen nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a tolmácsolás
és a fordítás legyen ezekben az eljárásokban. Mindazonáltal ennek valójában az a szándéka, hogy nagyobb
jogkörrel ruházza fel az EJEE-t. Az Egyesült Királyság már aláírta az EJEE-t, és azt már 1998-ban beépítettük
joganyagunkba, ahogy tudomásom szerint az egész Európai Unióban is.

Azt kell megkérdeznünk magunktól, hogy miért ezen az úton halad az Európai Unió. Úgy gondolom, azért
halad ezen az úton – és véleményem szerint mindannyian tudjuk, miért halad ezen az úton –, mert ez újabb
lépés az államiság felé. Ezért szavaztam ellene. A nemzeti kormányoknak kell meghozniuk ezeket a döntéseket.
Ez nem az Önök feladata: Önök nem egy ország. Hányszor kell még ezt elmondanunk?

Gerard Batten (EFD). – Elnök úr, én és a brit függetlenségi pártbeli kollégáim tartózkodtunk a szavazáson,
de nem azért, mert bármilyen elvi kifogásunk lenne az ellen, hogy megfelelő fordítási és tolmácsolási
szolgáltatások álljanak azok rendelkezésére, akik külföldi bíróságok elé kerülnek. Azonban ha mellette
szavazunk, az a Stockholmi Program elfogadását és az európai jogi rendszerek harmonizációját jelentené.

Ahogy azt az európai elfogatóparancs esetében láttuk, ez a jogalap nélküli letartóztatások és bebörtönzések
ellen az angol jogban évszázadok óta meglévő biztosítékok lerombolását jelenti. Még rosszabb fog következni
a vádlott távollétében tartott tárgyalásokkal és a kölcsönös elismerés elvének a büntetésekre és a
vagyonelkobzást elrendelő határozatok történő alkalmazásával, stb. Mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy
a nemzeti bíróságok joga kell hogy legyen saját állampolgáraik védelme, elleneznie kell a jogrendszerek
harmonizálását és a Stockholmi Programot.

Jelentés: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr, én a jelentés elutasítása mellett szavaztam, és örülök, hogy ez a Ház
elutasította a jelentést. Én az egyesült királyságbeli West Midlandsot képviselem, ahol az egyik legmagasabb
a munkanélküliség az Egyesült Királyságban. Az emberek általában azt csinálják West Midlandsban – ahogy
az egész Egyesült Királyságban –, hogy kisvállalkozásokat indítanak; valójában a legtöbb munkahelyet az
Egyesült Királyságban a kisvállalkozások teremtik, és ez a jelentés újabb támadás a kisvállalkozások ellen.
Ha elfogadták volna, azt jelentette volna, hogy ha valaki kisvállalkozást indít, akkor rendkívüli módon
túlszabályoznák, így remélem, hogy a Parlament és a Bizottság nem fogja visszahozni ezt a jelentést ebbe a
Házba, és hogy ők is azt látják a jelentés visszautasításában, hogy további jogszabályokra van szükség a
túlszabályozás megakadályozása érdekében. Újjászületésre van szükségünk a gazdaságban, nem
túlszabályozásra.

Jelentés: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, én a jelentés mellett szavaztam, mert úgy
gondolom, az európai fogyasztóknak joguk van tudni, mi van abban az élelmiszerben, amelyet fogyasztanak.

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó uniós rendeletek újrafogalmazására irányuló bizottsági javaslat
célja egyértelműen a jobb jogalkotás követelményeinek való megfelelés. Természetesen az a célja, hogy
csökkentse a túlzott bürokráciát, nagyobb jogbiztonságot nyújtson az élelmiszerlánc résztvevői számára,
javítsa az európai élelmiszeripar versenyképességét és biztosítsa, hogy a fogyasztók átfogó információt
kapjanak az élelmiszerekről. Míg egyrészről segíti az átláthatóságot a fogyasztók érdekében, másrészről nem
tűnik megfelelőnek sem a bürokrácia csökkentése, sem a jogalkotás egyszerűsítése tekintetében. Véleményünk
szerint a Bizottság nagyon könnyű utat választott.

Én támogatom az előadónak a tápanyagprofilokra vonatkozó javaslatát, amelyek valóban részletesek,
tudományosan azonban nem megalapozottak. Véleményünk szerint továbbá ködös, hogy a Bizottság külső
szakértőkkel való konzultáció nélkül fogalmazta meg rendeletjavaslatát. Szintén ködös, hogy a javaslatot
akkor kellett benyújtani, amikor ugyan az egyes tudományos kutatások eredményei már hozzáférhetőek,
egy, az összes tagállamot lefedő széleskörű tanulmány elkészítését éppen csak megkezdték.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Elnök úr, a fogyasztóknak természetesen joguk van tudni, hogy mit tartalmaznak
az élelmiszerek. Azonban mindenki, aki úgy véli, hogy az új címkézési szabályozások kizökkentik Európát
önelégültségéből, vagy hogy az emberek ennek eredményeképp egészségesebben fognak étkezni, rossz
irányba mennek. Táplálkozási tanácsadásra és oktatásra van szükség, nem csak a felnőttek, hanem különösen
a gyermekek számára, és ez egyre fontosabbá válik. Azok, akik változatosan táplálkoznak és sok testmozgást
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végeznek, nyugodt lelkiismerettel megehetnek egy szelet csokoládét. Ezt az üzenetet kellene közvetítenünk
mai szavazatunkkal.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, én a Sommer-jelentés módosításai ellen szavaztam,
amelyek bevezetik az úgynevezett „jelzőlámpa” rendszert. Úgy gondolom, hogy a zsír-, a só-, a cukor-, a
telítettzsírsav- és energiatartalomnak egy egyszerű rendszerrel való jelzése, amelyben ezeket egy értékkel
kapcsolják össze, nem ad megfelelő információt a fogyasztók számára. Ehelyett az olyan előre elkészített
élelmiszerek megbüntetésének valós kockázatát rejti magában, mint például a fagyasztott pizza, amely piros
jelzést kapna címkéjén, mert sajtot tartalmaz. Paradox módon a jelzőlámpa rendszer az egészségtelenebb
termékeket részesíti előnyben a minőségi termékekkel szemben. Végezetül nem értek egyet azzal, hogy
feltüntessük a kalóriát a szeszes italok – beleértve a borokat – címkéjén. A termékek származási helyét és
eredetét már tisztáztuk.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Elnök úr, jókor tettem fel a kezem, hogy felszólalhassak az előző jelentésről (ami
alatt Bauer asszony jelentését értem) szóló beszéd alatt, és amikor befejezem hozzászólásomat
Sommer asszony jelentésével kapcsolatban, akkor arról is szeretnék szólni. Egy írásbeli kérelmet is
benyújtottam, így nem az én hibám, hogy nem szólalhattam fel. Nos, Sommer asszony jelentésével
kapcsolatban, az előadó jelentős mennyiségű és kiváló munkát végzett, és én támogatom a jogi
áttekinthetőséget, mivel bizonyos egységes szabályok elfogadása helyettesíthetné a jelenlegi normák erdejét.
Ezért támogattam a rendelet elfogadását.

Én támogatom az INBÉ-t, mivel ez a jelölés objektív információt közöl arról, hogy mennyi energiát és
tápanyagot tartalmaz egy egységnyi élelmiszer. Ez a típusú információ segít döntést hozni a fogyasztással
kapcsolatban. Nem támogattam azonban a színkód-rendszer bevezetését. Ez a rendszer szubjektíven értékeli
a termékeket, és nem nyújt információt a fogyasztónak arra vonatkozóan, hogy hogyan állítson össze
kiegyensúlyozott étrendet, és hogyan táplálkozzon egyéni szükségleteinek megfelelően. A jelzőlámpa
rendszer valójában jóra és rosszra osztja fel az élelmiszereket, ehelyett azonban a jó és rossz étkezési
szokásokról kellene beszélni. Köszönöm.

Jelentés: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Én értékelem Bauer asszony munkáját. Tagja vagyok ennek a bizottságnak, és
láttam, hogy mennyit dolgozott, és mennyi időt töltött ezzel. Véleményem szerint nincs értelme bevonni
az önálló vállalkozókat ebbe a rendeletbe, mivel a második rendelet, az 51-es foglalkozik ezekkel, és e
tekintetben a túlszabályozás nem jó dolog. Én ezért nem támogattam, hogy a Bizottság megbuktatta a
javaslatokat, sem a jelentés elutasítását. Köszönöm.

Jelentés: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Ennek a rendeletnek az alapvető elképzelése, hogy olyan helyzetet
teremtsen, amelyben az élelmiszerek címkézése egységes rendszerben történne az egész Európai Unióban.
Ez természetesen átláthatóbb és jobban érthető lenne minden európai fogyasztó számára.

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó egységes szabályok megkönnyítik számunkra a megfelelő termék
kiválasztását. Külföldön elkerülhetjük majd a bizonytalanságot a számunkra nem kívánatos alapanyagokkal
kapcsolatban, illetve az allergén anyagok véletlen fogyasztását. A jogszabályoknak az Európai Unió szintjén
való harmonizálása biztosítani fogja, hogy a piac hatékonyan működjön, és liberalizálni fogja az áruk
áramlását. Ne feledjük azonban, hogy az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályok bármilyen
megváltoztatása súlyos veszteségeknek teheti ki a termelőket, amennyiben a változást nem előzi meg egy
átmeneti időszak.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ma a Parlament egy nagyon fontos dokumentumról
szavazott, és örülök a meghozott döntésnek. Fontos a fogyasztók számára a megfelelő tájékoztatás, és
amennyire lehetséges, az információknak hozzáférhetőnek kell lenniük, és nem szabad félrevezetőnek
lenniük. Szavazatommal megpróbáltam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni a fogyasztók
érdekeit, azonban még mindig egyensúlyra kell törekednünk a szükséges és a felesleges információk megadása,
valamint a fogyasztók és a gyártók érdekei között. Úgy gondolom ezért, a következő lépésnek annak kellene
lennie, hogy felállítsunk egy rendszert, vagy legalábbis arra ösztönözzük a gyártókat, hogy önkéntes alapon
a lehető legtöbb kiegészítő információval szolgáljanak a fogyasztók számára a közegészség védelme érdekében
az Európai unión belül.
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Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a rendelet célja, hogy megbízhatóbb
információkat nyújtson a fogyasztók számára, valamint hogy segítse az elhízás elleni küzdelmet. Ugyanakkor
azonban a túlzott bürokráciát is csökkentenie kellene.

Mai döntésünkkel elértük azt a célt, hogy számos információt hozzáférhetővé tegyünk a fogyasztók számára.
Később fog kiderülni, hogy amiről ma döntést hoztunk, mindig a megfelelő hatást fogja-e elérni. Szeretném
azonban világossá tenni, hogy a jobb tájékoztatás önmagában nem fog egészségesebb étkezési szokásokat
eredményezni, és nem fogja csökkenteni az elhízást. Többet kell tennünk, és ebben részt kell vennie ennek
a Parlamentnek is, megfelelő oktatás és tájékoztatás biztosításával, különösen az iskolákban.

A túlzott bürokrácia csökkentését illetően, ennek épp az ellenkezőjét értük el. Még mindig szerepelnek a
tápanyagprofilok és a származásihely-megjelölések a boltokban. Ennek eredményeképp növeltük a
bürokráciát, és túlterheltük a fogyasztókat információkkal, így észre sem fogják venni az elhízás csökkentésével
kapcsolatos részleteket.

Linda McAvan (S&D). – Elnök úr, én és más munkáspárti európai parlamenti képviselők a záró szavazáson
végül a Sommer-jelentés mellett szavaztunk, mert úgy érezzük, történt előrehaladás, különösen két területen:
a származási ország jelölése és a csomagolás előoldalán alkalmazott címkézés terén. Komoly fenntartásaink
vannak azonban az olyan nemzeti önkéntes címkézési rendszerek – például az Egyesült Királyságban a
jelentősebb kiskereskedők által alkalmazottak – eltörlésére irányuló szavazással kapcsolatban.

Ezek teljes mértékben önkéntes rendszerek, és minden jel arra mutat, hogy a fogyasztók kedvelik ezeket a
rendszereket. Meglátjuk, mi történik a Tanácsban a nemzeti rendszerek eltörlésével kapcsolatban. Remélem,
hogy amikor sor kerül a második olvasatra, amennyiben nem sikerül megállapodásra jutnunk a jelzőlámpákkal
kapcsolatban egész Európában, legalább azok az országok, amelyek jól működő és jól érthető nemzeti
rendszereket fejlesztettek ki, megtarthatják azokat a rendszereket.

Állásfoglalásra irányuló indítvány (B7-0348/2010)

Gerard Batten (EFD). – Elnök úr, én az állásfoglalás ellen szavaztam. Bár nem bír normatív tartalommal,
jól tükrözi, hogy milyen irányban halad az Európai Unió.

Ez Európa gazdasági irányításának az Európai Unió általi megtervezése. Ahogy ma reggel hallottuk
Barroso úrtól és a legtöbb politikai csoport vezetőjétől, pontosan ez az, amit szeretnének. A jelenlegi pénzügyi
válságot hasznos válságnak tekintik az Európai Unió hatalmának kiterjesztése szempontjából.

Én Londont képviselem, amelynek esetleges pusztítással kell szembenéznie a javasolt uniós jogszabály
hatására. Az európai gazdasági irányítás lerombolná a brit gazdaság egészét. Az egyetlen értelmes dolog,
amit az állásfoglalás tartalmaz Pieper úr módosítása, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy kilépjenek
az európai közös valutából. Nagy örömmel szavaztam mellette, de sajnos leszavazták.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Lena Ek (A7-0164/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), írásban. – (LT) Én a dokumentum mellett szavaztam, amely több lehetőséget
fog nyújtani a balti-tengeri régió tagállamai tudományos potenciáljának kiaknázására. A balti-tengeri
ökoszisztémák a természeti és emberi tényezők általi nagy környezeti veszélynek vannak kitéve, és a
tudományt kell felhasználni ennek a problémának a megoldására. Eddig számos kutatást végeztek és fejlesztési
programot vezettek be a tagállamok a balti-tengeri régióban egyénileg, nemzeti szinten, ezek azonban nem
megfelelően koordináltak európai szinten. Remélem, hogy a BONUS program jó példa lesz, és növelni fogja
a balti-tengeri régió kutatási kapacitását, és együttes fellépésre fogja ösztönözni ezeknek az országoknak a
tudósait, miközben hozzájárul az Európai Kutatási Térségnek (EKT) a balti-tengeri régióban való
létrehozásához és bevezetéséhez.

Mara Bizzotto (EFD), írásban. – (IT) Amikor nemzeti és EU-s szinergiák potenciálisan újabb szinergiákat
hoznak létre a kutatás, a versenyképesség és az innováció között, úgy gondolom, hogy minden döntéshozónak
és közreműködőnek az a feladata, hogy támogassa ezt a projektet. Ek asszony jelentése olyan intervenciókat
javasol, amelyek célja a balti-tengeri ökoszisztémán belüli kölcsönhatások megértéséhez szükséges
tudományos kutatási tevékenységek koordinálása, amely kutatásokat jelenleg nemzeti programok segítségével
támogatnak. Ezért én a jelentés mellett fogok szavazni.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Én a jelentés mellett szavaztam, mivel a Balti-tenger és partja
különböző tényezők – szennyezés, éghajlatváltozás, savképződés, az állományok kimerítése és a biodiverzitás
csökkenése – egyre negatívabb hatásaival szembesül. Ezért, a Balti-tenger szennyezésének csökkentése
érdekében, nyolc európai uniós tagállam, beleértve Litvániát, részt kíván venni egy közös balti-tengeri kutatási
és fejlesztési programban (BONUS-169). Jelenleg a balti-tengeri régió néhány országában tudományos
kutatásokat végeznek nemzeti szinten és ezeknek megfelelő programokat vezetnek be, nincs azonban
megfelelő uniós szintű koordináció ezen a területen. Ezért a jelenlegi helyzet komolysága miatt a tudományos
kutatási programoknak a balti-tengeri régióban koncentráltabbnak és szisztematikusabbnak kellene lenniük
hogy koordináltan, hatékonyan és hatásosan kezeljék a tenger szennyezésének összetett és sürgető kérdését.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bizottság által a közös fejlesztési program számára biztosított
pénzügyi támogatás segíteni fogja a kutatási potenciál optimális kiaknázását.

Ez a közös program továbbá összhangban van az európai tengervédelmi és tengerpolitikai stratégia, valamint
az EU balti-tengeri stratégiájának célkitűzéseivel. Összhangban áll továbbá az új Európa 2020 stratégiával,
mivel a tudományba és a tudásba való beruházás, amely ösztönözni fogja a gazdasági növekedést és a
munkahelyteremtést, az egyik fő célja ennek a jövőbeli stratégiának.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Én üdvözlendőnek tartom a BONUS programot, amely
integrálni fogja a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak a Balti-tenger környezetével és tengeri
erőforrásainak kezelésével kapcsolatos kutatási tevékenységeit.

A BONUS program egy előre tekintő modell, és példaként szolgálhat más típusú regionális együttműködések
számára a tudományos kutatás terén.

A balti régióhoz hasonlóan más régiók – mint például Délnyugat-Európa – számára is hasznos lehet, hogy
összehangolt fellépés van a tagállamok és a Bizottság között a közös kihívásoknak való megfelelés és a régiók
fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

Vannak olyan, az egyes tagállamok által önállóan végzett kutatási programok Európának ebben a régiójában,
amelyek kritikus tömegeket érhetnek el stratégiai területeken.

Felszólítom ezért a Parlamentet és a Bizottságot, hogy fontolják meg egy közös kutatási program
létrehozásának lehetőségét Délnyugat-Európában is, amely az olyan nagy horderejű területekre összpontosít,
mint a tenger és a tengeri energiaforrások az európai-atlanti tengely és annak szomszédos régiói fenntartható
fejlődése érdekében.

Robert Dušek (S&D), írásban. – (CS) A közös balti-tengeri kutatási programról szóló jelentés a Közösségnek
a balti régióbeli kutatási tevékenységekben való részvételének lehetőségeit vizsgálja, amely már régóta zajlik
nyolc európai uniós tagállam – Dánia, Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Németország és Svédország – részvételével. A tevékenységek azonban rosszul koordináltak, és nincs megfelelő
határokon átnyúló hatásuk. A közösségi részvételnek egy BONUS elnevezésű közös programba kellene
egyesítenie a résztvevő tagállamok nemzeti kutatási programjait és tevékenységeit, támogatva a balti-tengeri
régió kutatási és környezeti célkitűzéseinek, a tengeri és hajózási stratégiák és a vízről szóló keretirányelv
megvalósítását. Támogatom orosz tudósok bevonását a BONUS projektbe, mivel Oroszországnak kiterjedt
balti területei vannak, és így közvetlen hatással lehet a balti-tengeri ökoszisztémára.

A pénzügyi költségek tekintetében a BONUS nem számít új projektnek a Közösség számára, mivel
összekapcsolódik olyan azonos célkitűzéseket tartalmazó projektekkel, amelyek már befejeződtek, vagy
hamarosan befejeződnek – vagyis az ERA-val (2004-2006) és az ERA-NET Plus-szal (2007-2011) –, és
ezeknek a projekteknek a munkáját kell folytatnia. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a résztvevő
országok is nyújtsanak pénzügyi támogatást, ami biztosítani fogja ezeknek a tevékenységeknek a
fenntarthatóságát az uniós támogatások lejártát követően is. Egyetértek a jelentés egészével, és mellette fogok
szavazni.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A Balti-tengernek voltak virágzó és tevékeny korszakai, például amikor a
Hanza-szövetség a csúcspontján volt. Ez lehetővé tette az emberek, áruk és tudás gyümölcsöző cseréjét a
különböző országokhoz tartozó területek között. Ezek a cserék segítettek szorosabb kapcsolatokat kialakítani
a szövetség városai között, és előmozdították az olyan valódi szolidaritás kialakulását, mint amit Schuman
javasolt évszázadokkal később, „Európa létrehozásának” legjobb módjaként.

A Balti-tenger és az azon keresztülmenő tengeri közlekedés félig zárt jellege nagy mennyiségű, különböző
eredetű szennyezőanyag felhalmozódásához vezetett. Ezeket sürgősen el kell távolítani, különben a régió
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teljes ökoszisztémája veszélybe kerül. Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia tengeri kutatást és fejlesztést
célzó projektek bevezetéséhez a Balti-tenger térségében. Mivel különösen súlyos körülmények veszélyeztetik
a térséget, ennek prioritásnak kell lennie.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A Balti-tengert és partját elárasztotta a szennyezés, savképződés,
a természeti erőforrások és a biodiverzitás elvesztése jellemzi. A Balti-tenger szennyezésének csökkentése
érdekében az Európai Unió nyolc tagállama – Dánia, Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Németország és Svédország – létre fog hozni egy „BONUS” elnevezésű balti-tengeri fejlesztési
programot. Ennek a programnak a célja a tudományos fejlődés és innováció támogatása azáltal, hogy biztosítja
a balti-tengeri államok közötti transznacionális együttműködéshez szükséges jogi és szervezeti keretet a
balti-tengeri régióval kapcsolatos környezetvédelmi kutatás területén, ami összhangban van az EU 2020
kutatással és tudással kapcsolatos célkitűzéseivel. Az Unió 50 millió euróval fog részt venni a végrehajtási
szakasz során, és ezt a támogatást összeilleszti a résztvevő országok pénzbeli hozzájárulásával, hogy növelje
érdekeltségüket a program közösen való teljesítésében. Üdvözlendőnek tartom az Európai Bizottság pénzügyi
támogatását, és különösen azt, hogy a résztvevő tagállamok biztosítani fogják a program fenntarthatóságát
az uniós támogatás lejártát követően is. Ezért mellette szavaztam.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A Balti-tenger az egyik legszennyezettebb tenger a világon, a BONUS-169
program ezért rendkívül fontos. Fontos, hogy rájöjjünk a helyzet okaira, és kitaláljuk, miért ilyen magas a
szennyeződés. Az EU-nak a lehető legnagyobb fontosságot kell tulajdonítania az óceánoknak, hogy a jövő
generációi az összes bennük rejlő lehetőséget ki tudják használni, amelyek – úgymond – jelenlegi és jövőbeli
gazdasági, társadalmi és tudományos lehetőségeik. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egyetértek
Oroszországnak ebbe a kérdésbe való bevonásával, mivel ez az ország is nagy mértékben hozzájárul a
Balti-tenger szennyezéséhez. Csak ily módon lehet sikeres ez a program, egyébként hiábavaló és nagyon
költséges erőfeszítés lenne csak, amely nem képes elérni a kitűzött célokat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A jelentés szerint egy elkötelezett végrehajtási struktúrát
állítunk fel: a Balti Szervezetek Tudományfinanszírozási Hálózatát, vagy a BONUS EEIG-t, amely a BONUS-169
kezdeményezést hajtja végre. A BONUS EEIG lesz a közösségi támogatás kedvezményezettje, de nem
feltétlenül lesz a résztvevő tagállamok hozzájárulásainak kedvezményezettje. Annak ellenére, hogy a résztvevő
tagállamokat emlékeztetik arra, hogy fontos az egy ténylegesen közös kassza elve, minden résztvevő tagállam
eldöntheti, hogy ő maga kezeli saját hozzájárulását, vagy a BONUS EEIG kezelje azt. Befejezésül: ez jó jelentés,
és mi támogattuk.

Viktor Uspaskich (ALDE), írásban. – (LT) Hölgyeim és uraim, a Balti-tenger nagyon fontos szerepet játszik
a litván társadalomban. Készleteink jó része a Balti-tenger partjainál található. Számunkra, litvánok számára
a Balti-tenger nagyon értékes logisztikai szempontból – különösen a Klaipėda tengeri kikötőnek köszönhetően
–, és természeti valamint kulturális szempontból egyaránt. Sajnálatos módon, ahogy a jelentés is említi, a
Balti-tenger sok kárt szenved az emberek okozta veszélyektől, például a légszennyezéstől, az
éghajlatváltozástól, az állományok kimerítésétől és a savképződéstől. Az önállóan fellépő tagállamokat nem
lehet magukra hagyni, hogy egyedül oldják meg a balti-tengeri régióban felmerült környezetvédelmi
problémákat. Jelenleg különösen nagy szükség van egy olyan közös cselekvési programra, mint a BONUS.
A tudományos kutatás a válasz a felmerülő ökológiai, társadalmi és gazdasági kihívásokra. A BONUS program
egy pozitív közös menetrendet fog létrehozni Litvánia és balti szomszédaink számára – ez a szoros
együttműködés politikai és gazdasági kérdésekre is kiterjedhet. Bár a BONUS program főleg a
környezetvédelmi kutatásokra összpontosít, nem szabad elfeledkeznünk az egyéb előnyökről sem, amit ez
a program nyújthat. A BONUS program jelentős társadalmi és gazdasági előnyökkel is járhat, és hozzájárulhat
a Lisszaboni Stratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez a növekedéssel és a foglalkoztatással
kapcsolatos tudásba való beruházás által. Ez javítana a helyzeten több ágazatban is, mint például a halászat,
a turizmus, a tengeri szállítás és az akvakultúra.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), írásban. – Én igennel szavaztam a közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési
programra (BONUS-169), mivel támogatom a projekt célkitűzéseit, és úgy gondolom, hogy foglalkozni kell
a Balti-tenger jelenlegi ökológiai problémáival. Azért támogatom továbbá a projektet, mert lehetővé fogja
tenni számunkra, hogy jelentősebb közös együttműködés és koordináció valósuljon meg a résztvevő
tagállamok – Dánia, Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország és Svédország
– között. Azt remélem, hogy a közös balti-tengeri kutatási és fejlesztési program (BONUS-169) támogatásával
a lehető legjobban használhatjuk fel az erőforrásokat, és a legjobb együttműködést sikerül megvalósítani a
tudósok, az idegenforgalmi hivatalok, a regionális tanácsadó bizottságok és az önkormányzatok között.
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Jelentés: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Ez a javaslat létrehozza az Európai GNSS (Globális Navigációs
Műholdrendszer) Ügynökséget (az „Ügynökség”), amely az európai műholdas rádiónavigációs programokat
üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet (a „rendelet”) által létrehozott
Európai GNSS Felügyelő Hatóságot (a „Hatóság”) váltja fel. Erre a változásra azért volt szükség, mert a Hatóság
számos feladatát átvette az Európai Bizottság. Ezért van szükség a rendelet felülvizsgálatára, hogy az tükrözze
a tényt, miszerint az Ügynökség nem felelős az európai GNSS-sel kapcsolatos közérdekek kezeléséért,
valamint az ilyen programok szabályozásáért.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és
Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet meghatározza a Galileo és az EGNOS programok közirányítására és finanszírozására vonatkozó
új keretet. Létrehozza a feladatok a Bizottság által képviselt Európai Unió, a Hatóság és az Európai Űrügynökség
közötti szigorú megosztásának elvét, valamint átruházza a programok kezelésének felelősségét a Bizottságra.
A rendelet kiköti továbbá, hogy a Hatóságnak a Bizottság irányítása alatt kell végeznie a rábízott feladatokat,
valamint hogy a Bizottság által kiadott iránymutatások alapján kell eljárnia, amelynek kötelessége tájékoztatni
az Európai Parlamentet és a Tanácsot az akkreditációs határozatok elfogadásának következményeiről a
programok harmonikus működése érdekében. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok és a Bizottság
képviseltessék magukat az irányító testületben, amely megfelelő jogkörrel rendelkezik a költségvetés
elkészítéséhez, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséhez, megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához,
átlátható eljárások létrehozásához az Ügynökség számára a döntéshozáshoz, a munkaprogram elfogadásához
és az ügyvezető igazgató kinevezéséhez.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Módosításokat fogadtak el az európai műholdas navigációs
programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló 2008. július 9-i 683/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelethez, amely meghatározza e programok közirányításának és finanszírozásának
új kereteit. Létrehozza a feladatok Bizottság által képviselt Európai Unió, a Hatóság és az Európai Űrügynökség
közötti szigorú megosztásának elvét, valamint átruházza a programok kezelésének felelősségét a Bizottságra.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség ellássa feladatait a Bizottság programirányítói feladatának
tiszteletben tartásával és a Bizottság által adott iránymutatásoknak megfelelően, nyíltan kimondják, hogy
az Ügynökséget egy ügyvezető igazgatónak kell irányítania az Igazgatási Tanács felügyelete alatt a Bizottság
által az Ügynökségnek nyújtott iránymutatásokkal összhangban, valamint hogy az Ügynökség Igazgatási
Tanácsában a Bizottság képviselője a szavazatok 30%-ával rendelkezik.

Mivel az Igazgatási Tanács kétharmados többséggel hoz döntéseket, ez az egyharmados szavazati jog lehetővé
teszi a Bizottság számára, hogy legalább egy tagállam támogatásával az Igazgatási Tanács bármilyen döntését
megakadályozza, amely ellentmond a Bizottság iránymutatásainak.

Mivel vannak kétségeink a javaslattal kapcsolatban, úgy döntöttünk, hogy tartózkodunk a végső szavazáson.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Az EGNOS és a Galileo európai műholdas navigációs programok
olyan projektek, amelyek már évek óta futnak, és amelyek még mindig nem mutatnak tényleges előrelépést
a befektetett nagy mennyiségű pénz ellenére. Ahogy a SIS II program esetében is, a költségek hatalmasnak
tűnnek. Igaz, hogy a Galileo programnak hosszú távú stratégiai jelentősége van, és ezért szavaztam a jelentés
mellett fenntartásokkal, a költségek rohamos emelkedése miatt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Könnyű volt a szavazás az európai műholdas rádiónavigációs
programok irányítására szolgáló struktúrákról szóló jelentésről (Tošenovský). Mi támogattuk a jelentést.

Jelentés: Norbert Glante (A7-0161/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) Én a jelentés mellett szavaztam, figyelembe véve annak a Bizottság
jövőbeli költségvetésére irányuló vonzatait, valamint azt, hogy az űrtevékenység hozzá tud járulni a
csúcstechnológia, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és az európai kohézió terén az innovatív
növekedésről szóló 2020-as stratégiához. El kell ismernünk az olyan programban rejlő lehetőségeket mint
a GMES – mint például az Azori-szigeteken végzett kitűnő munka esetében – a biodiverzitás, az
ökoszisztéma-alapú gazdálkodás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a gyorsan rendszerbe állítható
katasztrófaelhárítási szolgáltatás, a szárazföldi és tengeri környezet ellenőrzése, vagy akár a közlekedéspolitika
támogatása vonatkozásában, hogy a biztonsági szempontokat ne is említsük a határellenőrzés és a tengeri
felügyelet terén. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a szolgáltatások létfontosságúak a különböző szigetek, távoli
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és legkülső régiók „új gazdasága” számára, amelyek az ezen „exportálható” technológiákra támaszkodva
nemcsak a NEREUS-hoz tartozó régiók értékteremtéséhez járulnak hozzá, hanem a magas szintű képzettséget
igénylő munkavállalás létrehozásához, és ezeknek a régióknak a vonzóbbá tételéhez a tudományon és a
technológián keresztül, az alapok megteremtésének és új vállalkozások létrehozásának reményében.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Véleményem szerint az Európai Uniónak egyszerre kell hódítónak
és védelmezőnek lennie. A GMES-program („globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés”, egy olyan
kezdeményezés, amelynek célja, hogy létrehozza az eszközöket a Föld megfigyelésére) ötvözi ezt a két
elvárást. Mivel egyre fejlettebb technológiák állnak rendelkezésünkre hogy hatékonyan ellenőrizzük
környezetünket és ezáltal biztosítsuk biztonságunkat (természeti katasztrófák, kalóztámadások, az ózonréteg
vagy az éghajlatváltozás helyzetének vizsgálata, stb. esetében), az Európai Uniónak minden rendelkezésére
álló erőforrás felhasználásával be kell fektetnie ebbe a területbe. Következésképpen én a jelentés mellett
szavaztam, mivel az jogalapot szolgáltat és támogatást biztosít a GMES-program számára, amelyre szükségünk
van.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Üdvözlöm az EU-nak azt a stratégiai döntését, hogy létrehoz
egy, az Egyesült Államokkal és az Európai Űrügynökséggel partnerségben az EU által irányított
környezetvédelmi és biztonsági kérdésekkel foglalkozó európai Föld-megfigyelési programot, azzal a céllal,
hogy támogassa az ipar innovációs potenciáljának jobb kihasználását, valamint a kutatási és a műszaki
fejlesztési politikákat Föld-megfigyelés terén.

A GMES kézzel fogható előnyökkel járhat az európaiak számára a munkahelyek, a szakértelem, a biztonság
és a környezetvédelem terén. Teljes mértékben összhangban van továbbá Európának az „EU 2020”, és a
Koppenhága utáni stratégiáival.

A GMES létfontosságú eszköz a biodiverzitás, az ökoszisztéma-alapú gazdálkodás és az éghajlatváltozás
hatásainak enyhítése támogatásához. Hozzá fog járulni továbbá a megnövekedett biztonsághoz azáltal
például, hogy információt nyújt az olyan természeti katasztrófákról, mint például az erdőtüzek és az árvizek.

Szintén segíteni fogja a természeti erőforrások jobb kezelését, a víz és a levegő minőségének ellenőrzését, a
várostervezést, a forgalom jobb irányítását, optimalizálni fogja a mezőgazdasági tevékenységeket és támogatni
fogja a megújuló energiaforrásokat.

Úgy gondolom, magában rejti annak lehetőségét, hogy jelentősen javítsa a mi generációnk és gyermekeink
generációjának életkörülményeit.

Ioan Enciu (S&D), írásban. – (RO) A GMES Föld-megfigyelési kezdeményezés fontos projekt az Európai
Unió jövője számára. Elengedhetetlen egy jól kigondolt pénzügyi keret a GMES végrehajtásához, valamint
az adatok és a szolgáltatások nyújtásához és felhasználásához. Ilyen helyzetben különösen fontos annak
biztosítása, hogy megfelelő pénzügyi keretösszeg álljon rendelkezésre a megfelelő időben, mind a kezdeti
üzemszerű működés alatt, mind ennek a szakasznak a lezárását követően, hogy az adatok és szolgáltatások
megbízhatóan rendelkezésre álljanak megszakítás nélkül. Jó lenne, ha növelnék a kezdeti üzemszerű működés
idejére tervezett, a Bizottság javaslatában szereplő pénzösszeget, mivel ez lehetővé tenné, hogy
kötelezettségvállalási előirányzatokat tegyenek az űrkomponens-program egyéb területeire is. Minden uniós
polgárnak és vállalatnak szabadon hozzá kell férnie a GMES által nyújtott szolgáltatásokhoz és adatokhoz,
hogy az értékesítési piac fejlődjön, különösen a kis- és középvállalkozások között. A GMES egy másik
célkitűzése, a környezetvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozások mellett, a fejlődés és az
innováció előmozdítása. Lehetővé kellene tenni a szabad hozzáférést az Európai Unión kívüli vállalatok
számára is kölcsönösségi alapon, amennyiben azok biztosítják a hozzáférést nem uniós adatokhoz az egyes
európai állampolgárok és vállalatok számára.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Az európai űrpolitikát a jelenlegi Bizottság emelte kulcsfontosságú ágazattá
az Európai Unió jövője szempontjából. Ebben az összefüggésben az európai Föld-megfigyelési program
lehetőség lehet az Európai Unió számára olyan szempontból, hogy ösztönözni fogja ipari stratégiájának
fejlődését (különösen az űriparban), szolgálni fogja a polgárok érdekeit a munkahelyteremtés tekintetében,
segíteni fogja a kutatást és fejlesztést, fejleszteni fogja a környezetvédelmi kutatást és javítani az emberek
biztonságát, és végül szinergiákat fog létrehozni más ágazatokkal, ami értékes lehetőségeket hozhat létre a
kis- és középvállalkozások számára. Ennek a programnak a Bizottság általi kifejlesztése azonban további
költségvetési előirányzatokat tesz szükségessé, és ezért gondoljuk, hogy ezt gondosan fel kell mérni a többéves
pénzügyi keret felülvizsgálatakor.
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José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Az európai Föld-megfigyelési program (GMES) és annak
kezdeti üzemszerű működéséről szóló rendelet célja, hogy saját kapacitást biztosítson Európának a Föld
megfigyelésére a környezetvédelem és a biztonság terén. A Galileo műholdas navigációs programhoz
hasonlóan a GMES is magában foglalja az Európai Unió saját infrastruktúrájának kialakítását, amely lehetővé
teszi a környezet jobb kezelését és az állampolgárok biztonságának megerősítését. Az éghajlatváltozásra
tekintettel és a polgári védelem megerősítése tekintetében ez nagyon fontos program. Ez a rendelet valójában
meg fogja teremteni számunkra az eszközöket ahhoz, hogy pontos adatokat gyűjtsünk a föld, a tenger és a
légkör változásairól. Növelni fogja tehát abbéli képességünket, hogy megelőzzünk és kezeljünk nagyobb
katasztrófákat, például olajkiömléseket, erdőtüzeket, árvizeket és földcsuszamlásokat. Ez a rendelet csak a
2011–2013 közötti időszak pénzügyi szükségleteit fedezi, ami aggodalomra ad okot. Meg kell jegyezni,
hogy az ESA-nak a „Sentinel” műhold fellövésére tett kötelezettségvállalása pontos és időben történő
előkészületeket kíván, valamint hatalmas kiadásokat foglal magában a tényleges fellövés, amelyet a
2014–2017-es időszakra terveznek. Remélem ezért, hogy a Bizottság és a Tanács megfelelő megoldást talál
erre a problémára.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A GMES Föld-megfigyelési kezdeményezés fontos projekt az Európai Unió
jövője szempontjából. Magában foglalja az Európai Unió saját infrastruktúrájának kifejlesztését, ami lehetővé
teszi a környezet jobb kezelését és a polgárok biztonságának növelését. Ez a program Európa azon
kötelezettségvállalásának példája lehet, hogy valódi iparpolitikát hoz létre az űripart illetően, és több hasznot
nyújt a társadalomnak. Több munkahelyet fog teremteni, nagyobb biztonságot és környezetvédelmet,
valamint jelentős piacnyitást fog eredményezni a kkv-k számára.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Amikor az EU-nak számos nagyszabású projektje fut egyidejűleg,
beleértve a SIS II-t, a Galileo-t, az olyan földgázvezeték-projekteket, mint a Nabucco és az európai
Föld-megfigyelési programot (GMES) – amelyek mindegyike milliárdokba kerül – megvan annak a kockázata,
hogy az Unió megreked. Mindenesetre fontos, hogy pontos költségvetéseket készítsünk, és biztosítsuk, hogy
a pénzeket hatékonyan használják fel. Az előretekintő projektek fontosak, és ezért szavaztam a jelentés
mellett, költségbeli aggályaim ellenére.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Ez is könnyű szavazás, az európai Föld-megfigyelési programról
(GMES) (2011-2013) (Glante) szóló szöveget is támogattuk.

Jelentés: Herbert Reul (A7-0176/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) Én az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam, tekintettel
arra, hogy ennek az ügynökségnek a célkitűzése a megújuló energiaforrások széles körű és egyre növekvő
alkalmazása, valamint fenntartható használata, kiemelve ezt az Azori-szigetek számára alapvető fontosságú
célkitűzései közül, a környezetvédelem, az éghajlat és a biodiverzitás védelme, a gazdasági növekedés, a
gazdasági és társadalmi kohézió, különösen a szegénység csökkentése, továbbá a fenntartható és
mindenekfelett regionális fejlődés mellett. Az alapokmány elfogadásának figyelembe kell vennie a tényt,
hogy a nemzeti és a hazai prioritások védelmet élveznek, azonban utalást kell tenni arra, mennyire fontosak
a megújuló energiaforrások a sziget, a távoli és a legkülső régiók számára, abban a reményben, hogy ez az
ügynökség az e területek energiabeli függetlenségének elérése érdekében fog dolgozni, valamint megoldásokat
fog találni a megújuló energia növekvő használatának elérésére, különösen az ilyen jellegű energiaforrások
potenciáljával kapcsolatos új tesztek és tanulmányok támogatása révén olyan régiókban, amelyeket leginkább
sújt a területi elszigeteltség. Meg kell említeni, hogy ennek az európai és nemzetközi jellegű ügynökségnek
megoldásokat kell javasolnia e régiók számára.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Üdvözlöm a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség
(IRENA) alapokmánya létrehozásának elfogadását.

A megújuló energia a jövő egyik kulcsfontosságú kérdése. Különböző országok különböző megközelítést
képviselnek politikai és gazdasági értelemben is a megújuló energia termelésének és használatának
ösztönzésére vonatkozóan. A benne rejlő óriási lehetőségek ellenére a megújuló energia kihasználása jelenleg
még mindig korlátozott. Számos akadály létezik, többek között az importvámok hosszadalmas engedélyezési
eljárásai és technikai akadályok, továbbá a megújuló energiával kapcsolatos projektek bizonytalan
finanszírozása és a megújuló energiában rejlő lehetőségekre vonatkozó, nem elegendő mértékű tudás.

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség teljesítse azon célkitűzését,
hogy a megújuló energia szakterületének kiválósági központjává váljon, tanácsokkal szolgáljon a
kormányoknak a megújuló energia bevezetését célzó nemzeti programok megtervezéséhez, tájékoztatást
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nyújtson a megújuló energiaforrásokról, valamint képzéseket és tanácsadást biztosítson a legjobb
gyakorlatokról és a finanszírozási lehetőségekről.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Én a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség alapokmánya mellett
szavaztam, amely ösztönözni fogja a megújuló energiaforrásokat, és ezáltal elősegíti az üvegházhatást okozó
gázkibocsátás csökkentését.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A mai napon, amikor az Európai Unió elfogadja a Nemzetközi
Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányát, megismétlem, amit tavaly október 20-án mondtam.
Folyamatos aggodalmam, hogy korlátoznunk kell az energiafüggőséget, és biztos vagyok benne, hogy a
megújuló energia támogatása és fejlesztése jelenti az előremutató utat, éppen ezért üdvözlöm a tényt, hogy
Portugália az IRENA egyik alapító tagja. Ezért támogatom az Európai Uniónak az IRENA alapokmányára
vonatkozó jóváhagyását.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Az IRENA, amelynek Portugália az egyik alapító tagja,
hivatalosan 2009. január 26-án jött létre. A megújuló energia felhasználása az EU éghajlatváltozási politikáinak
egyik fő célkitűzése. Az IRENA éppen ezért segíteni fogja e célkitűzések végrehajtását, különös tekintettel a
megújuló energia arányának 2020-ig a teljes energiatermelés 20%-ára való növelésére. Ezért az alapokmány
elfogadása mellett szavaztam.

Jarosław Kalinowski (PPE), írásban. – (PL) Az Európai Unió egésze számára jó hír, hogy az Európai Parlament
elfogadta a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség alapokmányát. Az alternatív energiaforrások jelentik
a jövőt, mind a modern gazdaság számára, és mindenekfölött a környezeti biodiverzitás fenntartására
vonatkozó erőfeszítések tekintetében. A geotermikus, a szél- és a napenergia, valamint a biomassza és a
biogáz használata, mind olyan módszer, amelyek képessé tehetik az európai gazdaságot arra, hogy bizonyos
mértékben függetlenné váljon az importált energiaforrásoktól, miközben környezetbarát módon használja
fel a természeti erőforrásokat.

Tekintettel a jelenlegi globális gazdasági helyzetre, és különösen a geopolitikai helyzetre, úgy gondolom,
hogy Európa energiabiztonságának biztosításához további kezdeményezésekre van szükség. A megújuló
energiaforrások kiváló alternatívát jelentenek a hagyományos módszerek mellett, valamint munkahelyeket
teremtenek, olcsóbbal és kedvezőek a környezet számára. Az alapokmány elfogadásával a Parlament megfelelő
lépést tett egy jobb energiapolitika felé.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Egy ökológia katasztrófa idején szükség van a megújuló
energiaforrásokba való befektetésre. Ebből a szempontból jó dolog, hogy az Európai Unió csatlakozik a
Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökséghez (IRENA). Ennél azonban többre van szükségünk ahhoz, hogy
megőrizzük ökoszisztémánkat, az emberiség közös erőforrását. Európának a lehető leghamarabb neki kell
kezdenie az atomerőművek fokozatos visszavonásának, valamint vissza kell lépnie a szén-dioxid-piac
veszélyes logikájától.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Mivel az olyan erőforrások, mint az olaj, egyre kevésbé vannak jelen nagy
mennyiségben és egyre drágábbak lesznek, növekvő mértékben kell alternatív és megújuló energiaforrásokat
választanunk, mint például a víz, szél, hullámok, napenergia, mivel ezek a források kimeríthetetlenek. Ezek
a források ma már éppen ezért nagyobb jelentőséggel bírnak világszinten, és ezáltal a Nemzetközi
Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) létrehozása kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezért szavaztam ekképpen.

Alajos Mészáros (PPE), írásban. – (HU) Szavazatmagyarázat: Üdvözlöm, hogy a plénumon foglakoztunk
a Nemzetközi Megújuló-energia Ügynökség kérdésével és örülök, hogy én is mellette szavazhattam. Fontosnak
tartom egy mihamarabbi nemzetközi központ megalakítását, amely az EU-n kívül még 75 országnak próbál
segítséget és tanácsokat adni a megújuló energiák használatának bevezetéséről, célzott programok
megtervezéséről, valamint képzéseket és tanácsadást biztosít a legjobban bevált gyakorlatokról és
finanszírozási lehetőségekről. Kihangsúlyoznám azt is, hogy az IRENA programot az EU összes tagországának
alá kéne írnia (eddig 20 írta alá), hogy mindenki tagjává váljon ennek a nemzetközi együttműködésnek, így
a tapasztalatok cseréjével még jobban tudnánk fejleszteni a megújuló energiaforrások terén szerzett
gyakorlatainkat.

Ahhoz, hogy a kitűzött, 2020-ig elérendő céljainkat teljesítsük, azaz csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátást
és növeljük az energiatakarékosságot, minden lehetőséget meg kell ragadni és ehhez nagy segítséget nyújthat
az Ügynökség is.
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Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Kifejezetten egy olyan időszakban, amikor a nukleáris atomenergia –
amely több milliárd értékű támogatást kapott – éghajlatbarát energiaforrásként kerül eladásra számunkra,
fontos a megújuló energia fejlesztésének ösztönzése, nemcsak az EU-ban, hanem az egész világon. A
Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) az első olyan, erre a célra létrehozott nemzetközi szervezet,
amely gyakorlati tanácsokkal és segítséggel tudja ellátni a fejlődő országokat. Már a célkitűzés önmagában
dicséretet és támogatást érdemel. A végrehajtás azonban nem egyértelmű, én ezért szavaztam ellene.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A mi képviselőcsoportunk számára ez a jelentés egyáltalán
nem volt ellentmondásos, és ezért jelentősebb viták nélkül támogattuk.

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

Roberta Angelilli (PPE), írásban. – (IT) Egyetértek a Bizottság számos tagállam által kért javaslatával a
házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített
együttműködésre vonatkozóan. Ez fontos célkitűzés az egyértelmű keretszabályozás létrehozása, valamint
az eltérő állampolgárságú házastársak számára való segítségnyújtás szempontjából. A cél a gyerekekre
gyakorolt hatás csökkentése, valamint a gyengébb házastárs védelemben való részesítése.

Ez az intézkedés ösztönözni fogja a közvetítés igénybevételét a hosszadalmas és fájdalmas bírósági eljárások
elkerülése érdekében. Az Európai Parlament gyerekekért felelős közvetítőjeként az eltérő állampolgárságú
szülőkkel folytatott vitákat követően meggyőződésem, hogy ez a rendeletre irányuló javaslat elő fogja segíteni
a kedvező megoldásokat a gyerekek érdekében, azáltal, hogy meghatározza a szülők gyerekek iránti
kötelezettségeit, valamint kidolgozza a legjobb körülményeket az érintett gyermekek jólétének védelme
érdekében.

A javaslat továbbá ösztönzi a gyengébb házastárs védelmét, megakadályozza az úgynevezett „bíróságra
rohanást”, amely során a másik házastárs próbálja biztosítani, hogy a házasság felbontását a saját érdekét
előnyben részesítő jog irányítsa. Mindenekelőtt azonban a polgári ügyekben illetékes európai igazságügyi
hálózatnak köszönhetően a javaslat hozzáférést biztosít a nemzeti és az uniós jog főbb területeivel kapcsolatos
naprakész információkhoz, valamint a házasság felbontására és a különválásra vonatkozó eljárásokhoz,
hogy ezáltal mindkét házastárs tisztában legyen döntéseinek következményeivel.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Én a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog
területén létrehozandó megerősített együttműködés létrehozásának engedélyezése mellett szavaztam.
Valójában örömmel veszem tudomásul, hogy 12 ország döntött úgy, hogy fejlődni akar ezen a téren, annak
érdekében, hogy elősegítse a házasság felbontását az eltérő állampolgárságú házastársak számára. 2007-ben
majdnem 300 000 olyan házasságot kötöttek, ahol a házastársak eltérő állampolgárságúak, és körülbelül
140 000 válást mondtak ki. Ez az új eljárás lehetőséget nyújt majd az eltérő állampolgárságú házastársak
számára, hogy megválasszák a házasságuk felbontására alkalmazandó jogot. Most kerül először sor a
megerősített együttműködési mechanizmus végrehajtására, amely megteremti számunkra a lehetőséget a
további fejlődésre, még akkor is, ha néhány tagállam nem akarja alkalmazni ezt az intézkedést. A Nouveau
Centre határozottan ennek a megoldásnak a gyakoribb használata mellett érvel az egyhangúság által létrejött
akadályokra való válaszadásként.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Azért szavaztam erről az európai parlamenti ajánlásról, mert a
különböző országok állampolgárai házasságának felbontására vonatkozó közös szabályok jobban fogják
védeni az eltérő állampolgárságú vagy külföldön élő házaspárok jogait a házasság felbontása esetén. A
szabályok egységesítésére irányuló kezdeményezés a határokon átnyúló válások esetében egy történelmi
lépés, mivel ezúttal léteznek javaslatok, amelyek lehetővé teszik néhány uniós ország számára, hogy egy
szorosabb együttműködési eljárást kezdeményezzen ezen a területen. Jelenleg a házasság felbontására
alkalmazandó jog eltérő az egyes tagállamokban. Azonban nem mindig egyértelmű, hogy egy vegyes
állampolgárságú vagy külföldön élő, más tagállamból származó házaspár melyik országban bonthatja fel
házasságát. Tekintettel a jogi problémákra, amelyekkel a házasságukat felbontó uniós polgárok szembesülnek,
az új jogszabály-tervezet lehetőséget teremt mindkét házastárs számára, hogy egy közös írásbeli
megállapodásban megválasszák az illetékes országot, amelynek bírósága tárgyalni fogja a házasság
felbontásával kapcsolatos ügyet, és amelynek jogát alkalmazni fogják a házasság felbontása során.
Mindenekelőtt azonban – tekintettel polgáraink jogaira – biztosítanunk kell, hogy egy ilyen fájdalmas időszak,
mint a házasság felbontása, ne váljon még bonyolultabbá és fájdalmasabbá jogi problémák vagy a jogi
eljárások összetettsége miatt.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE), írásban. – (RO) 14 tagállam, köztük Románia is részt vesz a házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés
kialakítására irányuló erőfeszítésben. Tekintettel az eljárási nehézségekre és a szabályozások közötti jelentős
eltérésekre, ez a 14 tagállam most megteszi az első lépést a házasság felbontására vonatkozó jog egyszerűsítése
és egységesítése felé. Kezdve a puszta tényekkel − 140 000, nemzetközi vonatkozású válás, amely számos
országban megnehezítette a bírósági eljárást −, elmondhatjuk, hogy ez egy történelmi jelentőségű alkalom,
amely feljogosítja a 14 tagállamot, és a későbbiekben bármely más tagállamot, amely alkalmazni kívánja ezt
az intézkedést, a megerősített együttműködési mechanizmus alkalmazására.

Európa már közös jogszabályokkal rendelkezik a polgári és családi jog területén, kivéve három országot,
amelyek nem kívántak csatlakozni ehhez a megállapodáshoz. Az európai kollíziós szabályok harmonizálása
elő fogja segíteni a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség területén hozott ítéletek
kölcsönös elismerését azáltal, hogy meg fogja erősíteni a kölcsönös bizalmat. Az Európai Unió 27
tagállamában jelenleg 26 különböző, a házasság felbontására vonatkozó kollíziós szabály létezik. Megtörtént
az első lépés a megerősített együttműködés létrehozása felé és ez mindössze 14-re fogja csökkenteni a
kollíziós szabályok számát.

Carlos Coelho (PPE), írásban. – (PT) Ismételten sajnálatomat fejezem ki, hogy a Parlament által 2008
októberében elfogadott Róma III. rendeletet végül megakadályozta a Tanács. Üdvözlöm a tényt, hogy számos
tagállam nem fogadta el ezt a helyzetet és úgy döntött, hogy alkalmazza a megerősített együttműködést,
hogy ezáltal előrelépést érjen a javaslat kapcsán. Ez lehetőséget biztosít az eltérő állampolgárságú vagy a
külföldön élő házastársak számára − az életük egy meglehetősen nehéz szakaszában −, hogy megválasszák
a házasságuk felbontására alkalmazandó jogot.

Egyértelműen közös szabályokra van szükségünk, tekintettel arra, hogy az Európai Unióban évente körülbelül
350 000 olyan házasságot kötnek, ahol a házastársak eltérő állampolgárságúak, és az Unióban történő
válások hozzávetőlegesen 20%-a határokon átnyúló jellegű.

Éppen ezért támogatom a megerősített együttműködés engedélyezését ezen 14 tagállam – köztük Portugália
– között. Remélem, hogy a többi tagállam is a kezdeményezéshez való csatlakozás mellett dönt, amely
elősegítené a belső piac megfelelő működését a személyek szabad mozgására vonatkozó potenciális akadályok
kiküszöbölése révén. Várom, hogy minél előbb láthassuk a konkrét jogalkotási javaslatot.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Tekintettel a családi jogi ügyek különösen érzékeny voltára, ez kizárólag
a tagállamok felelőssége. Ennek ellenére számos kísérlet történt ezen ügyek „közösségiesítésére”. A házasság
felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés
engedélyezésére irányuló kezdeményezés szintén ilyen kísérlet. Tisztában vagyok az eltérő állampolgárságúak
közötti házasságok felbontásából eredő jogi kérdésekkel és gyakorlati problémákkal, és éppen ezért úgy
gondolom, hogy ezt a kérdést a lehető legnagyobb óvatossággal kell kezelni.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Üdvözlöm a jelentés elfogadását, amely lehetővé fogja tenni
az eltérő tagállamokból származó vagy külföldön élő házastársak számára, hogy megválasszák a házasságuk
felbontására alkalmazandó jogszabályokat. 2007-ben 140 000 olyan házasság került felbontásra az EU-ban,
ahol a házastársak különböző tagállamokból származtak. Ezen eljárások során az európai polgárok a
különválásukra hatással levő jogi problémákkal néztek szembe. Szeretném kiemelni továbbá a megerősített
együttműködési mechanizmus − amelyhez Portugália is tartozik − működtetését, amely lehetővé tette a
jelentés további fejlesztését, amelyet a Tanács a családi jogra vonatkozó különbségek miatt hátráltatott
(például Máltán a házasságot nem lehet a házasság felbontásával megszüntetni).

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) Én a 14 európai uniós tagállamra − beleértve Franciaországot is −
vonatkozó megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozattervezet mellett szavaztam
a határokon átnyúló házasságok felbontása kapcsán. Olyan időszakban, amikor a határok megszűntetése
és a mobilitás valóban ösztönzi az eltérő állampolgárságúak házasságát, és következésképpen a házasságok
felbontását, alapvető fontosságú az Európai Unió számára egy olyan eszköz megteremtése, amely egyértelművé
teszi ezt az eljárást, valamint védelmet biztosít a gyengébb fél számára. A tény, hogy a házastársak közös
megállapodásra juthatnak az alkalmazandó jog tekintetében, továbbá, hogy amennyiben nem egyeznek
meg, akkor a bíróság hoz határozatot, pozitív hatással lesz mindkét házastársra, illetve gyermekeikre. Tekintve,
hogy a házasság felbontása már önmagában egy fájdalmas megpróbáltatás mindenki számára a családban,
a házasság felbontási folyamatának egyszerűsítése csak segítséget jelenthet. Azt gondolom továbbá, vagy
legalábbis remélem, hogy ez a megerősített együttműködés ugródeszkaként fog szolgálni a határokon átnyúló
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házasságok felbontására vonatkozó eljárások globális harmonizálása felé, mert ha ezt pozitív módon
alkalmazzuk, akkor további tagállamok is csatlakozni fognak ehhez a kezdeményezéshez.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Miközben lehetetlen teljes mértékben harmonizálni a tagállamoknak a
házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogszabályait, az ezzel kapcsolatos megerősített
együttműködés jelentős fejlődést tesz lehetővé, amely a nemzetközi magánjog nagyobb harmonizálásához
és az integrációs folyamat megerősítéséhez vezet.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) A házasság felbontása minden esetben egy nehéz folyamat. Azonban
amikor a két érintett személy különböző országból származik, az ügy még összetettebbé válik. Egyrészről
fontos, hogy a nemzeti szabályozásokat ne befolyásolja a változás, másrészről hogy jelentősebb
egyértelműséget és jogbiztonságot érhetünk el. Ez a jelentés ugyanakkor nem teremt kellőképpen egyértelmű
helyzetet, ezért szavaztam a jelentés ellen.

Justas Vincas Paleckis (S&D), írásban. – Úgy döntöttem, hogy az ajánlás mellett szavazok és teljes mértékben
támogatom ezt a történelmi lehetőséget, hogy − az első alkalommal − megindítsuk a megerősített
együttműködési eljárást. Míg 2007-ben 140 000, nemzetközi elemmel bíró házasság felbontását mondták
ki az Unióban, az európai polgárok továbbra is jogi problémákkal néznek szembe a határokon átnyúló
különválási eljárások során. A mi feladatunk ezeknek a megoldhatatlan igazságszolgáltatási akadályoknak
a lehető legnagyobb mértékű legyőzése és egyszerűsítése az embereknek ezekben a meglehetősen fájdalmas
életszakaszaiban. Annak ellenére, hogy országom, Litvánia jelenleg nem vesz részt ebben a megerősített
együttműködésben, én teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést, mivel jó példát mutat arra
vonatkozóan, hogy milyen sok uniós polgár számára nyújt gyakorlati előnyt, hogy uniós polgár. Az Európai
Unió, annak polgárai és a belső piac számára közvetlen előnyökkel fog járni ez a kiemelkedő jelentőségű
megerősített együttműködés, mivel hozzájárul a további megkülönböztetések és a személyek szabad mozgása
akadályozásának megszüntetéséhez. Növelni fogja továbbá az EU láthatóságát és legitimitását.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A mi képviselőcsoportunk számára ez a jelentés egyáltalán
nem volt ellentmondásos, és ezért jelentősebb viták nélkül támogattuk.

Jelentés: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ahogy Joseph Daul, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
elnöke hangsúlyozta, a tény, hogy Észtország 2011. január 1-jén bevezeti az eurót duplán jelzi a bizalmat:
Észtországnak az euróba vetett bizalmát, ami valóban pozitív jel a piacok számára, valamint az EU
Észtországba vetett bizalmát, amely az első balti állam lesz, amely megteszi ezt a lépést. Ez a bizalom teljes
mértékben indokolt, mivel az észt kormány adósságaránya a legalacsonyabb Európában. Éppen ezért
határozottan Észtországnak az euroövezetbe való belépését javasoló jelentés mellett szavaztam.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Örülök neki, hogy nehéz gazdasági helyzete ellenére,
Észtországnak, az egyik balti államnak sikerült csatlakoznia az euroövezethez. Az észt példa bizonyítja,
hogy kiegyensúlyozott és összpontosított politikákkal teljesíteni lehet a konvergenciakritériumokat. A tény,
hogy egyes országok még a válság ideje alatt is csatlakozni akarnak az euroövezethez, a pénzem iránti
bizalmat bizonyítja. Biztos vagyok benne, hogy az euro bevezetésére irányuló politikai akarat és erőfeszítés
nem csökkent Litvániában sem.

Carlos Coelho (PPE), írásban. – (PT) A Bizottság és az Európai Központi Bank konvergenciajelentései értékeli
az eltérésekkel rendelkező tagállamok által elért fejlődést, és hogy ezek az országok megfelelnek-e a gazdasági
és monetáris unió által előírt kötelezettségeknek. A 2010. évi konvergenciajelentés kilenc, még eltérésekkel
rendelkező tagállamról számol be (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia Magyarország,
Lengyelország, Románia és Svédország), mivel az Egyesült Királyság és Dánia ez idáig nem mutatott igényt
az euro bevezetésére.

A jelentés szerint valamennyi értékelt tagállam közül csak Észtország teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges
feltételeket. Ennek a határozatra irányuló javaslatnak a célja ezáltal az, hogy 2011. január 1-jével megszünteti
az Észtországban meglévő eltérést. Én az ajánlás mellett szavaztam és gratulálok Észtországnak valamennyi
szükséges feltételnek – a különösen a globális gazdasági válság idején történő – teljesítéséhez.

George Sabin Cutaş (S&D), írásban. – (RO) Én a Scicluna-jelentés mellett szavaztam, amely az euro Észtország
általi, 2011. január 1-jével történő bevezetéséről szól. Észtország az első olyan országok között volt, amelyeket
a legsúlyosabban érintett a válság. Mindazonáltal sikerült megbirkóznia a recesszióval, 2009-ben az
államadósság GDP-hez viszonyított aránya 7,2% volt, jóval a 60%-os referenciaérték alatt. A nemzeti kormány
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költségvetési egyenlege a GDP 1,7%-os hiányát mutatta, a 3%-os referenciaérték mellett. Ezért gondolom
úgy, hogy Észtországnak az euroövezethez való csatlakozása meg fogja erősíteni a gazdasági és monetáris
uniót egy kritikus fordulópontnál, és ez a sikeres minta ösztönzést nyújthat a többi tagállam számára is,
amelyek még nem teljesítik a konvergenciakritériumokat.

Mário David (PPE), írásban. – (PT) Felelősségérzettel szavazok a jelentés, valamint amellett a javaslat mellett,
hogy Észtország 2011. január 1-jével bevezesse az eurót. Egy nehéz pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság
során, amely hatással van más tagállamok nominális konvergenciájára vonatkozó kilátásaira, Észtország
megkülönböztetett helyzetben van azáltal, hogy számos fontos strukturális reformot sikeresen hajtott végre,
amely lehetővé teszi számára, hogy teljesítse a konvergenciakritériumokat. Az észt kormány és az emberek
hiteles és kitartó erőfeszítései érzékelhetőek, különösen az államadósság területén elért értékek kapcsán,
amely a legalacsonyabb az EU-ban, valamint a hiány terén, amely 2009-ben a 3%-os maastrichti kritérium
alatt maradt. A csatlakozási kritériumok, valamint a szerződésekben megállapított egyéb eljárási keretek
teljesítésével Észtországnak az eurocsoporthoz való csatlakozására úgy kell tekinteni a többi tagállamnak,
mint egy természetes következményre, és ennek ösztönzésként kell szolgálnia a belépésre készülő tagállamok
számára. Észtország euroövezethez való csatlakozása ismételten hangsúlyozza azt a víziót, vonzerőt és
meggyőződést, hogy az euroövezethez még nem tartozó tagállamok befektetnek a közös valutába és annak
jövőjébe.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Egy olyan időszakban, amikor az euro becsmérlőinek kétségei vannak a
közös valuta életképességét illetően, az Unió ismét bebizonyítja, hogy ez a projekt továbbra is erős és
folyamatban van, megőrizve teljes kapacitását és vonzerejét az új tagállamok számára. Mivel Észtország
teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 140. cikkében és az EUMSZ-hez csatolt,
konvergenciakritériumokról szóló 13. számú jegyzőkönyvben megállapított maastrichti kritériumokat,
nincs ok annak elhalasztására, hogy a balti állam bevezesse az eurót.

Meg kell jegyezni, hogy Észtország egy igen súlyos gazdasági és pénzügyi válság idején teljesítette a
kritériumokat a kormány eltökélt, hiteles és kitartó erőfeszítései eredményeképp. Most fent kell tartania a
pénzügyi óvatosság politikáját. A közös valutához való csatlakozás önmagában még nem elegendő, ahogy
ezt a jelenlegi válság is bebizonyította. A költségvetés és az államháztartási egyenleg megerősítésének
folyamatosnak, aktívnak és hatékonynak kell lennie. Gratulálok Észtországnak, az embereknek és a
kormánynak az euroövezethez való csatlakozáshoz, annak ellenére, hogy ez egy nehéz időszak a közös
valuta bevezetéséhez, valamint remélem, hogy folytatni fogják az eddig elért, konvergenciával kapcsolatos
erőfeszítéseiket.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági mutatókra és Észtország
államháztartásának fenntarthatóságára, elfogadhatónak tartom, hogy az ország 2011. január 1-jével bevezesse
az eurót. A jelenlegi globális válság idején, illetve a pénzügyi piacok által az euróra gyakorolt állandó nyomásra
való tekintettel, Észtország euroövezetbe való belépése pozitív jel, amely megerősíti az európai gazdasági
és pénzügyi integrációs folyamat fontosságát és életképességét. Szeretném hangsúlyozni az Észtország által
állított a stabilitást bizonyító példát, ez az ország megértette, hogyan egyeztesse össze a fejlődést a fegyelemmel
és az államháztartás fenntarthatóságával. A negatív gazdasági helyzet ellenére 2009-ben Észtország a GDP
1,7%-os hiányával küzdött, miközben az államadósság és a GDP közötti teljes arány a GDP 7,2%-a volt,
amely messze alulmarad az Európai Unió 60%-os referenciaértékéhez képest. Ebben az összefüggésben,
megismétlem annak sürgető szükségességét, hogy hatékony mechanizmusokat hozzunk létre valamennyi
tagállam gazdasági és költségvetési teljesítményének folyamatos és valós idejű ellenőrzésére a
konvergenciakritériumokkal való megegyezés biztosítása érdekében.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Mi a jelentés ellen szavaztunk, nem Észtország elleni rosszindulatból,
hanem hogy tiltakozzunk az a tény ellen, hogy az észt állampolgárokat nem kérdezték meg népszavazás
formájában erről a kritikus kérdésről. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy az euro se nem megoldás,
se nem a védelem egy formája, hanem a válsághoz jelentősen hozzájáruló tényező. Az elmúlt hetek
bebizonyították, hogy végül is az euroövezettel kapcsolatos problémának több köze lehet Németországhoz,
mint ahhoz, amit mi szemtelenül PIGS-nek (Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország
gazdaságára utaló kifejezés) nevezünk. Merkel asszony nagyszerű arroganciával utasítja vissza a
kompromisszumokat olyan területeken, ahol ő ugyanakkor kompromisszumokat vár el másoktól.
Mindenkinek ki kell állnia Németország, annak exportáló kereskedelme, az inflációval kapcsolatos fóbiája
mellett, még akkor is, amikor a megkövetelt politikák teljes mértékben ellentétesek Németország partnereinek
érdekeivel.
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Egyértelműen látható, hogy ez mihez vezetett Franciaországban: a versenyképességnek a frank-márka
egyenlőségének oltárán való, majd azt követően az „erős” euro feláldozásához, költségvetési megszorításokhoz,
amelyek súlyosbítják a gazdasági nehézségeket, az árak robbanásszerű emelkedéséhez, valamint a vásárlóerő
csökkenéséhez az euróra való átállás ideje alatt. Merkel asszony Németországa továbbá veszélyes játékot űz
azáltal, hogy takarékosságot követel meg, amely fő vásárlói keresletcsökkenését veszélyezteti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Az észt emberek barátjaként nem akarom azt látni, hogy
a Stabilitási és Növekedési Paktum és az azzal kapcsolatos, nemsokára megerősítésre kerülő szankciórendszer
terhét nyögjék. A Bizottság által támogatott neoliberális politikák drákói alkalmazása már mostanra az észt
lakosság több mint 20%-át taszította rendkívüli szegénységbe. Az euroövezethez való csatlakozás még
inkább hátrányos helyzetbe fogja hozni az észt munkavállalókat. Én a jelentés ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A pénzügyi válság és az eurót ért támadások ellenére a monetáris unió egy
kétségbevonhatatlan valóság, amelyet meg kell erősíteni azon tagállamok fokozatos belépésével, amelyek
még nem tagok. Az eredmény, hogy a nemzetközi válság ellenére Észtország teljesítette a maastrichti
kritériumokat és ezáltal 2011. január 1-jével az euroövezet jogos tagja, jó hír azok számára, akik egy még
erősebb gazdasági és monetáris uniót támogatnak.

Claudio Morganti (EFD), írásban. – (IT) Habár úgy tűnik, hogy az utat már előre kijelölték, Észtországnak
a közös európai valutához való csatlakozásának érdemei és időzítése megakadályoznak abban, hogy a
Parlament által tárgyalt jelentés mellett szavazzak.

Európa gazdasága válságban van és zavarokat él át, aminek eredményeképp el kellene gondolkodnunk azon,
hogy ajánlatos-e, ha rövid időn belül új tagállamok csatlakoznak az euroövezethez. Véleményemet – amely
Észtországgal kapcsolatban társadalmi és kulturális megfontolásokon is alapul – bizonyos makrogazdasági
adatok is alátámasztják. Észtország az első országok között volt, amelyeket elért a recesszió. 2009-ben a
GDP 14%-kal visszaesett, míg az ipari termelés 33,7%-kal csökkent, ez volt a legnagyobb csökkenés az
Európai Unióban. Ez a negatív tendencia azonban nem állt meg.

Végezetül pedig, tekintettel ezekre az adatokra, abszurd, hogy a szavazásra bocsátott jelentés arra kéri a
Bizottságot, hogy csak akkor ösztönözze az euroövezettel kapcsolatos megmentési csomag Észtországra
gyakorolt hatását, amikor az ország csatlakozik az euroövezethez, és ezáltal a megmentési alapokat biztosító
csoport tagjává válik. Ezt az információt ezzel szemben a lehető leghamarabb elérhetővé kellene tenni, hogy
a Tanács megalapozott döntést tudjon hozni és előre lássa a jövőbeni eseményeket.

Sławomir Witold Nitras (PPE), írásban. – (PL) 2011. január 1-jén Észtország lesz a 17. ország, amelyik
bevezeti az eurót. Az államháztartási válságok idején Európában, valamennyi ország, amelyik teljesíti a
konvergenciakritériumokat, erősíti államháztartásaink stabilitását. Az euro bevezetése nem csupán kényelmet
jelent azáltal, hogy a legtöbb tagállamban azonos valutát használunk, hanem ami ennél sokkal fontosabb:
stabil és erőteljes gazdaság irányába mutat. Az euro jelenti a jövőt. Valóban lehetőséget teremt a társadalmi,
közigazgatási és gazdasági élet valamennyi szintjén a fejlődésre.

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy az euro megfontolt és kiegyensúlyozott nemzeti pénzügyi politika
kialakítására kötelez minket. Az euro lelkes támogatójaként szeretnék gratulálni Észtországnak, amely a
globális gazdasági válság ellenére teljesíteni tudta az euro bevezetéséhez szükséges uniós kritériumokat. Meg
vagyok róla győződve, hogy partnerünkkel, Észtországgal együtt hamarosan Lengyelország is abban a
megtiszteltetésben részesülhet, hogy ezen országok csoportjához tartozzon.

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) A balti államok, és különösen Észtország által elért jelentős fejlődés
nagyon üdvözlendő. A kérdés azonban az, hogy valóban ez a megfelelő időpont ahhoz, hogy új tagállamok
csatlakozzanak a válság által sújtott euroövezethez. Észtország továbbá nem tartott népszavazást erről a
kérdésről, amely demokratikus szempontból meglehetősen kétértelmű számomra. Éppen ezért a jelentés
ellen szavaztam.

Justas Vincas Paleckis (S&D), írásban. – (LT) Én a jelentés mellett szavaztam, mert úgy érzem, hogy Észtország
megérdemli, hogy csatlakozzon az euroövezethez. Ez a kisméretű északi ország megmutatta, hogy a pénzügyi
válság okozta zavarok ellenére is lehetséges csatlakozni a monetáris unióhoz, amennyiben az erre irányuló
szándék folyamatos és következetes. Úgy gondolom, hogy az euro bevezetése hasznos lesz Észtország
számára: növelni fogja az ország gazdasága iránti bizalmat, több befektetést fog vonzani és csökkenteni
fogja a hitelkamatokat. Fel fogja lendíteni továbbá a litván és a lett gazdaságot. E fejlődés szimbolikus értéke
is fontos, mivel Észtország az első a Szovjetunió volt tagállamai közül, amelyik csatlakozik a monetáris
unióhoz, átlépve ezáltal az uniós integráció legbonyolultabb szintjét. Ez a fejlődés azonban egyenlő mértékben
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fontos az egész euroövezet számára. Az euroövezetben felmerülő problémák ellenére a közös valuta továbbra
is vonzó marad, és hozzáadott értéket biztosít a tagállamok számára. Örülök neki, hogy a Bizottság és a
Tanács dicsérettel illette az Észtország által elért fejlődést, és remélem, hogy az Európai Tanács is ilyen
szándékú határozatot fog elfogadni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A mi képviselőcsoportunk számára ez a jelentés egyáltalán
nem volt ellentmondásos, és ezért jelentősebb viták nélkül támogattuk. Jó hír ezenfelül jó hír, hogy egy újabb
ország, ezúttal Észtország is csatlakozik az euroövezethez.

Vilja Savisaar (ALDE), írásban. – (ET) Elnök úr, Scicluna úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni
az Észtországnak nyújtott támogatást az euroövezethez való csatlakozása során. Ez fontos és régóta várt
döntés volt e kis ország számára. Észtország jelentős erőfeszítéseket tett ezen célkitűzés elérése érdekében
és a lakosság sokat szenvedett. Ezzel egyidejűleg jelentős hatást gyakorolt gazdaságunkra. Sajnálatos módon
nem értek egyet a kormányunk által hozott összes döntéssel, amelyeket az euróban rejlő lehetőségeket szem
előtt tartva hoztak meg. Remélem, hogy az euro bevezetése mellett jobban ki fogunk állni gazdaságunk
jövője mellett, helyre fogjuk állítani az infrastruktúrát érintő állami befektetéseket, és jobban fogunk tudni
összpontosítani a munkaerőpiac fejlődésére. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a releváns
és megalapozott jelentésért, valamint azért a bátorságért, hogy kiállt az euroövezet jövője mellett, továbbá
szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak, akik támogatták a hétfői tárgyalásokat és a mai szavazást.
A legnagyobb köszönet természetesen az észt embereket illeti, nekik köszönhető, hogy ez az egész egyáltalán
lehetővé vált.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Üdvözlöm ezt a jelentést, valamint Észtország euroövezethez való
csatlakozását. Ez már régóta esedékes volt és a jelenlegi körülmények között üdvözlendő.

Jelentés: László Surján (A7-0200/010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), írásban. – Én a Surján-jelentés mellett szavaztam. A 2009. évi költségvetés
végrehajtása 2,25 milliárd euro többletet mutat, amely főként a kifizetések alulteljesítéséből, valamint a
vártnál magasabb bevételekből adódik. Az uniós költségvetés végrehajtási eredményének eltorzítása mellett,
ennek a közvetlen hatása, hogy csökkenti az uniós költségvetéshez való, tagállamok általi hozzájárulásokat
már a költségvetési év folyamán is. Egy ilyen költségvetés-módosítás nélkül a 2009. évi többlet 5 milliárd euro
feletti összeg lett volna, főként az alulköltekezés miatt. Az éves költségvetési többlet 2007 óta emelkedik,
azok az év folyamán bevezetett költségvetés-módosítások ellenére, amelyek célja a többlet csökkentése volt.
Tehát a kockán forgó összeg nagyon jelentős.

Az uniós költségvetés forrásai és a növekvő igények és elkötelezettségek között meglévő kapcsolat hiánya
olyan költségvetési feszültségeket és hiányokat teremt, amelyek veszélyeztetnek néhány egyéb uniós prioritást,
mint például többek között a Globalizációs Alapot. Ez mind azt jelenti, hogy vagy az uniós költségvetés nem
volt realisztikus vagy nekünk nincsenek hatékony eszközeink a költségvetés végrehajtására, illetve annak
ellenőrzésére. A fő következtetés éppen ezért az, hogy jelentős mértékben fejlesztenünk kell a költségvetési
tervezést és egyéb azzal kapcsolatos eljárásokat.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A 2007 óta (az előzetes éves beszámoló befejezését követően,
március végén készült költségvetés-módosításban szereplő és) a tagállamoknak visszafizetett teljes összegek
a következők: többlet 2007-ben 1,542 millió euro, 2008-ban 1,810 millió euro, 2009-ben 2,264 millió euro.
A többletek teljes összegét eredményező három tényező: a kiadások végrehajtása, a bevételek végrehajtása
és az árfolyamok változása. A többleteket nem fizetik vissza közvetlenül a tagállamoknak, hanem a következő
költségvetésben bevételként szerepelnek, a pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően. Valójában ennek
közvetlen következménye a tagállamoktól begyűjtendő saját források csökkenése. Véleményem szerint
ezeket a többleteket a következő évi költségvetés megerősítésére kellene felhasználni, növelve a
kötelezettségvállalási előirányzatokat, vagy vissza kellene tenni egy európai alapba az uniós prioritások
finanszírozása céljából. Fontos mindenesetre, hogy rugalmasságra van szükség e többletek elkerülése
érdekében. Ezek az éves többletek végül is annak az eredményei, hogy az Európai Unió fejlődése érdekében
támogatott és előre látott politikákat és intézkedéseket nem hajtottuk végre teljes mértékben. Véleményem
szerint éppen ezért a 4/2010 számú költségvetés-módosítás végleges elfogadása egy olyan lehetőség, amely
lehetővé teszi, hogy reagáljunk az Európai Unió költségvetési valóságára.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A mi képviselőcsoportunk számára ez a jelentés egyáltalán
nem volt ellentmondásos, és ezért jelentősebb viták nélkül támogattuk.
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Jelentés: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) Én az alábbi okok miatt szavaztam az állásfoglalás mellett:

- Úgy vélem, hogy tekintettel a megnövekvő igazgatási kiadásokra, és különösen az operatív jellegű kiadások
esetleges megjelenésére a Tanács kiadásait az egyéb uniós intézményekhez hasonló alapossággal kellene
megvizsgálni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében meghatározott mentesítési eljárás
részeként;

- Egyetértek a Parlament állásfoglalásával, amely szerint visszautasítja a Tanács azon állítását, hogy az,
hogy a Parlament és a Tanács a múltban nem vizsgálta meg alaposan a költségvetésük vonatkozó részeit a
szóbeli megállapodásnak (az 1970. április 22-i tanácsi ülés jegyzőkönyvében rögzített állásfoglalás) volt
köszönhető; én nem tartom a szóbeli megállapodást kötelező erejű dokumentumnak, valamint annak a
Tanács általi értelmezését meglehetősen széleskörűnek;

- Úgy gondolom, hogy a költségvetés elkészítése és a költségvetés mentesítése két külön eljárás, és a Tanács
és a Parlament közötti, a költségvetés megfelelő szakaszainak elkészítésére vonatkozó szóbeli megállapodás
nem mentheti fel a Tanácsot arra vonatkozó felelőssége alól, hogy teljes mértékben elszámoltatható legyen
a nyilvánosság felé a rendelkezésére álló alapokkal kapcsolatban.

Jean-Pierre Audy (PPE), írásban. – (FR) Én a Tanács költségvetési mentesítéséről szóló állásfoglalás mellett
szavaztam. Egy korábbi ülés alkalmával az Európai Parlament már nagymértékben ellenezte az előadó által
javasolt határozatot arra vonatkozóan, hogy a Tanács főtitkára számára mentesítést biztosítsunk a 2008.
pénzügyi évre vonatkozó tanácsi költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Ezt az álláspontot képviseltem
− egyedül − az én időmben a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban, mivel a Számvevőszék szinte soha nem
tesz megfigyeléseket a Tanács által végzett irányításra vonatkozóan. Ennek eredményeképp az Európai
Parlament mentesítést adott a Tanácsnak azáltal, hogy a Tanácsnak a költségvetés kezelésével kapcsolatos
megfigyelésekkel és ajánlásokkal kísért mentesítésről szóló határozatra vonatkozó állásfoglalásról való
szavazást erre az ülésre halasztotta. Sajnálatos, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nem fogadta el, az
én javaslatom alapján, a jogi kutatást az Európai Parlament jogaira − és kötelezettségeire − vonatkozóan a
Tanács mentesítésével kapcsolatban.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Én az állásfoglalás mellett szavaztam, mert véleményem
szerint – tekintettel az igazgatási kiadások növekedésére, és különösen az operatív jellegű kiadások esetleges
megjelenésére – a Tanács kiadásait az egyéb uniós intézményekhez hasonló alapossággal kellene megvizsgálni
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében meghatározott mentesítési eljárás részeként.
Egyetértek azzal, hogy a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, közös költségvetési hatóságként a mentesítés
eljárás keretén belül közösen éves eljárást kellene megindítania a vonatkozó költségvetéseikkel kapcsolatos
információcsere fejlesztésére, valamint úgy gondolom, hogy a költségvetés elkészítése és a költségvetés
mentesítése két külön eljárás, és a Tanács és a Parlament közötti, költségvetéseik vonatkozó részeinek
elkészítésére vonatkozó szóbeli megállapodás nem mentheti fel a Tanácsot arra irányuló felelőssége alól,
hogy teljes mértékben elszámoltatható legyen a nyilvánosság felé a rendelkezésére álló alapokkal kapcsolatban.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A közvélemény által elvárt költségvetési fegyelem és átláthatóság érdekében
úgy gondolom, hogy a Tanácsnak kötelezettsége nyilvánosan elszámolni a rendelkezésére álló alapokról.
Ezért értek egyet az előadó arra vonatkozó döntésével, hogy el kell halasztani a Tanács számláinak
mentesítésére vonatkozó döntést a további kért információkat benyújtásáig.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Sajnálatra méltó, hogy ez a Parlament nem alkalmazza ugyanazt a
moralizáló és méltatlankodó hangnemet és nincsenek hasonló aggályai az adófizetők pénzét illetően,
függetlenül attól, hogy ez a Parlament vagy egy másik intézmény kiadásainak kérdése. Ezáltal mentesítést
biztosított a Bizottságnak annak ellenére, hogy a 15. egymást követő évben a Számvevőszék nem tudott
pozitív véleményt alkotni a Bizottság költségvetésének végrehajtásáról. Ezáltal örömmel biztosít mentesítést
a szóbeli megállapodás értelmében, amelyet a mai napon megszeg.

Kicsit túl gyorsan felejti el saját romlottságát: szélsőséges mértékű pénzügyi bevonás egy leköszönő elnök
részéről az áthelyezése előtt egy lakás megszerzése érdekében Brüsszelben; az európai parlamenti képviselők
statútuma és az asszisztensi szabályzat reformjaiból adódó költségek robbanásszerű növekedése; gyengén
értékelt ellentétes mozgás, az alapok és az európai parlamenti képviselők személyzetének közelmúltbeli,
csalárd fondorlat eredményeképpen előidézett növekedése; vagy éppen az iPad biztosítása valamennyi
európai parlamenti képviselő számára. A közpénzek ellenőrzése mindenképpen alapvető fontosságú.
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Visszautasítjuk ugyanakkor, hogy kapcsolatba hozzuk magunkat azzal a kisméretű háborúval, amelyet
politikai okokból a Tanács ellen folytatnak.

Elisabeth Köstinger (PPE), írásban. – (DE) Én a Tanács 2008. évi mentesítéséről szóló állásfoglalás mellett
szavaztam, mivel két, általam fontos témát foglal magában. Az egyik a spanyol elnökség azon
kötelezettségvállalása, hogy az 1970-re visszanyúló, a Tanács és a Parlament közötti szóbeli megállapodást
alaposan megvizsgálja, a másik a Tanács arra vonatkozó elkötelezettsége, hogy teljes mértékben
elszámoltatható lesz a Parlament felé az igazgatási költségvetés kapcsán. A Tanácsnak újra kell gondolnia
információs politikáját, és biztosítani kell a nagyobb mértékű átláthatóságot, különösen összefüggésben az
új Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó mentesítési eljárásról szóló jelenlegi megbeszélés vonatkozásában.
Ezen okok miatt támogatom a Parlament P7_TA(2010)0219 számú állásfoglalását.

Véronique Mathieu (PPE), írásban. – (FR) A költségvetési ellenőrzés az Európai Parlament egyik alapvető
kötelezettsége, amelyet az európai parlamenti képviselők nem vesznek könnyedén. Megválasztott
képviselőként elszámoltathatónak kell lennünk az európai költségvetés elköltésével kapcsolatban. Ahogy
az európai átláthatósági kezdeményezés megerősítette, a polgároknak joguk van tudni, hogy mire költjük
az adójukat. Az EU államfőit vagy kormányfőit képviselő intézmény, az Európai Tanács kiadásai sem
mentesülnek ez a szabály alól. Ebben az évben tisztázni akartuk az Európai Tanácsra vonatkozó mentesítési
eljárást, megerősítve a Parlament Szerződésből eredő kötelezettségeit. Míg az átláthatóság az EU egyik fontos
alapelve, és történtek erőfeszítések ennek számos területen való fejlesztésére, ésszerű az Európai Tanács
részéről valamennyi információt megadni a Parlamentnek, amelyre szüksége van a költségvetés
végrehajtásának ellenőrzéséhez. Ez volt a Tanács idei mentesítéséről szóló szavazással kapcsolatos jelentés
célja. Üdvözlöm az ebbe az irányba tett kezdeti fejlődést, annak ellenére, hogy még további fejlődést kell
elérni.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) Úgy gondolom, hogy a megfigyeléseket tartalmazó európai parlamenti
állásfoglalásra irányuló indítvány − amely fontos részét képezi az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló
általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatnak, II. szakasz – Tanács
− alapvető fontosságú.

Az előbbiekben említett indítvány a Tanácsnak a mentesítési eljárásban való kismértékű részvételére utal,
beleértve annak visszautasítását, hogy részt vegyen a mentesítésről szóló parlamenti vitákban, ezáltal világossá
téve, hogy semmibe veszi a Parlament mentesítésre vonatkozó feladatát, de különösen a nyilvánosság és az
adófizetők azon jogát, hogy az európai uniós alapok felhasználásáért felelős valamennyi személy
elszámoltatható legyen.

Véleményem szerint ez az utolsó tény különösen fontos, figyelembe véve, hogy a Tanácsban képviselt
tagállamok felelősek az Unió költségvetése tényleges kiadásainak 80%-áért. Teljes mértékben támogatom a
Tanácshoz intézett kifejezett kérést, mivel úgy gondolom, hogy a Tanácsnak részletes információkat kell
biztosítania a különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások jellegére vonatkozóan, továbbá
hogy kiadásait az egyéb uniós intézményekhez hasonló alapossággal kellene megvizsgálni az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 319. cikkében meghatározott mentesítési eljárás részeként.

Paulo Rangel (PPE), írásban. – (PT) Én az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel véleményem szerint, tekintettel
az igazgatási kiadások megnövekedésére és különösen az operatív jellegű kiadások lehetséges megjelenésére,
a Tanács kiadásait az egyéb uniós intézményekhez hasonló alapossággal kellene megvizsgálni az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében meghatározott mentesítési eljárás részeként.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Az S&D, az ALDE és az EPP által bemutatott számos közös
módosítást, valamint több egyéb egyéni kiegészítést követően, amelyek közül néhány a mi
képviselőcsoportunktól származott, nem láttunk semmilyen problémát a jelentés támogatására vonatkozóan,
amely mellett végül letettük szavazatunkat.

Jelentés: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Szavazatommal támogattam az Európai Unió büntetőeljárásaiban a
gyanúsítottak és vádlottak fordításhoz való jogáról szóló irányelv elfogadását. Konkrétan megfogalmazva
ez annyit tesz, hogy az olyan gyanúsítás, letartóztatás, kikérdezés vagy vád alatt álló személyeknek, akik nem
beszélik a végrehajtó ország nyelvét, joguk van a meghallgatások, kihallgatások és az ügyvéddel folytatott
megbeszélések fordítására és tolmácsolására. A cél az igazságszolgáltatásból eredő tévedések elkerülése. Az
olyan személyeknek, akik európai elfogatóparancs hatálya alatt kerülnek letartóztatásra vagy kiadatásra,
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vagy egyszerűen a származási országuktól eltérő államban tartóztattak le, tisztességes bánásmódot kell
nyújtani.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Azért szavaztam igennel erre a jelentésre, mert az Európai Unióban
a bírósági tolmácsoláshoz való egyenlő hozzáférés joga, amely részét képezi az Európai Parlament és a Tanács
új irányelvének, a bíróságok pártatlanságát és hatékonyságát fogja növelni. Tekintve, hogy minden uniós
tagállam részese az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek,
valamennyiüknek tisztességes bírósági eljárást és korrekt jogi standardokat kell nyújtania. Sajnos a
gyakorlatban ezek a jogi elvek és a „minőségi” tárgyalások nincsenek megfelelően biztosítva. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy a büntetőeljárások keretében a tolmácsoláshoz való jog erősíteni fogja az
egyén tisztességes eljáráshoz való és a bíróság által való meghallgatásának jogát.

Az emberi jogok még napjainkban is gyakran sérülnek amiatt, hogy a kikérdezés vagy vád alatt álló személy,
aki nem beszél egy adott uniós tagállam nyelvén, nem mindig kapja meg a bírósági tolmácsolás vagy fordítás
igénybevételének jogát. Ennek oka, hogy mostanáig a büntetőeljárások során igénybe vehető fordításhoz
való jogot nem szabályozta egységesen a teljes unió. Az eljárások tisztességének garantálása érdekében ezért
a jövőben el kell kerülnünk a nyelvi megértés hiányából eredő problémákat, és biztosítanunk kell a vádlott
számára mindannak megértését, ami az eljárás során elhangzik.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), írásban. – (RO) Mostantól minden uniós polgár számára biztosított annak
teljes körű joga, hogy származási országától eltérő tagállam által lefolytatott büntetőeljárás keretében
megvédhesse magát. A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló
irányelv alapján ezentúl a nyomozás vagy vádemelés minden szakasza lefordításra és anyanyelvén
elmagyarázásra kerül a tárgyalásban érintett gyanúsítottnak vagy vádlottnak. Ez az intézkedés az Európai
Unió teljes területére vonatkozó, tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló preambulumbekezdés alapján
– amelyet egyhangúlag fogadtunk el – javítja az európai polgároknak biztosított védelem színvonalát. Az
irányelv ezért abban az értelemben kiegészíti az európai elfogatási parancsot kibocsátó esetekre vonatkozó
jogi rendelkezéseket, hogy javítja az olyan európai polgárok védekezési feltételeit, akik vádlottként vagy
gyanúsítottként jelennek meg büntetőeljárásokban.

A vádlott számára az őt érintő nyomozási vagy tárgyalási eljárás idejére az általa beszélt nyelvre felajánlott
fordítási és tolmácsolási szolgáltatás a joganyag értelmében három éven belül minden tagállamban biztosítva
lesz. Ezen időszak alatt minden Európai Uniós tagállamnak harmonizálnia kell büntetőjogi hátterét. Az
irányelv alapján a fordítási és tolmácsolási szolgáltatás a rendőr-főkapitányságokon való keresztkérdezési
eljáráshoz valamint az ügyvéddel folytatott megbeszélésekhez kapcsolódik, mely utóbbihoz a fontos
dokumentumok fordítása is hozzátartozik. A kötelezettség emellett minden olyan döntésre kiterjed, amely
egy személyt szabadságától megfoszt, konkrét vádat vagy ítéletet mond.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Igennel szavaztam az Európai Parlament és a Tanács büntetőeljárás
során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelvtervezetére, mert megerősíti
az eljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként szereplő személyek jogait. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok
biztosítsák a kérdéses büntetőeljárás nyelvét nem beszélő gyanúsítottak és vádlottak számára a
tolmácsszolgálat haladéktalan igénybevételének lehetőségét.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Mindannyian tudjuk, hogy a büntetőjog hatékony működéséhez
egyértelműen meg kell állapítani a gyanúsítottként és vádlottként kezelt személyek jogait, hogy a vonatkozó
jogi és joghatósági eszközökkel megfelelő védekezési lehetőség legyen biztosítva számukra. Ebben a
kontextusban alapvető fontosságú a gyanúsítottak és vádlottak azon jogának biztosítása, hogy jogaikról,
kötelezettségeikről, az ellenük felhozott vádakról valamint az őket érintő ügyre vonatkozó minden fontos
információról számukra jól érthető nyelven kapjanak tájékoztatást. Ez az egyetlen mód a hatékony védelem
megadására, amely a jogállamiság és a modern büntetőeljárás alapkövét képezi. Emellett örömmel üdvözlöm
a Tanács azon döntését, amely lépésről lépésre bevezeti az igazságügyi együttműködési intézkedéseket ezen
és egyéb területeken is, hiszen az eljárásjog védelme a kulcs a gyorsabb, hatékonyabb és tisztességesebb
tárgyalásokhoz.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Nem lehetséges egy kis szabad teret létrehozni a szabadság
számára az Európai Uniót alkotó többféle realitásból összeálló rendszer szívében anélkül, hogy egyenlő
feltételeket garantálnánk minden európai polgár számára az EU teljes területén, különösen az igazsághoz
való jog kérdésében, amely a demokrácia és minden jogállamiságra épülő ország alapértéke. Ezen okból
támogatom annak az irányelvnek a felállítását, amely közös feltételeket biztosít a büntetőeljárások során
igénybe vehető fordításra és tolmácsolásra vonatkozóan az Európai Unió valamennyi tagállamában, ezzel

67Az Euròpai Parlament vitàiHU16-06-2010



minden polgár számára hazáján kívül is lehetővé téve az önkifejezést és a tájékoztatás jogát anyanyelvén,
vagy bármely más nyelven, melyet elfogadhatónak ítél, rendőrségi kihallgatások és bírósági meghallgatások
során is. Az európai integráció konszolidációját célzó igazságosabb Európa megteremtésének fontosságát
szem előtt tartva felkérem valamennyi tagállamot, hogy az új intézkedéseket minél hamarabb hajtsák végre
területükön, valamint az Európai Uniót, hogy vigye tovább a szorosabb harmonizáció felé vezető folyamatot
a jogok és jogi eljárások biztosításának területén.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Ludford asszony javaslata a védelemhez való jog nevében a
tolmácsoláshoz és fordításhoz való abszolút jogot hoz létre az olyan eljárás alá vont személyek részére, akik
nem beszélik, vagy állításuk szerint nem beszélik az eljárást indító ország nyelvét. Ez a költségekben és az
eljárások időtartamában is robbanáshoz fog vezetni, óriásit harap a gyakran már eleve elégtelen
igazságszolgáltatási költségvetésekből, és tovább növeli a hiányt, Merkel asszony elégedetlenségére. És ezt
még megtetézi a tény, hogy a jog érvényesítésének tervezett eljárása nagy mértékben megnöveli majd az
eljárási szabálytalanság okán történő szabadon bocsátások számát.

És mindez egy olyan jelenséget támogat, amelyet abszolút tabunak tekintünk: azt, hogy a bűnelkövetések
szintje kiemelkedő a nem európai származású lakosok körében a jelentős bevándorlást lebonyolító
országokban. A legrosszabb az, hogy úgy tűnik, Ludford asszony azt gondolja, még egyetlen bűnüldöző
vagy igazságszolgáltató egységnek sem jutott eszébe a tolmácsok és fordítók igénybevételének haszna, nem
csupán a nyomozások és tárgyalások lefolytatása, de a demokráciáink nemzeti rendelkezéseiből és nemzetközi
kötelezettségvállalásaink betartásából eredő védekezési jogok megfelelő biztosítása szempontjából is. Ez a
jelentés felesleges, ezért nem szavaztunk mellette.

Nathalie Griesbeck (ALDE), írásban. – (FR) Szavazatommal elkötelezetten támogattam ezen szöveg
elfogadását, amely nem csak a védelemhez való jog területén jelent előrelépést, de történelmi jelentőségű
lépés is abból a szempontból, hogy ez az első olyan Európai büntetőjogi intézkedés, melyet együttdöntési
eljárás keretében fogadtak el. Nagy örömmel tölt el, hogy elfogadása ilyen nagy többséggel történt. Ez a
történelmi jelentőségű jogalkotás, amely valamennyi európai polgárnak megadja a tolmácsoláshoz és
fordításhoz való jogot a gyanúsítottként vagy vádlottként való azonosítás pillanatától, egy másik, az érintett
által nem ismert nyelvet beszélő európai országban történő kihallgatás és tárgyalás során, óriási előrelépés
az európai igazságügyi térség progresszív kialakításában. Ezen túlmenően igen elégedett vagyok az eljárási
biztosítékokról szóló stockholmi cselekvési tervben foglalt ütemtervvel. A büntetőeljárásban kihallgatott
emberek jogait meg kell erősíteni, valamint mindenekelőtt helyre kell állítanunk az egyensúlyt a vádak terén
tett haladás és a védelemhez való jogot érintő komoly elmaradás között. E tekintetben én olyan intézkedésekre
gondolok, amelyek a jogi tájékoztatás, jogszegély, és a közeli hozzátartozók számára nyújtott információra,
valamint akár a kiszolgáltatott emberek megsegítésére vonatkoznak, amely területek szintén fontosak.

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) Sokévnyi folyamatos kudarc után most örülök, hogy végre
megkezdtük az előrelépést a gyanúsítottak számára nyújtott EU-szintű eljárási biztosítékok terén, amelyek
megvédik az egyént az önkényességtől. Az olyan ügyekben, ahol egy másik tagállamban elkövetett
bűncselekménnyel kapcsolatban uniós polgárok kihallgatására kerül sor, mostantól garantálni tudjuk
számukra a létfontosságú dokumentumok saját anyanyelvükre való lefordításának és tolmácsolásának jogát.
Az európai igazságszolgáltatás jó úton van, én pedig továbbra is támogatni fogom mindazon
kezdeményezéseket, amelyek az elkövetkezendő hónapokban hozzájárulnak beteljesedéséhez – mint amilyen
a kihallgatások szabályozása vagy a jogi képviselet kérdése.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – A megfelelő fordítás és tolmácsolás igénybevételének joga a
büntetőeljárásokban alapvető jog, olyan jog, amely az EU-n belüli igazságügyi együttműködés erősödésével
és a lakosság fokozódó mobilitásával egyre jelentősebbé válik. A Ludford-jelentés jó egyensúlyt teremt a
témában, ennek megfelelően igennel szavaztam rá.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egy közös
igazságügyi térség létrehozását célozza, a büntetőeljárásokban igényelhető fordítás és tolmácsolás jogára az
egész Európai Unióra vonatkozó minimális közös szabályokkal és standardokkal. Azért szavaztam a jelentés
mellett, mert támogatom az gyanúsítottak és vádlottak jogainak növelését, akik nem beszélik az érintett
ország nyelvét és nem ismerik a büntetőeljárások menetét. Ezekkel a jogokkal bárki élhet attól a perctől
fogva, amikor az illetékes nemzeti szervek hivatalosan értesítik róla, hogy bűncselekmény gyanúsítottjává
vagy vádlottjává vált. Úgy gondolom, az ezen jogot szabályozó közös szabványoknak feladata, hogy könnyítse
a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását, ezáltal zökkenőmentesebbé tegye az igazságügyi együttműködést
az Európai Unió tagállamai között.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Ez a jelentés tartalmaz előrelépéseket. A jó minőségű
fordító- és tolmácsszolgáltatások azonnali igénybevételének joga a büntetőeljárásokban minden gyanúsított
számára alapvető fontosságú. A jelnyelvet ugyanúgy fel kell venni e szolgáltatások körébe. Nem feledkezhetünk
meg a Braille-írásba való fordításról sem. Ennek ellenére tartózkodtam a jelentéshez kapcsolódó szavazástól.
Számomra elfogadhatatlannak tűnik az a gondolat, csak a legfontosabbnak ítélt dokumentumokat kell
lefordítani. Minden gyanúsítottnak joga van részletesen tudni, melyik dokumentum védi vagy támadja őt.
Többé nem fogadható el az a gyakorlat, hogy szóbeli fordítást kínálunk fel az írásbeli fordítás helyett. Minden
gyanúsítottnak meg kell adni a lehetőséget, hogy aktájának valamennyi elemét kívánsága szerint bármikor
áttanulmányozhassa. A tisztességes és méltányos tárgyalás gondolata e nélkül csak illúzió marad.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A szabadság, biztonság és igazság térségeként működő Európai Unió
megvalósításáért folytatott küldetést megerősítettük ennek a rendeletnek az elfogadásával. Döntő jelentőségű,
hogy bármely tagállam polgárának joga legyen a vele foglalkozó büntetőeljárási ügyhöz kapcsolódó
valamennyi dokumentum fordításához illetve tolmácsolásához. Ez az egyetlen módja annak, hogy átlátható
és világos formában erősítsük a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és együttműködést, valamint
megvédhessük a polgárok jogait.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) A közös szabályokkal rendelkező egységes igazságügyi térség létrehozása
a célkitűzések szerint jelentősen növelni fogja a tagállamok bizalmát egymás igazságügyi rendszere és
büntetés-végrehajtása iránt. Ezen túlmenően szorosabb együttműködést hoz létre az egyének nyomozáshoz
és büntetőeljárásokhoz kapcsolódó jogai terén. Az emberi jogok védelméről szóló európai egyezményben
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett követelményeket be kell tartani. Mivel a jelentés nem
nyilatkozik megfelelő részletességgel a nemzeti kérdésekről, ezért ellene adtam le szavazatomat.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), írásban. – (PL) Mivel az Európai Unió polgárainak védelemhez való
jogát elengedhetetlennek tartom, úgy döntöttem, szavazatommal támogatom az Európai Parlament és a
Tanács irányelvtervezetét a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról.
Ez a lépés része a büntetőeljárásban a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait erősítő ütemtervnek, melyet
a Tanács 2009-ben fogadott el. A jelentés elfogadása által komoly hozzájárulással segítjük az személyes
jogok igazságszolgáltatásbeli védelmét, miközben egyszerre gyakorlatba helyezzük át az emberi jogok
védelméről szóló európai egyezmény rendelkezéseit és azok értelmezését az Emberi Jogok Európai Bíróságának
esetjogában. A fordításnak és tolmácsolásnak ingyenesnek, pontosnak és gyorsnak kell lennie, ami jelentősen
javítja majd az uniós polgárok önvédelmének képességét.

Georgios Papanikolaou (PPE), írásban. – (EL) Az egyes nemzetek nyelvének tisztelete egyet jelent az emberi
jogok tiszteletével, és egyben a demokratikus államok megfelelő működésének is bizonyítéka is. Az Európai
Parlament a mai szavazás során elfogadta az új joganyagot, amely az EU valamennyi polgára számára
garantálja a fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogot abban az esetben, ha egy másik tagállam területén
kerülnének büntetőeljárás alá. A jogszabály többek között előírja, hogy ezt a jogot az egyén a büntetőeljárás
valamennyi szintjén megkaphassa, hogy valamennyi alapvető dokumentum írásban kerüljön lefordításra,
valamint hogy a gyanúsítottak és vádlottak lehetőséget kapjanak fellebbezés benyújtására. Csak így
számolhatjuk fel hátrányos helyzetüket, és csak így gyakorolható teljességében az Alapvető Jogok Európai
Chartájának 47. cikkében valamint az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkében
megfogalmazott tisztességes tárgyaláshoz való jog.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A tolmácsolás és fordítás büntetőeljárás során való
igénybevételének jogával foglalkozó irányelvről szóló Ludford-jelentés az első olvasat során elfogadásra
került. Habár én támogattam a GUE képviselőcsoport regionális és kisebbségi nyelvek belefoglalására
vonatkozó módosításait, azokat mégis elvetették. Ennek ellenére a végső szavazás azt mutatja, hogy a jelentés
óriási támogatásnak örvend (637 igen szavazattal 21 nem és 19 tartózkodás ellenében).

Daciana Octavia Sârbu (S&D), írásban. – Üdvözöltem ezt az előrelépést, amely a tisztességesebb és
kiegyensúlyozottabb tagállami büntetőeljárások felé visz bennünket. Minden tisztességes igazságügyi rendszer
alapelve, hogy a vádlottnak értenie kell, mi történik körülötte, milyen vádakkal néz szembe, és milyen jellegű
bizonyítékokat hoznak fel ellene. Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy nem csak a vádlottaknak lehet
szükséges fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra. Egyes esetekben a bűncselekmények áldozatai azok, akik
nem kapnak megfelelő információt a tárgyalás során zajló folyamatokról és eljárásokról. Az áldozatok
szükségleteire is gondolnunk kell.
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Jelentés: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Az Európai Unió társadalmi-gazdasági szempontból számos
polgártársam számára nem elég homogén ahhoz, hogy elkerülhető legyen a tisztességtelen verseny a 27
tagállam vállalkozásai között. Ez a helyzet áll fenn például a szállítási szektorban, ahol igen erős a verseny.
A kohéziós politika mellett – amelyért én nap mint nap küzdök, mert többek között ennek segítségével
csökkenthetjük az Európai Unión belül tátongó fejlettségi szakadékot – közös szabályokra is szükségünk
van a belső piacon. Ezért szavaztam az önálló vállalkozóként tevékenykedőknek a tehergépjármű-vezetők
európai szintű szabályozása alól való kivonását megkérdőjelező módosításra. Mint az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) képviselőcsoport francia delegációjában tevékenykedő kollégáim, én is tisztességes
versenyhelyzetet akarok látni minden európai tehergépjármű-vezető között, és a sofőrök fáradtságának
csökkentésével hozzájárulni közútjaink biztonságával. A módosítás elfogadását követően igennel szavaztam
a teljes jelentésre.

Jean-Pierre Audy (PPE), írásban. – (FR) Követtem a bizottság ajánlását, amely úgy fogadta el a szlovák
kolléganőm, Edit Bauer által előterjesztett javaslatot, hogy a Parlamentnek azt javasolta, utasítsa el – a rendes
jogalkotási eljárás alatt első olvasatban – a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek
munkaidejének szervezéséről szóló 2002-es irányelvet módosító irányelv javaslatát. A javaslat arra szólítja
fel az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát, és terjesszen elő újat. Igen sajnálatos, hogy az Európai
Bizottság válaszában ködösített azt illetően, hogy visszavonja-e javaslatát, vagy nem. Emellett sajnálatomat
fejezem ki az előadó álláspontja felett, amely azt is tartalmazza, hogy az előadó elutasítja saját javaslatát
annak érdekében, hogy a teljes irányelv szövegét elfogadó módosítást terjesszen elő. A valódi probléma
valójában a közúti fuvarozásban foglalkoztatott kényszervállalkozók jelensége. Reménykedjünk, hogy ebből
a szempontból még kivirágzik majd.

Zigmantas Balčytis (S&D), írásban. – (LT) A Bizottság javaslatának elutasítására szavaztam. A Bizottság
azt javasolta, hogy zárjuk ki az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőket az irányelv
hatálya alól. Úgy érzem, amellett, hogy az önálló vállalkozók kiemelése hibás lépés lenne, ez lehetőséget is
adna a cégeknek, gépjárművezetőik kihasználására, azáltal, hogy nem kötnek velük munkavállalói szerződést,
hanem olyan vállalkozóként foglalkoztatják őket, akikre az irányelvben meghatározott szigorú munkaidő-
és pihenőidő-korlátozások nem vonatkoznak. Annak érdekében, hogy versenyképes fuvarozói piacot tudjunk
létrehozni, a Bizottságnak olyan megoldást kell találnia, amely egyenlő feltételeket biztosít minden járművezető
számára. A Parlament gyakran hangoztatja aggodalmait a jelenlegi kettős mérce használata miatt, amely a
munkavállalóként dolgozó és az önálló vállalkozói tevékenységet végző személyek között áll fenn. Ez a
helyzet eltorzítja az egységes belső piac működési elveit, és fenyegetést jelent a közúti biztonságra nézve.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), írásban. – (FR) A Bizottság javaslata ellen szavaztam, azaz más szavakkal:
szavazatommal támogattam az önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetők bevonását a közúti
fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejéről szóló 2002-es irányelv hatálya alá. Ennek
okait most részletezem. Első érvem, hogy a fáradt járművezető veszélyt jelent a közutakon. Ez az alapigazság
attól függetlenül fennáll, hogy önálló vállalkozóról beszélünk-e, illetve hogy a sofőr a vezetésbe, vagy az áru
ki- és berakodásába fáradt bele. A második érvem, hogy a maximális munkaidőbe csak a szigorúan vett
vezetőidő és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek számítanak bele – mint a be- és kirakodás, a
jármű tisztítása és karbantartása, az utasoknak nyújtott segítség, valamint a rendőrség és vámhatóságok
formális eljárásai. Az általános adminisztrációval töltött munka – a könyvelés, az irányítás és a többi – nem
kerül beszámításra. A munkaidőről szóló irányelv hatálya alá való beemelés tehát nem jelent veszélyt az
önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetők tevékenységére. Harmadik érvem, hogy a
„kényszervállalkozó” kifejezés definiálása a jelentésben hátráltató lépés volt. Az önálló vállalkozói
tevékenységet folytatók egyértelmű kizárása a munkaidőről szóló irányelv hatálya alól egyet jelent a
kényszervállalkozás ösztönzésével és ezáltal a tisztességtelen versenygyakorlat megengedésével.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Egyetértek az Európai Parlament azon álláspontjával, hogy
elutasítja az Európai Bizottság javaslatát, azon az alapon, hogy az egységes piacot irányító szabályoknak
kivétel nélkül mindenkire vonatkozniuk kell. A Bizottság által most javasolt kivétel – amelynek értelmében
a közúti fuvarozási szektor munkaidőjéről szóló irányelvet az önálló vállalkozói tevékenységet végző
gépjárművezetőkre nem kellene kiterjeszteni – arra ösztönözné a nagyobb cégeket, hogy
kényszervállalkozóként alkalmazzanak sofőröket, ami azután még tisztességtelenebb versenyhelyzetet
teremtene a piacon, és tovább gyengítené a teljes munkaerőpiacot.

Az önálló vállalkozói tevékenységet végző busz- és tehergépjármű-vezetőkre ugyanazon munkaidő- és
pihenőidő-feltételeknek kell vonatkozniuk, mint a nagyobb vállalatoknak dolgozó sofőrökre. Szeretném
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felhívni a figyelmet egy tényre: annak érdekében, hogy valamennyi járművezető munkakörülményeit javítani
tudjuk, megvédhessük szociális jogaikat és garanciáikat, javíthassuk a közúti biztonságot, és
megakadályozhassuk a tisztességtelen versenyt a fuvarozói szektorban, arra van szükség, hogy a Bizottsággal
együttműködésben tegyük meg a szükséges lépéseket, és egy továbbfejlesztett javaslatot terjesszünk elő a
gépjárművezetők munkaidejének szervezéséről. Ehhez jogi intézkedésekre van szükségünk a járművezetők
kényszervállalkozóságának megszüntetésére, hiszen ez általános munkaerőpiaci problémát jelent, amit
ennek figyelembevételével kell megoldani.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Azért szavaztam nemmel a jelentésre, mert eltekintve az
önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetők munkajogaival kapcsolatban egyértelműen felmerülő
kérdéstől, még két másik fontos terület is igényli a kiemelt figyelmünket. Először is, az előadó és a Tanács
közötti tárgyalások és döntések folyamata a kompetens parlamenti bizottság jóváhagyása nélkül ment végbe,
ezzel olyan elfogadhatatlan gyakorlatot valósítva meg, amely aláaknázza és semmissé teszi az Európai
Parlament szerepét. Másodiknak a véleményem szerint még fontosabb kérdést, a közúti biztonság kérdését
kell kiemelnem. Hazámban tragikusan magas a közúti balesetekből eredő halálozások és súlyos sérülések
száma. Az Európai Parlament képviselőiként a mi felelősségünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
ezt a tendenciát megfordítsuk. Ebben a konkrét esetben feladatunk szavazatunkkal biztosítani azt, hogy
útjainkon ne közlekedhessenek kimerült teherautó-vezetők legálisan és ellenőrizetlenül, végzetes
következményeket és emberéletekben mérhető veszteségeket okozva, mint ahogyan azt az Európai Parlament
a múltban lehetővé tette.

Derek Roland Clark (EFD), írásban. – A UKIP az 1. és a 29. módosítás ellen szavazott, hogy ezáltal
visszaállíthassa a Bizottság afelőli szándékát, mellyel fel kívánta menteni az önálló vállalkozási tevékenységet
folytató gépjárművezetőket ezen irányelv hatálya alól. Úgy gondoljuk, lehetetlen lesz figyelemmel követni
és megkövetelni az egyéni vállalkozást folytató gépjárművezetőktől, hogy elszámoljanak azzal az idővel,
amelyet például időbeosztásuk szervezésével vagy új ügyfelek keresésével töltenek, főleg olyan esetekben,
amikor ezt a tevékenységet otthon végzik, amellett, hogy az engedélyezett maximális munkaidejük egy részét
használják fel rá. Ennek eredményeképpen kevesebb időt fognak az úton tölteni, ami a versenyképesség
csökkenéséhez és a munkanélküliség növekedéséhez fog vezetni. A UKIP emellett hisz az egyének
vállalkozáshoz és önfoglalkoztatáshoz való szabad jogában, ez az irányelv azonban megakadályozza őket
abban, hogy ezt beteljesíthessék. Mivel ez a kérdés nem az egészségről és a biztonságról szóló, az egyedüli
haszonélvezők a nagyvállalatok lesznek.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), írásban. – A Bizottságnak a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző
személyek munkaidejének szervezéséről szóló javaslatának elutasítása mellett szavaztam. Tudatában vagyok
annak, hogy a hagyományos gépjárművezetők nagy fontosságot tulajdonítanak függetlenségüknek.
Ugyanakkor az ellenszavazat volt az egyetlen lehetséges módja annak, hogy olyan javaslat előterjesztésére
kényszerítsük rá a Bizottságot, amely képes szembeszállni a kényszervállalkozóként tevékenykedő sofőrök
problémájával, tekintve, hogy ez a probléma a szektorban elterjedt fizetési és egyéb feltételek aláásásával
közvetlen fenyegetést jelent a valóban önálló vállalkozói tevékenységet végzőkre és a más, alkalmazottként
dolgozókra nézve is. Amint ezt az alapproblémát megoldjuk, lesz időnk figyelmet fordítani arra, hogy mivel
szolgáljuk leginkább a valódi önálló vállalkozói tevékenységet végző járművezetők érdekeit.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), írásban. – (NL) A Bauer-jelentésről szóló mai szavazásban a Bizottságnak a
közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló irányelvet
érintő javaslata ellen szavaztam. A javaslat az önálló vállalkozói tevékenységet végzőket is bevonná az
irányelv hatálya alá.

Tudom, hogy a hagyományosan önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetőknek szívügyük
az, hogy saját maguk urai lehessenek. Az én véleményem azonban az, hogy a javaslatra adott ellenszavazat
az egyetlen módja annak, hogy rákényszerítsük a Bizottságot, hogy mielőbb előterjesszen egy javaslatot,
amely szembeszáll a kényszervállalkozások problematikájával. Ezek a kényszervállalkozóként tevékenykedő
sofőrök közvetlen fenyegetést jelentenek az alkalmazottként dolgozó gépjárművezetőkre. Amint ezt az
alapvető problémát sikerül megoldanunk, azonnal figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mi a legjobb az
önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetők számára.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) A Bizottságnak a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző
személyek munkaidejének szervezéséről szóló irányelvjavaslatának elutasításával szavaztam. A Bizottságnak
el kellene fogadnia a Parlament döntését, és módosítania a jelenlegi javaslatot. Minden ilyen tevékenységet
végző dolgozó, nem csupán az alkalmazottak esetében fontos a heti munkaórák maximálása, annak érdekében,
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hogy javíthassunk az európai közutak biztonságán, és megelőzzük a tisztességtelen versenyhelyzetek
kialakulását a fuvarozási szektorban.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A jogbiztonság elengedhetetlen a jogszabályok megfelelő alkalmazásában,
ezért el kell utasítanunk minden olyan módosítást, mely tovább bonyolítja egy jogi dokumentum alkalmazási
körének értelmezését, hiszen rossz jogi technikát képvisel. Ami az irányelvtervezet hatálya körül felmerülő
aggodalmakat – főként az önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetők és az utazó munkavállalók
közötti különbségtételt – illeti, osztjuk az előadó az irányú véleményét, hogy átdolgozásra szorul.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A vállalkozások versenyképessége és életképessége nem
tartható fenn, ha a foglalkoztatási jog értékeihez és alapelveihez kapcsolódó szabályok eltorzulnak és
aránytalanná válnak, hiszen az ilyen szabályok csak a tisztességtelen versenyt és a munkahelyek instabilitását
növelik. A fuvarozás területén az önálló vállalkozói tevékenységet végzőkkel való kivételezés, tehát ha az
önfoglalkoztatott tehergépjármű-vezetők mentességet kapnának egy sor olyan jog és kötelezettség alól,
amely a szektorhoz kapcsolódó joganyag előír – különös tekintettel a munkaidőre – egy elfogadhatatlan,
egyenlőtlen és tisztességtelen versenyt kialakító szituációhoz vezetne az alkalmazottként dolgozó sofőrökkel
szemben, rontaná a közutak biztonságát, és emberéleteket veszélyeztetne. Ezen okból szavaztam a Bizottság
javaslatának elvetésére, mert nem hiszem, hogy az méltóságot, biztonságot, egészséget, jólétet vagy tisztességes
versenyt valósítana meg az iparágban.

Carlo Fidanza (PPE), írásban. – (IT) Örömmel üdvözöltem a plenáris szavazás eredményét, amely elvetette
az Európai Bizottságnak a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének
szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv felülvizsgálatára tett javaslatát.

Azáltal, hogy a tagállamok döntési szabadságot kapnak, ez a dokumentum gyakorlatilag kimentette volna
az önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetőket az irányelv hatálya alól. Az önálló vállalkozóként
tevékenykedők kizárása az ilyen sofőröknek kedvezve komoly megkülönböztetést valósított volna meg, és
tisztességtelen versenyhelyzet kialakulásának adott volna lehetőséget az olyan cégek között, amelyek körében
egyre növekszik az a tendencia, hogy rugalmasabb és kevésbé költségintenzív dolgozókat találjanak – ez
pedig komolyan veszélyeztetheti a közúti biztonságot.

Szeretném kiemelni, hogy Olaszország a 2002/15/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően – amely azt
írta elő, hogy 2009 március 23-tól az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetőket is hatálya
alá vonja – a 2007 évi 234. számú törvényerejű rendelet útján időben végrehajtotta a kérdéses záradékot,
és ezzel ugyanazon szabályok váltak kötelezővé e járművezetőkre, mint amelyek az alkalmazottként
tevékenykedőkre érvényesek. Ezen okból kifolyólag szeretnék csatlakozni a Popolo della Libertà delegációnál
dolgozó kollégáimhoz, és teljes szívből üdvözölni az Európai Bizottság javaslatának elutasításáról született
döntést.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Nagy fontosságú esemény az, hogy a Parlament ma támogatta
szavazataival azt az – általunk is felkarolt – indítványt, amely elutasítja a Bizottság azon javaslatát, mely az
önálló vállalkozási tevékenységet folytató busz- és tehergépjármű-vezetőket kizárná az e szakma munkaidejét
szabályozó joganyag alkalmazási köre alól.

A Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága szerint, melynek álláspontját a tisztelt Ház is megerősítette,
az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetőkre ugyanazon szabályoknak kell vonatkozniuk,
mint az alkalmazottként dolgozókra, egyrészt egészségügyi és biztonsági okokból, másrészt a szektor
tisztességes versenyhelyzetének biztosítása érdekében.

A Bizottság javaslatának célja az volt, hogy módosítsa a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző
személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002-es irányelvet. A Bizottság e javaslatát a Parlament 368
szavazattal utasította el 301 ellenében, 8 tartózkodással.

A javaslat elutasításával a 2002-es irányelv (2002/15/EK) marad hatályban, melynek értelmében az önálló
vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetőkre 2009. március 23-tól ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint az alkalmazottként dolgozókra.

Ezt az eredményt kiemelt fontosságúnak ítéljük abban a küzdelemben, amelyet a szociális dömping ellen, a
szektorban dolgozók egészséghez és pihenéshez kapcsolódó jogainak megvédése, valamint a közúti biztonság
növelése érdekében folytatunk.

Elisabetta Gardini (PPE), írásban. – (IT) Teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az önálló vállalkozási
tevékenységet folytató gépjárművezetőket kizárjuk a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző
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személyek munkaidejének szervezéséről szóló irányelv alkalmazási köréből. Ez a döntés komoly kockázatot
jelentene a közúti biztonság szempontjából, amit ezáltal nem csak a túl hosszú vezetési idő fenyegetne, de
a gépjárművezetőkre kényszerített nagy mennyiségű egyéb munka terhe is.

Ez a döntés emellett tisztességtelen versenyhelyzetet teremtene az egyes fuvarozó cégek között. Gyakorlatilag
az olyan független munkavállalók alkalmazásának kedvezne, akik rugalmasságuknak köszönhetően a
legolcsóbb szolgáltatást nyújtják. Az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetők kizárásának
emellett az a hátrányos következménye is lehet, hogy általa széttöredeznek a szállító vállalatok, amely azután
piac torzulásához vezethet. A szervezett cégek annak érdekében, hogy kikerülhessék az irányelv rendelkezéseit,
tulajdonképpen millió apró vállalkozásra atomizálódnának.

Emellett elutasítjuk azt a kompromisszumos megközelítést, amely a tagállamokra bízná a döntést, mert ez
a helyzet ugyanúgy a különböző államokból származó, egyazon tevékenységet végző vállalkozások közötti
egyenlőtlenség előtt nyitná meg az utat. Ezért szavaztam az indítvány ellen. Ha minden egyébtől el is tekintünk,
a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végzők szektorában felkavart megkülönböztetés tökéletesen
ellentmond egy közös közlekedéspolitika létrehozásának.

Nathalie Griesbeck (ALDE), írásban. – (FR) Szavazatommal eltökélten támogattam az Európai Bizottság
azon javaslatának elutasítását, mely kizárta volna az Önálló vállalkozási tevékenységet folytató
tehergépjármű-vezetőket a közúti szállítási munkaidőt szabályozó irányelv hatálya alól. Mivel különösen
érzékenyen érint a gépjárművezetők helyzete, kiemelve közöttük az önálló vállalkozási tevékenységet
folytatókat, ezért örömmel fogadtam az elutasító végeredményt. Eltökélten a mellett vagyok, hogy e sofőröket
is be kell vonni az irányelv hatálya alá, a kizárásuk által jelentett kockázatok mellett annak negatív hatásainak
tekintetében is. Napjainkban 1,9 millió hivatásos közúti tehergépjármű-vezető közlekedik az Európai Unió
útjain, akiknek 31%-a önálló vállalkozási tevékenységet folytat. Elengedhetetlennek tartom, hogy
tevékenységük ezen irányelv keretei között kerüljön szabályozásra, amellyel garantálhatjuk a tisztességes
versenykörülményeket és javíthatjuk a közúti biztonságot. Napjaink Európájában, amely az elmúlt évtizedben
a közúti áruszállítás és a forgalom sűrűsége terén azelőtt sosem látott növekedést könyvelhetett el, olyan
intézkedésekre van szükségünk, amelyek az eddigieknél jobban erősítik a közúti biztonságot. Ehhez pedig
fel kell állítani egy keretrendszert a hivatásos sofőrök munkakörülményeiről, amelyek mára sajnálatosan
leromlottak.

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) Szavazatommal én is támogattam a Bizottság azon javaslatának
elutasítását, amelynek célja az önálló vállalkozási tevékenységet folytató busz- és tehergépjármű-vezetők
kizárása a munkaidőt szabályozó irányelv hatálya alól. Nem csak a sofőrök egészsége és biztonsága forog
itt kockán, de egyértelműen veszélyben vannak más közúti járművezetők is, hiszen egy fáradt teherautósofőr
magára és másokra is veszélyt jelenthet. Botrányosnak tartom az előadó hozzáállását ezen a területen,
tekintve, hogy hivatalos megbízás nélkül folytatott tárgyalásokat a Tanáccsal és a Bizottsággal. Ez a helyzet
annál is elfogadhatatlanabb, mert úgy tűnik, az egyén érdekeivel szemben a piaci érdekek védelmét tükrözi.
A szociális Európa nem hagyhatja, hogy így átgázoljanak rajta; ebben a szellemben adtam le szavazatomat.

Peter Jahr (PPE), írásban. – (DE) A mai napon támogató szavazatot adtam az EU Bizottság azon javaslatára,
mely felmentette volna az önálló vállalkozási tevékenységet folytató busz- és tehergépjármű-vezetőket a
munkaidőről szóló irányelv hatálya alól. Ennek az irányelvnek nincsen köze ezekhez a munkavállalókhoz.
Az önálló vállalkozási tevékenységet végzők vezetési és pihenőidejét már most is egyértelmű rendelkezések
szabályozzák. A közúti biztonság kérdése ezért nem megalapozott érv arra, hogy őket is belefoglaljuk az
irányelvbe. Igazán sajnálom, hogy a plenáris ülés követte a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ajánlását.
Ez a személyek vállalkozáshoz való szabad jogának komoly megsértése, és óriási terhet jelent az érintett
önálló vállalkozási tevékenységet folytatókra.

Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor legfőbb célunk a kis- és középvállalkozók támogatása,
és a vállukra nehezedő bürokratikus terhek csökkentése. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben az Európai
Uniónak minden tőle telhetőt meg kellene tennie annak érdekében, hogy segítse, ne pedig akadályozza a
vállalkozásokat azzal, hogy több jogszabályt és bürokráciát ró rájuk.

Eija-Riitta Korhola (PPE), írásban. – Az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetők bevonása
a munkaidőről szóló irányelv hatálya alá kiváló példa arra, hogyan rontsuk tovább az olyan emberek helyzetét,
akik már így is alig-alig bíznak az EU-ban. Én személy szerint támogattam szavazatommal a Bizottság
javaslatát, és nehezemre esik leplezni a Parlamenti szavazás eredménye felett érzett csalódottságomat.
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Példaképpen: hazámban, Finnországban, az önálló fuvarvállalkozók teszik ki a szállítási szektor legnagyobb
részét, általában egy vagy két alkalmazottal. Számukra gyakorlatilag katasztrofális lenne, ha a heti 48 órás
korlátozást kiterjesztenék rájuk.

Az elképzelhető legrosszabb esetben ez azt jelentené, hogy ezen időkorláton kívül még csak le sem moshatnák
vagy meg sem javíthatnák járművüket. Még ennél is nehezebb azonban elfogadni a most született döntést,
ha tekintetbe vesszük, hogy az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetőkre már így is
vonatkoznak a vezetési és pihenőidőket szabályozó jogszabályok, ugyanazok, amelyek a cégek által
foglalkoztatott sofőrökre is. A Parlament által végrehajtott szavazás eredményének tehát egyáltalán nincs
köze a biztonsághoz. Inkább a Baloldal és a Zöldek taktikáját tükrözi, amellyel gyengíthető a kisvállalkozók
helyzete; az e mögött rejlő indítékaikról csak találgatni tudunk.

A vállalkozás szabadságának az önálló vállalkozási tevékenységet folytató gépjárművezetők példáján keresztül
való szabályozása igencsak szomorú. Emellett többek között ez a jogszabályi háttér lesz az egyik oka annak,
hogy Finnországban a távolsági teherszállítás költségei növekedni fognak. Semmilyen más olyan szektor
nem létezik, ahol a munkaidő-kikötések a független vállalkozókra is vonatkoznának; miért kell hát akkor
alkalmazni őket a fuvarvállalkozókra? Csak remélni tudom, hogy a Tanács döntése ez alkalommal bölcsebb
lesz, mint a Parlamenté.

Marine Le Pen (NI), írásban. – (FR) Számunkra úgy tűnik, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató
gépjárművezetők munkaidejének szabályozása ellentétben áll a vállalkozás szabadságával, és magával az
önálló vállalkozói státusz egészével is. Ezért igennel szavaztunk Bauer asszony jelentésére, melynek célja
kizárni ezt a kategóriát az irányelv hatásköre alól.

A kérdés az, hogyan ellenőrizhetjük egy önálló vállalkozói tevékenységet folytató ember munkaidejét?
Hogyan számítjuk be a nem vezetéssel töltött munkaidőt – melyet például adminisztratív és kereskedelmi
folyamatokra fordítanak – olyan egyének esetében, akik nem gépjárművezetők, így nem lehet őket tachográffal
követni? Eltekintve egy ilyen szabályozórendszer megvalósításához kapcsolódó költségektől, ez az elgondolás
magában is alkalmatlan lenne, és végső csapást mérne arra a szektorra, melyet a gazdasági válság amúgy is
keményen érintett.

Másrészről azonban komolyabban fel kell vennünk a harcot a kényszervállalkozóság problémájával – vagyis
azon egyénekkel, akik látszólag önálló vállalkozói tevékenységet végeznek, ám valójában bújtatott
munkavállalók –, valamint fel kell állítanunk egy pontos definíciót, amely egyértelműen segít
megkülönböztetni a „valódi” és a „kényszervállalkozókat”. Igen, küzdenünk kell a szociális dömping gyakorlata
ellen, ugyanakkor nem szabad, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők állják a
számlát azért, hogy Európa megnyitotta szállítási szektorát a versenyszféra előtt, ezen belül kiemelve a
kabotázst.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) Úgy érzem, az önálló vállalkozói tevékenységet végző
gépjárművezetők és az utazó munkavállalók közötti válaszvonal nem egyértelmű. Ez a helyzet megnövelheti
a kényszervállalkozók megjelenésének kockázatát, akik annak érdekében, hogy kikerüljenek az irányelv
hatálya alól, ugyan nem kötődnek munkavállalói szerződéssel egy adott munkáltatóhoz, ugyanakkor nincs
meg az a szabadságuk, hogy több ügyféllel legyenek kapcsolatban. Egyetértek az előadó azon nézetével,
hogy inkább az „önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezető” megnevezés egyértelmű
definíciójának kidolgozására van szükség, semmint a valóban önálló vállalkozóknak az irányelv jogszabályi
keretei közé történő bevonására.

Úgy gondolom, a Bizottságnak részletesen felül kell vizsgálnia a jelentést, és remélem, erre minél előbb sort
kerít.

Astrid Lulling (PPE), írásban. – (DE) A Parlamenten belül és kívül hallható vélemények igen sokszínűek
azzal kapcsolatban, hogy be kell-e vonni az önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetőket a
munkahelyi egészségről és biztonságról szóló irányelv hatáskörébe. Mindenki úgy érzi, saját véleménye
megtámogatására erős érvek vannak a kezében, amit tiszteletben is tartok.

Ugyanakkor Európában már most is túl alacsony az önálló vállalkozói tevékenységet végzők száma, így
azokat, akik még hajlandóak ezt felvállalni, nem szabadna elbizonytalanítanunk vagy eltántorítanunk
szándékuktól. Márpedig éppen ez fog történni akkor, ha szabályozni kezdjük az önálló vállalkozói
tevékenységet végző európai polgárok munkaidejét.
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Való igaz, hogy a „kényszervállalkozás” jelensége ma is fennáll, de nem csupán a szállítmányozásban. Ez a
teljes munkaerőpiacon megtalálható általános probléma, ezért ennek figyelembevételével kell kezelni,
ahogyan azt az előadó jogosan kiemelte.

A legtöbben a közúti közlekedés biztonságának érvét hangsúlyozzák, holott a hivatásos gépjárművezetők
által levezetett idők már ma is szigorú szabályozás alá esnek. A sebességmérő nem érzékeli, hogy önálló
vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezető vagy alkalmazott ül-e a volán mögött.

Ugyanakkor az is mindegy, hogy a járművet egy olyan önálló vállalkozó vezeti, aki a sok papírmunkába
fáradt bele, vagy egy olyan munkavállaló/sofőr, aki egyéb okokból merült ki. Az önálló kisvállalkozásokra
plusz munkát rovó adminisztrációs teherre most igazán nincs szüksége Európának. Ezért támogattam a
jelentést.

Judith A. Merkies (S&D), írásban. – (NL) A tehergépjármű-vezetők között vannak munkavállalók, önálló
vállalkozói tevékenységet végző dolgozók és kényszervállalkozók is. Az utóbbi kategóriába eső
gépjárművezetők valójában egy vállalat munkavállalói, akiket ugyanazon jogok illetnének meg, mint a valódi
alkalmazottakat. Ez volt az oka annak, hogy 2005-ben az Európai Parlament felkérte az Európai Bizottságot,
hogy jogalkotói kezdeményezés keretében teremtsen világosságot e kérdéskörben. A közúti fuvarozási
munkaidő szabályai, melyek most előttünk állnak, nem szabályozzák megfelelően a „kényszervállalkozók”
jogi státuszát, és nem kínálnak megoldást a lehetséges visszaélésekre. Ezért szavaztam nemmel a Bizottság
eme javaslatára, egyértelmű felhívást idézve egy új, kidolgozottabb szabályrendszerért.

A valódi önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők státusza természetesen eltérhet az
alkalmazottakétól; ennek továbbra is így kell lennie. Ezért szeretném, ha az Európai Bizottságtól kért új
szabályok igazságot tennének az önálló vállalkozói tevékenységet végzők és az alkalmazottak közötti
különbségben. Egészséges szabályrendszerre van szükségünk a közúti fuvarozásra vonatkozó munkaidőket
illetően, olyanra, amely megvédik az alkalmazottakat, véget vet a kényszervállalkozóságnak, igazságot
szolgáltat az önálló vállalkozói tevékenységet végzőknek, valamint a vezetési időt és a pihenőidőt irányító
szabályokkal karöltve biztonságos körülményeket valósít meg a közutakon.

Willy Meyer (GUE/NGL), írásban. – (ES) Azért támogattam a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet
végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló javasolt irányelvet elutasító módosítást, mert egyik
célja a munkaidő heti 86 órára növelése a szektorban, ami megnövelné a közúti balesetek kockázatát. Az
irányelv elfogadásának súlyos következményei lennének a biztonságra, a szociális dömpingre és a
munkaerőpiac deregulációjára nézve. Hogyan is lehetnének biztonságosabbak az európai közutak, ha a
motorosoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak olyan tehergépjármű-vezetőkkel kell osztozniuk az
úton, akik teljesen kimerültek? Tanulmányok bizonyították, hogy a fáradtságnak ugyanolyan hatása van a
vezetőre, mint az alkoholfogyasztásnak. A dolgozók szélsőségesen hosszú munkaidőkkel szembeni védelme
olyan probléma, mely régre nyúlik vissza. Nem számít, hogy önálló vállalkozói tevékenységet végzőket vagy
éppen alkalmazottakat zsákmányolnak-e ki; a lényeg az, hogy megvédhessük őket a túlzott mennyiségű
munkaidőtől, amelyek munkahelyi veszélyekhez vezethetnek. Ezzel magyarázom szavazatomat.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Bauer asszony jelentése, melynek témája a közúti fuvarozásban utazó
tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosítására
vonatkozó Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvi javaslat, nagyrészt arra a kérdésre koncentrál, hogy az
önálló vállalkozási tevékenységet végző tehergépjármű-vezetők bekerüljenek-e az irányelv hatálya alá.

Ez a munkaidő-szervezést általánosan szabályozó 2003/88/EK irányelvhez tartozó lex specialis. Ez a különleges
szabályozás a munkavállalók védelmének területén igen érzékelhető intézkedést jelent. Általa valamennyi
alkalmazottként dolgozó gépjárművezető – beleértve a kényszervállalkozókat is – a szabályozás alanyának
számít, ami különlegesen fontos a rendszerrel kapcsolatos visszaélések megszüntetésére. Ugyanakkor,
kifejezetten hátrányos lenne ezt a szabályozást kiterjeszteni az önálló vállalkozási tevékenységet végzőkre.
Ez az intézkedés ugyanis a kis- és középvállalkozási méretű árufuvarozókat óriási versenyhátrányba hozná,
tekintve, hogy ők az áruk be- és kirakodásáért is maguk felelnek. Emellett még ott van a papírmunka is.
Általánosságban nézve az intézkedés az önálló vállalkozói tevékenységet végzők vezetési idejének jelentős
csökkenését vonná maga után, amely jelentős hátrányba helyezné őket. Véleményem szerint a kis- és
középvállalkozások, melyek gazdaságunk gerincét alkotják, kiemelt fontossággal kell bírjanak. Az az érv,
miszerint a tehergépjármű-vezetők ebben az esetben akár heti 86 órát dolgoznának, és teljesen kimerülve
rónák közútjainkat, nem állja meg a helyét, tekintve, hogy a vezetési időt az 561/2006/EK irányelv továbbra
is 56 órára korlátozza. Ezért támogattam a Bizottság javaslatát szavazatommal.
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Claudio Morganti (EFD), írásban. – (IT) A Parlamenti vitára bocsátott jelentéssel kapcsolatban álláspontomat
többek között az alábbi megfontolások alakították.

A jelentés tárgyát képező 2002/15/EK irányelv nem a közúti fuvarozási szektor biztonságát szabályozza,
hanem a gépjárművezetést kiegészítő tevékenységek szervezésére vonatkozóan fektet le szabályokat. Az
önálló vállalkozási tevékenységet végzők bevonása a szabályozás hatálya alá, amelyet ma megvitattunk,
minden másnál halálosabb csapást mér a szabadságra és a független vállalkozás intézményére.

Másrészt egyértelmű gyakorlati okok is mutatják, milyen nehéz ellenőrizni, hogy valóban megfelelnek-e az
önálló vállalkozói tevékenységet végző fuvarozók az irányelv rendelkezéseinek. Ez végső soron azt jelenti,
hogy értelmetlen lenne bevonni őket a 2002/15/EK irányelvben megfogalmazott rendelkezések hatálya alá.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A mai szavazással az Európai Parlament jelentős
hozzájárulással segítette Európa közúti biztonságának javítását. Azzal a döntéssel, hogy az önálló vállalkozói
tevékenységet végzőket nem vonta ki az irányelv hatálya alól, az Európai Parlament képviselői lezártak egy
kiskaput, mely azelőtt lehetővé tette a munkaidőre vonatkozó jogi szabályozás megkerülését. Most pedig
ennek végrehajtása válik létfontosságúvá. Ennek köszönhetően a jövőben nem lesz olyan munkaadó, amely
hasznot húzhat belőle, ha járművezetőit kényszervállalkozásba kényszeríti. Ugyanazon szabályok
vonatkoznak majd valamennyiükre, ahogyan az józan ésszel is elvárható volt, hiszen mind az alkalmazottak,
mind az önálló vállalkozói tevékenységet végző személyek ugyanolyan emberek, akik ugyanúgy kifáradnak,
és ugyanúgy veszélyt jelenthetnek mások vagy saját életükre. Ez az intézkedés előrelépést jelent mindazon
gépjárművezetők számára, akiknek ezáltal nem kell majd végtelen napokat végigdolgozniuk a berakodással,
kirakodással, várakozással, amellett, hogy a sürgető vezetési időket is be kell tartaniuk. Ezzel tehát felhívjuk
az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Parlament szavazás eredményét, valamint felszólítjuk a
tagállamokat, hogy haladéktalanul hajtsák végre az irányelvet, most, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet
végzők is belekerültek.

Bart Staes (Verts/ALE), írásban. – (NL) A közúti fuvarozás biztonságáról és vezetési időiről szóló jogalkotás
valamennyi érintett félnek ugyanazt kell jelentse, függetlenül attól, hogy egy gépjárművezető alkalmazottként,
vagy önálló vállalkozóként tevékenykedik a szektorban. A 2002/15/EK alapirányelv (amely az alkalmazottként
dolgozó gépjárművezetőkre 2005 márciusában lépett életbe) azt is kikötötte, hogy a szabályok 2009
márciusától az önálló vállalkozói tevékenységet végzők gépjárművezetőkre is vonatkoznak majd. Ha ezt
most visszavonnánk, azzal annak adnánk jelét, hogy rossz irányítás alatt készült, ami pedig azt jelentené,
hogy megadjuk magunkat a piacnak.

A fáradt sofőr veszélyes sofőr, függetlenül attól, hogy önálló vállalkozói vagy másmilyen státuszban van.
Mindenkit meg kell védenünk a túlmunkától, amely nem csak a járművezető saját biztonságát, de mások
életét is veszélyeztetheti. Az önálló vállalkozói tevékenységet végző gépjárművezetőket talán nagyobb
pénzügyi nyomás terheli, mint alkalmazottként dolgozó társaikat. Ha azonban kizárjuk az önálló vállalkozókat
az irányelv hatálya alól, az olyan fuvarozó cégek, amelyeknél az alkalmazottaknak kötelező vezetési időket
és pihenőidőket kell betartaniuk, tisztességtelen versenyhátrányba kerülnek. Ez pedig semmiképp nem
akarhatjuk.

A jelen irányelv bebizonyította, hogy ha az önálló vállalkozóként tevékenykedő vezetőket nem kötelezzük
ugyanazon munkaidő betartására, akkor a többi gépjárművezető kénytelen lesz a munkaidő-előírások
megkerülése érdekében kényszervállalkozóvá válni. Így születnek a kényszervállalkozások, és ez is egy olyan
jelenség, amely ellen küzdeni kívánok. Egyértelmű jogalkotásra van szükség, amely egyforma szabályokat
fektet le mindenkire vonatkozóan. Az önálló vállalkozóként tevékenykedő gépjárművezetőket ezért nem
szabad kizárni a jelenlegi irányelv hatálya alól.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – A dolgozók biztonságának és egészségének védelme mindennél
fontosabb, különösen a közúti szállítmányozás területén, hiszen a balesetek a gyalogosokat és más járművek
utazóit is fenyegethetik.

Nuno Teixeira (PPE), írásban. – (PT) A mai napon a dolgozók egészségének és biztonságának védelmét
szolgáló dokumentumról szavaztunk, amelynek nyomán fontos vita pattant ki. A Bizottság által a Parlament
elé terjesztett tervezet azt javasolta, hogy ne kerüljenek az irányelv hatálya alá az önálló vállalkozási
tevékenységet folytató, vagyis a szabadúszóként, munkáltató nélkül dolgozó gépjárművezetők.

A Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága által elfogadott javaslat ugyanakkor a Bizottság javaslatának
elutasítását fogalmazta meg. Az én értelmezésemben a dokumentum mögött két alapvető probléma rejlik:
egyrészt az „önálló vállalkozási tevékenységet folytató dolgozó” definíciójának igénye, másrészt annak

16-06-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU76



szükségessége, hogy minden egyes tagállam további erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy a megfelelő
szerződési kereteket biztosítson mindazon dolgozók számára, akik nem szabadon szervezik meg
munkatevékenységeiket, és akiket ezáltal nem lenne szabad önálló vállalkozási tevékenységet folytató
formában alkalmazni. Habár hiszem, hogy a kényszervállalkozások jelenségével a harcot nemzeti szinten
kell felvenni, a szabályozás, felügyelet, és a megfelelő bírságolás eszközeivel, a most kialakult vita segíthet
benne, hogy a dolgok ebbe az irányba mozduljanak. A dokumentumot figyelemmel kísérve ezért éreztem
úgy, hogy a Bizottság javaslata ellen kell szavaznom.

Viktor Uspaskich (ALDE), írásban. – (LT) Hölgyeim és uraim, ha megengedik, szeretném bemutatni Litvánia
véleményét a témakörről. A litván tehergépjármű-vezetők egész Európában jó hírnevet érdemeltek ki
maguknak. Ők a mi fiatal, független litván államunk üzleti úttörői és hősei, akiknek gyakran hosszú időre
kell megválniuk családjuktól. Európa végtelen autópályái már a második otthonukká váltak. Valóban, voltak
jelentések arról, hogy egyes teherautó-sofőrök megsértették az EU biztonsági és foglalkoztatási előírásait.
Ez ugyanakkor nem minden esetben a járművezető hibája. Előfordul, hogy a munkaadójuk nem hagy nekik
más választást, mint hogy áthágják a szabályokat. Sok levelet kaptam Litvánia tehergépjármű-vezetőitől,
akik nem csak engem, de az egész Európai Parlamentet kérik, hogy figyeljenek szavukra. Leveleikben azt
írják, hogy a sofőrök fizetésük elvesztését kockáztatják, ha nem befolyásolják valamiképpen a teherautó
tachográfján rögzített vezetési bizonyítékokat. A jogszabály által előírt pihenőnapokat gyakran nem kapják
meg, vagy csúsztatniuk kell. Ha valaki reklamál, az később megkülönböztetés áldozatává válik. Ezek
egyértelmű jelei a gépjárművezetői jogok és az uniós szabályozások megsértésének, nem is említve a
nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodást
(AETR) és a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezményt (CMR). Egyesek litván
intézményekhez fellebbeztek, de panaszaik süket fülekre találtak. Többet kell tennünk a közúti szállítási
szektorban dolgozó sofőrök és egyéb utazó munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének érdekében.
Ez nem csak Litvánia problémája, de egész Európáé. Ha elsiklunk felette, annak végzetes következményei
lehetnek.

Jelentés: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) Azért támogattam szavazatommal az élelmiszerek címkézéséről
szóló rendeletet, mert fő célja az, hogy segítsen a fogyasztóknak tájékozottabb döntést hozni – amihez az
eszköz a kötelező címkézés további tápanyagokra való kiterjesztése és a származási országra vonatkozó új
szabályok bevezetése –, valamint azért, mert a javaslat leegyszerűsíti, frissíti, és egyetlen jogszabályba olvasztja
össze az élelmiszerek címkézésére jelenleg vonatkozó hét különböző irányelvet és egy rendeletet, ezáltal
egyszerűbb jogi hátteret hozva létre. Emellett támogatom azt a felhívást is, hogy a kézműves termékek és
borok ne kerüljenek a rendelet hatálya alá, tekintve különleges jellegüket, amely a bor esetében már saját
egyedi szabályozáshoz is vezetett. A származási ország megjelölését, amely egyes élelmiszerfajták esetében
– mint a marhahús, méz, gyümölcs, zöldség és olívaolaj – már ma is kötelező, ki kell terjeszteni a hús
valamennyi fajtájára, a baromfira és a tejtermékekre is.

A hús, baromfi és hal származási országát olyan feldolgozott termékeken is fel kell tüntetni, ahol azok az
csak az élelmiszer egyik összetevőjeként kerülnek felhasználásra. A hús és a húst tartalmazó termékek
esetében a „származási hely” definíciója az az ország kell legyen, ahol az állat született, ahol felnevelték és
levágták, nem pedig a feldolgozás országa, mint azt a mostani gyakorlat kimondja.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos javaslat
nem a fogyasztók védelmét szolgálja, mint ahogy azt az EU hangoztatja. Olyan versenyszabályokat fektet
le, amelyeket a monopolista vállalatok a fogyasztók, dolgozók és termelők kárára szabtak meg. A termékek
címkézése nem tesz eleget a fogyasztók azon jogának, hogy tudják, pontosan mit is fogyasztanak, és ami
még fontosabb, az egészséges, biztonságos és jó minőségű élelmiszerhez való joguk sincsen ezáltal biztosítva.
A fogyasztók nem feltétlenül ismerik a folyamatosan fejlődő technológiai és tudományos módszereket,
valamint nem mindig értik az ezekhez kapcsolódó címkéket, élelmiszerjellemzőket és a különböző kiszerelések
mértékegységeit sem. Az állam, a nemzeti jogalkotás és az alkalmazást irányító mechanizmusok felelősségét
– melyeknek feladata, hogy a piacra kerülő élelmiszer biztonságos és egészséges legyen – nem lehet személyre
szabni és továbbhárítani a fogyasztóra, hogy aztán neki kelljen eldöntenie, egy élelmiszer jótékony vagy
káros hatással van-e az egészségére, illetve hogy tápértékét tekintve hasznos-e.

A termelő, feldolgozó és értékesítő multinacionális vállalatok elszámoltathatatlanságából eredő, újra és újra
kipattanó élelmiszerbotrányok oka nem az elégtelen címkézés, hanem maga a kapitalista termelés természete,
amely a profit törvényén kívül nem engedelmeskedik másnak. Az egészséges élelmiszerek iránt napjainkban
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jelentkező igény csak úgy elégíthető ki, ha megváltoztatjuk a termelési módszereket és az élelmiszertermelés
céljait.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Azért támogattam szavazatommal a Sommer-jelentést, mert
kiegyensúlyozott kompromisszumot hoz létre a fogyasztók tájékoztatása – amelyet nem szabad túlzott
terjedelműre nyújtani, hiszen az már zavaró hatást és magasabb költségvonzatot váltana ki – és az információ
hiánya között, amely veszélyeztetné a fogyasztó által hozott döntések minőségét. Különösen örülök annak,
hogy az Európai Parlament elvetette a jelzőlámpás megoldás használatát, amely az élelmiszer által képviselt
egészségi kockázat szintjét volt hivatott jelezni. Mindannyian tudjuk, hogy egy kevés csokoládé és bor jót
tesz a szervezetnek. A túl sok csokoládé vagy bor azonban káros. A piros–sárga–zöld színkódolásnak
ugyanakkor semmi értelme nem lett volna. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportja
újra segített az Európai Parlamentnek, hogy a józanészre hallgasson…

Liam Aylward (ALDE), írásban. – (GA) A fogyasztónak joga van világos, érthető információt kapni a
megvásárolt élelmiszerekről, és joga van tudni, melyik országban gyártották az adott terméket.

Az előrecsomagolt élelmiszerek címkézéséről hozott egyértelműbb szabályok segíteni fogják azokat a
fogyasztókat, akik helyes döntést szeretnének hozni, és egészséges élelmiszert akarnak vásárolni. Mivel
becslések szerint ez év végére Európa lakosságának 20%-a számít majd túlsúlyosnak, fontos az olyan
intézkedések bevezetése, amelyek az egészséges étrendet ösztönzik.

Ugyanakkor a címkéken muszáj egyensúlyt találunk a hatékony, egyértelmű információszolgáltatás és a
túlzó mennyiségű adat felsorolása között, amely csak összezavarná a fogyasztókat. Az élelmiszerek címkézése
emellett nem szabad, hogy túl nagy terhet rójon az élelmiszerszektorra, főleg nem a kistermelőkre és a helyi
gazdálkodókra. Az európai fogyasztók értékelik az európai gazdálkodók által termelt minőségi élelmiszereket,
ezért a címkéken egyértelműen meg kell jelentetni a termék előállításának származási helyét. A hús, baromfi,
zöldség és gyümölcs származásának ilyen megjelölése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a fogyasztókat ne
lehessen félrevezetni.

Elena Băsescu (PPE), írásban. – (RO) A Renate Sommer által előterjesztett, a fogyasztók élelmiszerrel
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló jelentés részeként igennel szavaztam a 351-es módosításra, mert a
fogyasztók pontos információt igényelnek az élelmiszerek származási országáról. Ezen okból támogatom
a származási ország kötelező megjelölését a húsok, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök, valamint az
egyetlen összetevőből álló termékek esetében.

Legelsőként biztosítanunk kell, hogy az európai polgárok erősebb védelmet élvezzenek, és ne lehessenek
félrevezetve olyan termékek által, amelyeket állítólag az egyik tagállamban állítottak elő, valójában azonban
egy másik országból származnak. Ez lehetővé teszi majd számukra, hogy úgy választhassanak a termékek
közül, hogy tökéletesen tisztában vannak a tényekkel kapcsolatban, és megtalálják az adott származású és
minőségű élelmiszereket. Másodsorban a jobb címkézés az adóelkerülés lehetőségét is csökkenteni fogja.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), írásban. – (RO) A csomagolt élelmiszerek címkézésére vonatkozó európai
szabályozások összevonása lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy felkészült döntést hozzanak, anélkül,
hogy ez komplikációt okozna vagy komoly pénzügyi erőforrásokat követelne meg a termelőktől. Az Európai
Parlament szerdai vitája a termékek címkézéséről komoly érdeklődést váltott ki a képviselőkből, hiszen olyan
téma, amely mindannyiunkat személyesen érint. Olyan világban élünk, melyben az egészségtelen életmód
uralkodik, ahol az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek járványos méretet öltöttek, és már egész Európa
egészségi állapotát fenyegetik. Éppen ezért fontos, hogy valamennyi fogyasztó jól tájékozott döntést tudjon
hozni, amikor az élelmiszerek között választ. A szabályozások európai szinten történő szabványosítása, és
a termékben található zsírok, telített zsírsavak és cukrok mennyiségének, valamint energiatartalmuknak jól
látható helyen való feltüntetése legyőzi majd a nyelvi akadályokat, amelyet egyes fogyasztók ellenérvként
hoznak fel.

E héten hozott döntésével az Európai Parlament rávilágít arra, hogy valóban érti az európai fogyasztók
védelmének szükségességét, és felismeri, milyen fontossággal bírnak a megfelelően tájékozott döntések.
Amint az új szabályozások végrehajtásra kerülnek, a már csak a fogyasztókon múlik a döntés, hogy mit
kívánnak megvásárolni. Őszintén remélem, hogy a jogszabály gyorsan keresztülhalad az EU intézményi
folyamatain, én már a közeljövőben kötelező érvényűvé válik.

John Bufton, David Campbell Bannerman és Nigel Farage (EFD), írásban. – A UKIP az Európai
Parlamentben a Sommer-jelentés ellen szavazott, mert összecsapott, kutyavacsorája jellegű dokumentumnak
tartjuk, amely az olyan egyszerűbb élelmiszerek esetében, mint a hús és a tojás, nem támogatja egyértelműen
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a származási ország megjelölését. A UKIP alappolitikája a származási ország megjelölésének ösztönzése,
hogy ezáltal segítse a termelőket termékük eladásában, és a fogyasztókat annak felismerésében, honnan is
származik az áru. Azért utasítottuk el a jelentést, mert nem veszi védelmébe a termelők és fogyasztók érdekeit,
miközben a nagyobb viszonteladók számára lehetővé teszik a vásárlók megzavarását. Az előadó maga is
bevallotta, hogy tart tőle, hogy a javaslat túl gyorsan halad előre. A UKIP úgy veszi észre, az Európai Parlament
képviselői anélkül cselekszenek ebben a kérdéskörben, hogy elegendő információjuk lenne róla.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) A fogyasztóknak joguk van tudni, miből áll az élelmiszer,
amelyet fogyasztanak. Az élelmiszerek összetételéről és tápértékéről szóló információk megjelentetése ezen
okból elengedhetetlen, hiszen a fogyasztók ezen alapvető tényező alapján hozzák meg konkrét döntéseiket.

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó uniós joganyag reformját célzó Bizottsági javaslat célja a területet
szabályozó keretrendszer egyszerűsítése. A javaslat emellett azt is célként tűzi ki, hogy nagyobb jogbiztonságot
nyújtson az élelmiszerlánc érdekcsoportjainak, növelje az európai élelmiszerágazat versenyképességét,
garantálja az élelmiszerbiztonságot, valamint hogy a fogyasztókat teljes körű tájékoztatással lássa el az
élelmiszerekkel kapcsolatban; valamint hogy az Európai Unió elhízás elleni küzdelmét irányító stratégia
elemeként ösztönözze az egészséges táplálkozás elterjedését.

Külön örömmel üdvözlöm a rendelet egyes alapvető javaslatait:

· Minden kötelező információt minimum 3 mm magasságú betűmérettel kell feltüntetni.

· Bevezetésre kerül az átfogó tápanyag-összetétel kötelező feltüntetése a csomagolás „fő látómezejében”.

· Az élelmiszerek energia-, zsír-, telítettzsírsav- valamint szénhidráttartalmára – különös tekintettel a cukrokra
és a sóra – vonatkozó adatok kötelező megadása, melyeket a csomagolás elején, meghatározott sorrendben
kell feltüntetni.

Így felhívást intézek a tagállamokhoz, hogy ezeket a követelményeket hajtsák végre a ...

(A felszólalás az Eljárási Szabályzat 170 cikkének (1) bekezdése alapján lerövidítve)

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), írásban. – (DE) A fogyasztók ellátása élelmiszerekre vonatkozó
információkkal kétségtelenül fontos. Ugyanakkor a Brüsszelben zajló vita mára az élelmiszeripar nagyvállalatai
és a fogyasztóvédelmi szervezetek között dúló lobbiharccá változott. A fogyasztók mindennapi életét jellemző
valóságnak ebben a vitában nem jutott hely. A Német Szabaddemokrata Párt Európai Parlamenti képviselői
a címkézés minimalizálását támogatják. A fogyasztóknak lehetővé kell tenni, hogy átlátható, jól olvasható
információ alapján hozzanak vásárlási döntéseket. A színkódolt címkézés befolyásolja a vásárlókat, és nem
teremt jó alapot a világos tájékoztatáshoz. Az úgynevezett irányadó napi beviteli érték (INBÉ, angolul GDA)
rendszerének is megvannak a gyenge pontjai. Azonban ahelyett, hogy semleges, a csomagoláson jól olvasható
információt adnánk róla, hogy mennyi tápanyag található meg 100 gramm vagy 100 milliliter élelmiszerben,
a Parlament azon vitázik, hogy használható-e egy 40 éves átlagos nő napi szükségletének mértéke
referenciaértékként, vagy hogy a tápanyagok színkódolása hasznos döntéshozatali eszköz lenne-e.

Az összetevők javaslatban szereplő átfogó, kötelező származásmegjelölése a gyakorlatban nem kivitelezhető.
Emellett elutasítottuk a különleges nemzeti rendelkezések gondolatát, hiszen a címkézési rendszert, amennyire
lehet, szabványosítanunk kell. Ezen okok miatt nem tudtunk a javasolt jelentés mellett szavazni.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Az ellenőrizetlen termékek, az információ hiánya, a
fogyasztók félretájékoztatása és félrevezetése óriási egészségügyi veszélyeket hordoz (elhízás, cukorbetegség,
szív- és érrendszeri betegségek és bizonyos rákfajták formájában). Az élelmiszeripar ennek ellenére évi
mintegy 10 milliárd amerikai dollárnak megfelelő összeget költ arra, hogy a gyermekek étkezési szokásait
befolyásolni tudja. A modern fogyasztónak az élelmiszer minőségével kapcsolatos bizonytalanságát meg
kell szüntetni. Az Egységes Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport által előterjesztett
módosításoknak az a szándéka, hogy növeljék a fogyasztók ismereteit arról, hogy mit kerül a tányérjukra,
hogy ezáltal megfelelő döntéseket tudjanak hozni.

Társjogalkotóként az Európai Parlament felelőssége olyan joganyag elfogadása, amely nem vezeti félre a
fogyasztókat, és nem veszélyezteti egészségüket. Azért szavaztam nemmel a javaslatra, mert az elfogadott
módosítások bebizonyították, hogy a kölcsönös függésben levő érdekek sajnos erősebbek a
fogyasztóvédelemnél, és a reklámszektor egyik legnagyobb befektetőjeként az élelmiszeripar irányítási
hatalomhoz jutott azáltal, ahogyan a termelésbe és a fogyasztásba beavatkozik.
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Derek Roland Clark (EFD), írásban. – A UKIP az Európai Parlamentben nemmel szavazott a
Sommer-jelentésre, mert kidolgozása hiányos és elégtelen meghatározásokat tartalmaz. A származási ország
megjelölésére vonatkozó rész hibás megfogalmazása félreértelmezéshez vezethet. A UKIP alappolitikája,
hogy támogatja a származási ország megjelölését annak érdekében, hogy segítse a termelőket és a fogyasztókat
az áru eredetének felismerésében. Azért utasítottuk el a jelentést, mert nem veszi védelmébe a termelők és
fogyasztók érdekeit, miközben a nagyobb viszonteladók számára lehetővé teszik a fogyasztók összezavarását.
A UKIP úgy veszi észre, az Európai Parlament képviselői anélkül cselekszenek ebben a kérdéskörben, hogy
elegendő információjuk lenne róla.

Lara Comi (PPE), írásban. – (IT) Habár támogató szavazatot adtam a jelentésre, egyes részei továbbra is
zavarba ejtenek.

Hiszek benne, hogy alapvető fontosságú leegyszerűsíteni az élelmiszerek címkézését, hogy ezáltal az
összetevők, a felhasználási módok és a nyomonkövethetőség jobban érthetővé váljon a fogyasztók számára.
Ugyanakkor nem értek egyet a módszerekkel, amelyekkel e célt el kívánjuk érni. A tápanyagprofilok,
irányértékek és a jelzőlámpa-rendszer nem növelik a vásárlói tudatosságot. Ezen módszereknek nincs
tudományos alapjuk, ezért nem nevezhetjük megbízhatónak őket. Éppen ezért örülök, hogy a
jelzőlámpa-rendszert elvetettük, annak azonban nem, hogy a tápanyag-profilokat és az irányadó értékeket
felvettük.

Végezetül helyeslem az egyes élelmiszerek származási országának megjelölését célzó módosítás elfogadását.
Szilárdan hiszek a származás megjelölésében, mert úgy gondolom, elengedhetetlen kötelesség tájékoztatni
a fogyasztókat arról, honnan eredeztethető az általuk fogyasztott étel. Remélem, a második olvasat során
meg fogunk tudni egyezni egy olyan megszövegezésben, ami mindenki számára elfogadhatóbb, és ami jobb
egyensúly alakít ki a két érdekcsoport, az egészség és az élelmiszeripar között.

Jürgen Creutzmann (ALDE), írásban. – (DE) A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
képviselőcsoport többségével együtt én is igennel szavaztam a Sommer-jelentésre. Igaz, hogy a Liberálisok
nem tudták minden területen elérni céljaikat. A feldolgozott termékekben összetevőként található hús és tej
származásmegjelölésének elfogadása sajnálatos lépés volt, ugyanis komoly költségeket ró majd a termelőkre,
gyakorlati kivitelezése pedig szinte lehetetlennek tűnik. Számomra ugyanakkor a szavazás pozitív eredményei
egyértelműen túlszárnyalják a negatív hozadékokat. Először sikerült a teljes belső piacra vonatkozó, egységes
szabályzást kidolgoznunk az élelmiszerek címkézésére, anélkül, hogy egyes országok kimaradtak volna.
Emellett számomra a szavazás egyik legfontosabb sikerét a félrevezető jelzőlámpa-rendszer elvetése jelenti.

A kötelező színkódolt tápanyag-minősítés így sem európai, sem nemzeti szinten nem lesz engedélyezett.
Az Európa-szerte bevezetendő egységes címkézési szabályok egyértelmű előnyöket hoznak majd mind a
vállalatok, mind a fogyasztók számára. A termékek előállításának és értékesítésének költségei csökkenni
fognak azáltal, hogy a gyártóknak csak egy egységes szabályrendszert kell követniük. Az Európán belülről
származó termékek összehasonlításakor a fogyasztóknak előnyére fog szolgálni az egységes
tápérték-megjelölés.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), írásban. – (RO) Tudatában vagyunk, hogy a fogyasztók védelmére az
európai fogyasztópolitika szolgál. Ennek célja egységesített szabályok alkalmazása magas szinten, az Európai
Unió teljes területére vonatkozóan. Ugyanakkor a fogyasztóknak egyértelmű, érthető információra van
szükségük az élelmiszerek alapvető tápanyagaival kapcsolatban, hogy ennek segítségével teljesen tájékozott
döntést tudjanak hozni. Emellett úgy gondolom, hogy egy új, a fogyasztók élelmiszerekről való tájékoztatására
vonatkozó szabályozás elfogadásának szükségessége annak az általános erőfeszítésnek a része, amelynek
célja növelni az egészségesebb étrendre való átállással kapcsolatos vásárlói tudatosságot, és érzékenyebbé
tenni a vásárlókat az élelmiszerek összetételével szemben. Úgy gondolom, ez ráadásul a mezőgazdasági
termelőket és az ipari csoportokat is olyan lépésekre fogja ösztönözni, amelyekkel a termékcímkézést a
vásárlói igényeknek megfelelően javítják. A csomagolásra nyomtatott információnak a vásárlás során nem
szabad félrevezetnie a fogyasztókat az élelmiszer jellemzőivel kapcsolatban, főként annak természetét,
azonosítását, tulajdonságait, összetételét, mennyiségét, eltarthatóságát, eredetének megjelölését, valamint
előállításának vagy termelésének módját illetően. Ahogyan Hippokratész is mondta: „Gyógyszered legyen
az ételed, s ételed legyen a gyógyszered.”

Mário David (PPE), írásban. – (PT) A belső piacra vonatkozó egységesített élelmiszer-címkézési rendszer
nem csupán az európai fogyasztók magas fokú élelmiszerbiztonsága szempontjából létfontosságú és
elengedhetetlen, de az EU-n belül a szektorban tevékenykedő vállalatok versenyképességének is igen fontos
eszköze. Ezért átfogóan igennel szavaztam az előadó által javasolt módosításokra. Üdvözlöm a zsírok,
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szénhidrátok és fehérjék szintjét „jelzőlámpával” megjelölő rendszer elvetését is, és támogatom egy olyan,
az egész unióra kiterjedő címkézési rendszer kialakítását, amely egyszerű, átlátható, és könnyen érthető. Az
élelmiszerek összetételére és tápértékére, valamint a legfőbb tápanyag-összetevőkre és azok energiaértékeire
vonatkozó információk megjelenítése alapvető fontosságú a fogyasztók tudatos és jól tájékozott döntéseinek
és vásárlásainak segítésében. Ezért azon a véleményen vagyok, hogy a Bizottság ezzel a témával kapcsolatban
inkább paternalista megközelítést vett fel akkor, amikor inkább irányítani kívánta a fogyasztók döntéseit,
mintsem információval ellátni őket. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy sem a termelők általi közvetlen
marketinget, sem a helyi és regionális termékeket nem lenne szabad ezen szabályok hatálya alá vonni, mivel
ezek az áruk teremtik meg az európai gasztronómiai kultúra sokszínűségét.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), írásban. – (IT) Ez a rendeletjavaslat egy olyan kérdéskörnek tör utat a
jogalkotásban, amely alapvető fontosságú az Európai Unió polgárai és vállalkozásai számára: nem másnak,
mint az élelmiszerekről szóló információk átláthatóságának és terjesztésének.

Miközben egyrészről fontos, hogy olyan belső piacot teremtsünk meg, ahol minden polgár és minden
vállalkozó számára adott a lehető legjobb döntés lehetősége, másrészről számításba kell vennünk az
élelmiszerek, borok és gasztronómiai kultúra egyedülálló örökségét is, amely Európa sok részén a tradíció
formálója, és ezáltal jótékony hatással van nem csak az egészségre, de a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóságra is.

A javaslat módosításának folyamata során mind az átfogó képet, mind a részleteket tekintve nyilvánvalóvá
vált, hogy az Európai Parlament kötelességei legalapvetőbb funkcióját tekintve egyre inkább olyan hellyé
válik, ahol a multinacionális vállalatok érdekei a fogyasztók kárára kapnak érvényesülést.

Ilyen fokú hatalmi egyenlőtlenséget látva – amelyet az intézmény a közérdek támogatásával kellene
ellensúlyozzon – muszáj elcsodálkoznunk az európai integrációt követő közérdeklődés folyamatos
gyengülésén. Ezeket a megfigyeléseket nem a nemzeti érdekek, hanem a tipikus helyi élelmiszereknek valamint
a gazdálkodók és a fogyasztók közötti erős helyi kapocs megőrzésének ésszerűsége vezérli.

Anne Delvaux (PPE), írásban. – (FR) Azért támogattam szavazatommal a jelentést, mert számomra alapvető
fontosságúnak tűnik a rengeteg eltérő élelmiszercímkézés szabványosítása és letisztázása, hogy ezáltal
megbízható tudományos értékeket hordozzanak. Ennek érdekében támogatom a módosításokat, amelyek
jobb olvashatóságot tesznek lehetővé – többek között a minimális betűméret kötelezővé tételével –, nagyobb
átláthatóságot teremtenek az élelmiszerek eredetének megjelölésében – ezáltal megmutatva, honnan származik
az értékesítés helyétől eltérő országban feldolgozott húsáru –, teljesebb információt nyújtanak a fogyasztásra
szánt élelmiszerek minőségéről – például megadják nekünk a lehetőséget, hogy megtudjuk, az ételünk
gyorsfagyasztott vagy fagyasztott alapanyagokból készült-e –, illetve tápérték-profilok útján tájékoztatnak
a fogyasztásra szánt termékek azonosságáról, összetételéről, mennyiségéről, tulajdonságáról, eltarthatóságáról
valamint tárolási és felhasználási feltételeiről.

Végezetül fontos, hogy mindezen szabályozások ne büntessék a kistermelőket és a mikrovállalkozásokat.
Az ő kézműves termékeiket fel kell menteni a szabályozás hatálya alól. Az agrárszektor kis- és
középvállalkozásainak pedig különleges támogatásokat kell kapniuk.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Ma már tudjuk, hogy a szegényes étrend vagy bizonyos tápanyagok (például
a só vagy a zsírok) túlzott fogyasztása sok különböző betegség forrása lehet, amelyek nem csupán komoly
közegészségügyi problémákat okozhatnak, de óriási terhet rónak az egészségügyi térítések rendszerére is.
Ezek a betegségek (például a magas vérnyomás) a megfelelő információk ismeretében vagy egy körültekintőbb
étrend követésével sok esetben megelőzhetőek lennének.

Ezért úgy hiszem, az élelmiszerek címkézésének megfelelő szabályozása létfontosságú. Nem hozhatunk
olyan jogszabályt, ami egészséges étrendre kényszeríti az embereket, de megadhatjuk fogyasztóinknak azokat
az információkat, melyek segítségével tudni fogják, pontosan mit is esznek, hogy ezáltal tudatos döntést
hozhassanak. Ezek az intézkedések nem az élelmiszertermelők ellen irányulnak; sőt, a javaslat maga olyan
ésszerű, hogy ki is zárja hatályéből a hagyományos termékeket és a nem előrecsomagolt étkeket felszolgáló
kis- és középméretű étkeztető vállalkozásokat. Ezek az intézkedések éppen ellenkezőleg, a közegészségügyet
szolgálják.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Örömmel fogadtam a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
információval való ellátását célzó jelentés elfogadását, amely hét különböző irányelv és egy rendelet helyét
fogja átvenni. Az élelmiszerek címkézése létfontosságú az élelmiszerbiztonság szempontjából. Kiállok
amellett, hogy a fogyasztók egyértelmű információt, az élelmiszeripar szereplői pedig kevesebb bürokráciát,
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a szabályok egyszerűsítését, nagyobb jogbiztonságot és nagyobb versenyképességet érdemelnek, anélkül,
hogy a kisvállalkozásokról megfeledkeznénk. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy sem a termelők által folytatott
közvetlen marketing, sem a helyi vagy hagyományos termékek nem esnek majd a rendelet hatálya alá,
ahogyan azt a Bizottság kívánta. Épp az ilyen termékek biztosítják kapcsolatunkat gyökereinkkel valamint
a kulturális és gasztronómiai sokszínűséggel. Ugyanilyen örömmel tölt el a tény, hogy a kis szállodai és
közétkeztető létesítményekben, valamint kávézókban felszolgált előrecsomagolt élelmiszerek nem kerülnek
a rendelet hatálya alá. Ugyanez a helyzet él a borok piacán is. A borokon már most is rengeteg kötelező
adatot kell megjelentetni, ezért bármilyen plusz információ már túlterhelné a címkét, és a fogyasztók
informálása szempontjából is inkább zavaró lenne. A fogyasztókat természetesen tájékoztatni kell, de a
döntésükre való nyomásgyakorlás vagy irányítás nélkül. Meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy saját maguk
hozhassák meg a döntést, és azért felelősséget is vállaljanak.

João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) A fogyasztók alapvető joga, hogy a lehető legtöbb és legérdemesebb
információt kapják az élelmiszerek összetételéről. Ez a tudás az étrenddel kapcsolatos tájékozott, tudatos
döntésnek is szükséges – bár magában nem elégséges – követelménye, és mint ilyen, hozzájárul az emberek
egészségéhez és jólétéhez. Elfogadjuk és támogatjuk, hogy a javaslat felépítése alapvetően az előrecsomagolt
ételekre vonatkozik. A közétkeztetési szektor – melynek nagy része mikro-, kis- és középvállalkozásokból
áll – ezen egyedi jellemzőjét meg kell védenünk, hiszen az általuk előállított étkeket nem lehet szabványosított
termékekként kezelni.

Ugyanakkor sajnáljuk, hogy sok fontos módosítás került elvetésre, ami jelentősen gyengítette a jelentés
tartalmát. Csak azt a magyarázatot tudjuk elképzelni, hogy a Parlament többsége megadta magát az
élelmiszeripar bizonyos komoly befolyással bíró szektorainak.

Egy példát kiemelve: vegyük észre, hogy az a módosítás is elutasításra került, amelynek célja a fogyasztók
tájékoztatása arról, géntechnológiával módosított-e a fogyasztásra szánt termék, és/vagy tartalmaz-e
géntechnológiával módosítottként kategorizálható származékokat és anyagokat.

Lorenzo Fontana (EFD), írásban. – (IT) A fogyasztók élelmiszerinformációval való ellátásának kérdése,
amely Sommer asszony jelentésének tárgyát képezi, különleges figyelmet érdemel.

Csak a termékek eredetéről és tartalmáról szóló kimerítő információ biztosításával vagyunk képesek valóban
megvédeni fogyasztóinkat attól, hogy tudatukon kívül olyan vásárlói döntéseket hozzanak, amelyek rossz
hatással lehetnek az egészségükre. Ez a kérdés a minőségi termékek védelmének politikájával és a
fogyasztóvédelem általános stratégiájával is összefügg, amely viták keretében gyakran felmerült – nem csak
a plenáris üléseken, de a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban is.

Elismerésemet fejezem ki a kollégának azért a munkáért, amelyet a Bizottság dokumentumába fektetett, és
általánosságban támogatom az általa felvetett módosításokat, főként a jelzőlámpa rendszerű címkézés
bevezetésével való szembehelyezkedését, ami leegyszerűsítő és félrevezető megoldás. Ez a rendszer természetes,
jó minőségű termékeket is hátrányba helyezett volna a zöld jelzés megszerzése érdekében mesterségesen
módosított élelmiszerekkel szemben.

Úgy gondolom, hogy a származási ország kötelező megjelenítésének kiterjesztése a feldolgozott termékekben
található nyers összetevőkre számottevő eredmény; bár én személy szerint jobban örültem volna egy
szavazásnak a termékosztályozási módszer derogációival kapcsolatban, ugyanis ezek az egész szabályozás
hatástalanításával fenyegetnek.

Robert Goebbels (S&D), írásban. – (FR) Nemmel szavaztam a fogyasztóknak az élelmiszerekkel kapcsolatos
úgymond tájékoztatásáról szóló jelentésre. Már Jean-Paul Sartre is megjegyezte: „A pokolba vezető út
jószándékkal van kikövezve”. Az Európai Unió fogyasztói tájékoztatásra irányuló „jó szándéka” emészthetetlen
és túlbürokratizált megoldást rejt, ami újra nevelőnőt akar állítani a fogyasztók mellé, aki jogszabályilag
kényszeríti rá őket az „egészséges” életre, hogy végül egy nap makkegészségesen haljanak meg. A Bizottság
továbbra is csak a jobb jogalkotást, a vállalkozások elé állított bürokratikus akadályok lebontását és a
polgárokhoz való közeledést emlegeti fel. Az a jogalkotás, ami ilyen nehézséges és tekervényes, mint ez a
szabályozási javaslat, semmiben nem fogja segíteni a fogyasztókat.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Ez a fogyasztói tájékoztatási reform kontár és túlpolitizált munka. A
Bizottság számára nem is annyira az átlátható, hasznos és könnyen értelmezhető információ nyújtásáról,
hanem inkább a címkézés témájához kapcsolódó moralizálásról szól. Az előadó – mérsékelt sikerrel –
megpróbált józan megfontolást vinni a módosítások némelyikébe; mint például a hírhedt tápanyag-profilok
eltörlésébe, melyek semmilyen tudományos alappal nem rendelkeznek, hanem abból az ideológiai
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törekvésünkből fakadnak, hogy irányítani tudjuk, mi kerül a tányérunkra, miközben bűntudatot vált ki
bennünk. Való igaz, hogy Brüsszel ezen a területen bizonyosan kevesebb kudarcot fog elkönyvelni, mint a
hatálya alá eső egyéb kérdésekben, amilyen például a pénzügyi spekuláció, az illegális bevándorlás és a
hamisítások ellen folytatott harc, satöbbi.

Egyszerre vagyunk tanúi tehetetlenségnek és zsarnokságnak: tehetetlenség a nagy politikai, gazdasági és
társadalmi problémákkal szemben, valamint zsarnokság a védtelen egyének felett. A profilokat megtartottuk.
Reméljük, hogy a második olvasat során megszabadulunk tőlük. Az egyetlen kellemes meglepetést az a
kötelezettség jeleni, amelynek értelmében fel kell tüntetni, ha az állat levágása kábítás nélkül, más szavakkal
kifejezve szertartás keretében történt – hogy ezáltal megakadályozhassuk, hogy az ilyen húst tudtukon kívül
olyanok is megvásárolják, akik nem osztják az effajta tevékenységhez kapcsolódó vallási nézeteket.

Françoise Grossetête (PPE), írásban. – (FR) Szavazatommal támogattam a fogyasztók élelmiszerekkel
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló jelentést.

Elégedett vagyok a szavazás eredményével, ami a jövőben lehetővé teszi majd fogyasztóinknak, hogy világos,
jól olvasható és megbízható címkéket lássanak bizonyos élelmiszereken. A szocialisták és a Zöldek által
szorgalmazott színkódos megjelölés, mely a csomagoláson jelezte volna, hogy az alapvető tápanyagok
minősége kiváló (zöld), közepes (sárga), vagy alacsony (piros) végül elvetésre került, köszönet az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportnak, amit szintén örömmel fogadtam. A kiegyensúlyozott
étrend alapja a változatosság. Ez a színkódolás azonban egyszerűen stigmatizált volna bizonyos élelmiszereket,
és nem látom be, hogyan segített volna ez polgártársainknak a kiegyensúlyozott étrend kialakításában.

Sikeresen elkerültük a túlsúlyos szabályozást, amely fogyasztóink mellett kis- és középvállalkozásainknak
is kárára lett volna. Emellett annak is örülök, hogy a szőlészet, mely a luxusszektor par excellence megtestesítője,
felmentést kapott a tápanyag-megjelölő címkézés alól. Nem veszélyeztethetjük borászati szektorunkat,
melyet már egyébként is egy kisiklott szabályozórendszer irányít.

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) Támogatásomat fejeztem ki a tápanyagok egyértelműbb megjelölése
iránt, amelyet minden előrecsomagolt élelmiszer csomagolásának elején szerepeltetni kell majd. Kiemelten
támogattam a színkódok bevezetését, amelyek segítségével jóval könnyebben ismerhetjük fel az alapvető
tápanyagok szintjét, és amely megoldást mind a fogyasztói szervezetek, mind az egészségügyi szakértők
védelmükbe vették. A mezőgazdasági élelmiszeriparnak nem szabad többé eltitkolnia a valóságot, hogy
egyes élelmiszerek milyen káros hatással vannak a tápanyagegyensúlyra. Emellett kiálltam a termékek
eredetinformációjának megjelenítését célzó módosítás mellett, amely megköveteli, hogy a terméken a valódi
származási helyet, azaz a végső összeállítási országát kell megjelölni. Végül ellenszavazattal éltem azon
javaslattal szemben, hogy az alkohol is bekerüljön a rendelet keretei közé.

Małgorzata Handzlik (PPE), írásban. – (PL) Az Európai Parlament egyértelmű többséggel fogadta el az
élelmiszerek címkézéséről szóló jelentést. Ez mindannyiunk számára jó hír, hiszen az élelmiszertermékek
csomagolása ezáltal olyan alapvető információkat is tartalmazni fog, amelyek segítségével mi, a fogyasztók
jobban tájékozott étrendi döntéseket hozhatunk. Az Európai Parlament ezzel kimutatta támogatását amellett,
hogy a fogyasztóknak nyújtott információ jól olvasható legyen, de ne legyen túlzottan terjengős. A Parlament
emellett csatlakozott ahhoz a kérelemhez, ami az élelmiszerek „jelzőlámpa-modell” szerinti színkódolásának
elvetését célozza, mert ez összezavarhatja a fogyasztókat.

Az Európai Parlament a továbbiakban döntött arról is, hogy a termékek energiatartalmáról szóló információt
a csomagolás elülső oldalán kell megjeleníteni. Az élelmiszercímkézésnek az Európai Unióra kiterjedő
harmonizált és egyszerűsített rendszere emellett hozzájárul majd a belső piac jobb kohéziójához is, amelyen
keresztül a termelők nagyobb jogbiztonsághoz jutnak, míg a fogyasztók megkapják azokat az információkat,
melyeket az élelmiszertermelőktől elvárnak.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – Az elmúlt hetekben és hónapokban intenzív lobbitevékenység folyt
ezen a területen, és sajnálatos, hogy a mai végső szavazáson az élelmiszeripar bizonyos nagyobb játékosai
győzelmet arattak a fogyasztói érdekek felett. A végső jelentés ugyanakkor mégis előrelépést mutat az
élelmiszercímkézés egyes vetületeiben, és mindent összevetve, a helyes irányba tett lépésként kell azt
üdvözölnünk.

Holger Krahmer (ALDE), írásban. – (DE) A fogyasztók ellátása az élelmiszerekkel kapcsolatos információkkal
kétségtelenül fontos. Ugyanakkor a Brüsszelben zajló vita mára az élelmiszeripar nagyvállalatai és a
fogyasztóvédelmi szervezetek között dúló lobbiharccá változott. A fogyasztók mindennapi életét jellemző
valóságnak ebben a vitában nem jutott hely. A Német Szabaddemokrata Párt Európai Parlamenti képviselői
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a címkézés minimalizálását támogatják. A fogyasztóknak lehetővé kell tenni, hogy átlátható, jól olvasható
információ alapján hozzanak vásárlási döntéseket. A színkódolt címkézés befolyásolja a vásárlókat, és nem
teremt jó alapot a világos tájékoztatáshoz. Az úgynevezett irányadó napi beviteli érték (INBÉ, angolul GDA)
rendszerének is megvannak a gyenge pontjai. Azonban ahelyett, hogy semleges, a csomagoláson jól olvasható
információt adnánk róla, hogy mennyi tápanyag található meg 100 gramm vagy 100 milliliter élelmiszerben,
a Parlament azon vitázik, hogy használható-e egy 40 éves átlagos nő napi szükségletének mértéke
referenciaértékként, vagy hogy a tápanyagok színkódolása hasznos döntéshozatali eszköz lenne-e.

Az összetevők javaslatban szereplő átfogó, kötelező eredetmegjelölése a gyakorlatban nem kivitelezhető.
Emellett elutasítottuk a különleges nemzeti rendelkezések gondolatát, hiszen a címkézési rendszert, amennyire
lehet, szabványosítanunk kell. Ezen okok miatt nem tudtunk a javasolt jelentés mellett szavazni.

Isabella Lövin és Carl Schlyter (Verts/ALE), írásban. – (SV) Mivel a jelentés által hozott előnyök túlsúlyban
vannak a hátrányokkal szemben, úgy döntöttünk, szavazatunkkal támogatjuk a jelentést. Sajnos a nemzeti
önszabályozás lehetősége kikerült a jelentésből, de hiszünk benne, hogy a tagállamokkal való tárgyalások
során újra felvehető lesz. Az alkohol szintén kikerült a javaslat hatálya alól, és elveszítettük a szavazást a
jelzőlámpa rendszerű címkézés bevezetésével kapcsolatban is, amely piros, sárga és zöld színekkel jelezte
volna, mennyit tartalmaz a termék a különböző tápanyagokból. Ugyanakkor számos pozitív módosítást
sikerrel vittünk át a szavazáson: kötelezővé vált az élelmiszerben található nanoanyagok megjelölése, a hús-,
hal-, tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök származási országának feltüntetése és a transzzsírok megjelölése
is. Emellett glutaminsavat tartalmazó termékeknél az „étvágyfokozó összetevőket tartalmaz” szöveget is
meg kell jelentetni az összetevők felsorolásában. Egy másik fontos győzelem, hogy az energia-, zsír-,
telítettzsír-, cukor-, só- és édesítőszer-tartalmat a csomagolás elülső oldalán kell feltüntetni. A Parlament
által korábban, a tavasz folyamán elutasított húsragasztó enzim komoly figyelmet kapott. Vannak a piacon
más termékek is, amelyek kisebb húsdarabok összeragasztására szolgálnak, hogy ezáltal úgy tűnjön, mintha
egy nagyobb darabról lenne szó, például a feldolgozott sonka esetében. Az ilyen élelmiszereket mostantól
a „többféle húsrészt tartalmazó húskészítmény” megjelöléssel kell ellátni. Ezek az előrelépések azt jelentik,
hogy a fogyasztók képesek lesznek jobban tájékozott döntéseket hozni, például azzal kapcsolatban, hogy
egészségesebb termékeket fogyasszanak, vagy hogy elutasítsák azokat, amelyek hosszú szállítási útvonalat
tettek meg.

Astrid Lulling (PPE), írásban. – (FR) Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőpárt véleményének
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságbeli előadójaként gratulálok Sommer asszonynak bátorságáért
és arányérzékéért.

Több oka van, hogy támogatólag szavaztam javaslataira.

A nem előrecsomagolt élelmiszereket segíteni kell azáltal, hogy kivételt kapnak a kötelező tápanyag-címkézés
alól.

Az alkoholos italoknak ezen irányelvben nincs helye.

A sajtutánzatokat egyértelmű megjelöléssel kell ellátni.

Kalapot emelek a méz származás-megjelölésére vonatkozó új megfogalmazás előtt, mert jelen pillanatban
a nagy csomagolócégek csupán annyit írnak címkéikre, hogy „az EU tagállamaiból és az EU-n kívüli
országokból származó mézkeverék”; még akkor is, ha ez a termék csak elenyésző részben tartalmaz európai
mézet, miközben a többi részét Kínából származó műméz vagy ízesített szirup teszi ki.

Szilárdan szembeszállok a nemzeti címkézési rendszerekkel, amelyek akadályt jelentenek a belső piac számára.
Ezen túlmenően tartok attól is, hogy az ilyen nemzeti rendszerek kiskapuk megnyitásával lehetővé tehetik
a híres „jelzőlámpa-rendszernek”, hogy a kerülőúton visszatérhessen.

Az önkéntes kiegészítő információk szolgáltatását tudományos indoklással kell alátámasztani, hogy a
fogyasztókat ne lehessen ezáltal félrevezetni. A tápérték-profilozás olyan ötlet, amely sem tudományosan,
sem tájékoztatási módszerként nem védhető, mert az Európai Bizottság által javasolt és az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által kifogásolt küszöbértékek nincsenek alátámasztva, és teljességgel
megbízhatatlanok. Ezzel félretájékoztatnák a fogyasztókat.

Gesine Meissner (ALDE), írásban. – (DE) A fogyasztók ellátása az élelmiszerekkel kapcsolatos információkkal
kétségtelenül fontos. Ugyanakkor a Brüsszelben zajló vita mára az élelmiszeripar nagyvállalatai és a
fogyasztóvédelmi szervezetek között dúló lobbiharccá változott. A fogyasztók mindennapi életét jellemző
valóságnak ebben a vitában nem jutott hely. A Német Szabaddemokrata Párt Európai Parlamenti képviselői
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a címkézés minimalizálását támogatják. A fogyasztóknak lehetővé kell tenni, hogy átlátható, jól olvasható
információ alapján hozzanak vásárlási döntéseket. A színkódolt címkézés befolyásolja a vásárlókat, és nem
teremt jó alapot a világos tájékoztatáshoz. Az úgynevezett irányadó napi beviteli érték (INBÉ, angolul GDA)
rendszerének is megvannak a gyenge pontjai. Azonban ahelyett, hogy semleges, a csomagoláson jól olvasható
információt adnánk róla, hogy mennyi tápanyag található meg 100 gramm vagy 100 milliliter élelmiszerben,
a Parlament azon vitázik, hogy használható-e egy 40 éves átlagos nő napi szükségletének mértéke
referenciaértékként, vagy hogy a tápanyagok színkódolása hasznos döntéshozatali eszköz lenne-e. Az
összetevők javaslatban szereplő átfogó, kötelező származásmegjelölése a gyakorlatban nem kivitelezhető.
Emellett elutasítottuk a különleges nemzeti rendelkezések gondolatát, hiszen a címkézési rendszert, amennyire
lehet, szabványosítanunk kell. Ezen okok miatt nem tudtunk a javasolt jelentés mellett szavazni.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az élelmiszerek felcímkézésének célja, hogy a fogyasztóknak teljes körű
információt adjon tartalmukról és összetételükről, hogy ezáltal megvédhesse egészségüket és érdekeiket.
Ezért az a véleményünk, hogy az élelmiszerek címkézése alapvető fontosságú a nagyobb, piaci transzparencia
szempontjából, amennyiben lehetővé teszi a termelőknek, hogy fogyasztóikat szabályozott és hiteles módon
tájékoztassák termékeik minőségéről és / vagy konkrét regionális származásáról. Emellett üdvözöljük azt a
tényt, hogy a hagyományos vagy kézműves módon készített élelmiszerek és borok megérdemlik a kiemelt
bánásmódot, s így különleges természetük is figyelembevételre kerül.

Judith A. Merkies (S&D), írásban. – (NL) A kiegyensúlyozott étrend fontos. De hogyan hozunk döntéseket
vele kapcsolatban? A csomagolásokon található megbízható, érthető információ kiemelt szerepet játszik
ebben a kérdésben. Az új jogszabály jobb, érthetőbb információt ad fogyasztóinknak, amellyel kapcsolatban
a legfontosabb, hogy jól látható és olvasható szövegeket jelentet majd meg a csomagolás elülső részén, és
részletesebb leírást a hátulján. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy első ránézésre is
összehasonlíthassák egymással a termékeket, és ha úgy kívánják, az egészségesebbet válasszák közülük. A
Parlament elvetette a színkódolás rendszerét, amely feltüntette volna a csomagoláson, hogy a termék magas
vagy alacsony só- vagy zsírtartalommal rendelkezik. Én támogattam szavazatommal ezt a megoldást, amely
túlzott didaktikusság nélkül szolgált volna egyértelmű információval a fogyasztók számára. Az eredeti
jelzőlámpás rendszer, amelyben a piros, a sárga vagy a zöld szín magának a terméknek az egészséges vagy
egészségtelen mivoltáról tájékoztatott volna, nem is került megszavazásra, mert már egy korábbi stádiumban
megbukott. Ezt a rendszert túlságosan reduktívnak és némileg didaktikusnak is találtam. Az új szabályhalmaz
egy másik hiányossága a színkódolási rendszer elvetése mellett az alkoholos italok kivételezése. Szégyen,
hogy a Parlament nem szavazta meg az alkoholos italok egyértelmű felcímkézését olyan információkkal,
mint a kilokalóriában mért energia, vagy a cukor- és egyéb adalékanyag-tartalom. Ezek az új szabályok
lehetőséget adnak a fogyasztóknak, hogy egészségesebb étrendet állíthassanak össze, ha úgy kívánják.

Claudio Morganti (EFD), írásban. – (IT) A Parlamenti vitára bocsátott jelentéssel kapcsolatban álláspontomat
többek között a színkódos címkézési rendszer bevezetéséről szóló javaslat alakította. Az élelmiszerek
minősége olyan komplex tényezők sokaságán múlik, amelyeket színes címkékkel nem lehet megfelelően
leképezni. Sőt, az ezen a területen folytatott elismert tanulmányok azt mutatták meg, hogy nincs olyan
számszerű küszöbérték, amelyek alapján az élelmiszereket egyértelműen fel lehetne osztani a javasolt
színkategóriákra. Egy ilyen, különféle színekből álló címkézési rendszer elfogadás ezért túlzott befolyással
lenne a fogyasztók információbefogadására, akiket ehelyett átlátható adatok alapján kell képessé tenni a
döntéshozásra.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), írásban. – (RO) A származási ország kötelező megjelölése a címkézésen az
európai termelők helyzetét fogja támogatni, mert elismerést nyújt a vonatkozó magas minőségi elvárásoknak.
Polgáraink tudni akarják, honnan származnak az egyes termékek; hogy Európában készültek vagy importálták
azokat. Ugyanakkor más piacok fogyasztói is megbíznak azokban a termékekben, amelyek az Európai
Unióban készültek vagy kerültek feldolgozásra.

A származási országnak a címkén való kötelező megjelenítése valójában kettős célt szolgál: tájékoztatja a
fogyasztókat, és promóciót jelent az európai élelmiszereknek a globális piacon. Emellett üdvözlöm a
színkódolási rendszert célzó módosítás elvetését, mert ez éppen ellenkező hatást váltott volna ki. A javasolt
leegyszerűsítő értékelési módszernek köszönhetően elfordította volna a fogyasztókat a hagyományos,
egészséges és természetes európai termékektől.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), írásban. – (PL) Az Európai Uniós polgárok érdekeinek védelmében
én is támogattam az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztó élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásának szabályozására irányuló javaslatát. Az információhoz való jog az uniós polgárok egyik
alapvető joga, és így van ez az élelmiszerek terén is. A választás szabadsága nem lehet teljes, amíg nem
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tájékozott választásról van szó. A jelentés fontos lépést tesz fogyasztóink tudatosabbá tétele felé azáltal,
hogy egységesített címkézési rendszert vezet be, amely tájékoztat a termék tápértékéről, összetevőiről és
származási helyéről. A kiegészítő információs programok párhuzamosan folyó bevezetésével elérhetjük
célunkat, hogy a fogyasztók megfelelő döntéseket hozhassanak az élelmiszerek közötti választás során.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), írásban. – (PT) Örömmel üdvözlöm ennek a jelentésnek elfogadását,
amely általános, kiegyensúlyozott választ ad az Európai Bizottság kezdeti javaslatára azáltal, hogy felhív a
nem előrecsomagolt és a regionális termékeknek a jogszabály hatálya alól való kizárására; a boroknak és
bortermékeknek a kötelező címkézés alól való kivételezésére; a „jelzőlámpa” rendszer (amely piros, sárga,
zöld színekkel jelezte volna a szénhidrátok, fehérjék és zsírok mennyiségét) elvetésére; valamint a húsok
származási helyének kötelező feltüntetésére, amely azonban még függ azon hatásvizsgálat eredményeitől,
amelyet az Európai Bizottságnak kell majd elvégeznie. Az általánosan alkalmazandó rendszer regionális
termékekre, borra, és bizonyos mértékben a húsra vonatkozó derogációja pozitív eredmény. Sőt, az Európai
Bizottság eredeti javaslata Portugáliára nézve is hátrányos lett volna, amely ország elismert történelmi
gasztronómiai hagyományokkal rendelkezik: további versenyképességi problémákkal kellett volna
szembenéznie az olyan északi uniós tagállamokkal szemben, amelyekben az élelmiszertermelés
nagymértékben iparosodott, és ritkán használnak hagyományos technológiákat és/vagy eszközöket. Ehhez
még azt az igen pozitív fejleményt is hozzá kell adnunk, hogy ez a jelentés kiköti, a gazdálkodók által folytatott
közvetlen marketing sem esik az általános szabályozás szabályai alá.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) Ennek a szabályozásnak olyan címkézési rendszert kell létrehoznia,
amely az egész unióra kiterjed, és – néhány kivétellel – minden élelmiszerre, tehát nem csak a termékek
bizonyos kategóriáira érvényes. A címkézési rendszer harmonizációja kiemelt fontosságú a belső piac
zökkenőmentes működése szempontjából, mivel jelenleg a kiegészítő szabályozások és a tagállamoknak a
hatályos európai címkézési szabályokról alkotott különböző értelmezései kereskedelmi akadályokat és
versenyzavart képeznek. Ezen problémák megoldása talán segíthet az árak csökkentésében az
élelmiszertermelők és –viszonteladók számára, és rajtuk keresztül a fogyasztó számára is.

Egy Romániában lefolytatott felmérés alapján, melyben 18 és 50 év közötti emberek 1 000 fős mintáját
kérdezték meg, a románok leginkább a termékbiztonság miatt (75%), a félrevezető körülmények miatt (67%),
a hitel- és kölcsönszolgáltatások miatt (51%) aggódnak, míg a legkevesebb aggodalmat a turisztikai
szolgáltatások (28%) okozzák nekik. A címkézés ezért csak egyetlen aspektus a sok közül, amely az
élelmiszerekkel kapcsolatban felmerülhet. Az információ ezen formája kiegészítheti, de helyettesítheti a
közismeretek bővítésére irányuló erőfeszítéseket, amelyeket oktatási kampányokon és az egészséges életmódot
népszerűsítő intézkedéseken keresztül fejtünk ki.

Britta Reimers (ALDE), írásban. – (DE) A hús-, baromfi- és tejtermékek, friss zöldségek és gyümölcsök
valamint az egyetlen összetevőből készült feldolgozott élelmiszerek kötelező eredetmegjelölése, amire a
fogyasztóknak nyújtott élelmiszerinformációk részeként a jelentés is felhív, indokolatlan terheket ró az
élelmiszer-feldolgozó vállalatokra. Emiatt szavaztam nemlegesen a jelentésre. Az európai belső piacon az
élelmiszer előállítása túlmutat a nemzeti határokon. A tejszektorban például több országból származó tejet
gyűjtenek össze közös feldolgozás céljából. A különböző országokból származó feldolgozott tételek eltérő
címkézése technikailag kivitelezhetetlen. Ez olyan európai vállalkozások útjába állít bürokráciai akadályokat,
amelyek a teljes globális piacon sikerrel tevékenykednek.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
szóló mai szavazás hosszú volt, kimerítő, és bizonyos tekintetben sok frusztrációt is okozott: a jelentést 67
nem szavazat elleni 562 igen szavazattal fogadtuk el, és végső soron azért szavaztunk mellette, mert
összességében többet nyertünk, mint amennyit vesztettünk vele. Győzelmet könyvelhetünk el például az
olyan területeken, mint a nanoanyagok címkézése; a származási ország kötelező feltüntetése hús-, baromfi-
és tejtermékek, friss zöldségek és gyümölcsök, egyetlen összetevőből álló termékek és a feldolgozott
termékekben található hús, hal és baromfi esetében; ha szükséges, a húsoknál három különböző hely
megjelölése (születés, nevelés és levágás helye); a transzzsírok és hidrogénezett olajok kötelező megjelölése;
a csomagolás elülső részén az energia-, cukor-, só-, zsír- és telítettzsírsav-tartalom feltüntetése; az édesítőszerek
feltüntetése szintén a csomagolás elülső oldalán; a több részből („húsragasztóval”) összeállított húsok
megjelölése; az olajok eredetének megjelölése (hogy ezáltal például kerülhető legyen a pálmaolaj); a „friss
tej” megjelölésnek csak abban az esetben való engedélyezése, ha a felhasználhatóság dátuma és a töltés
dátuma között legalább hét nap telik el; az „étványfokozó összetevők” (mint a glutamátok) egyértelmű
feltüntetése; az „élelmiszerutánzatok” egyértelmű címkézése; a tápanyagprofilok törlésének elvetése. Sajnos
azonban elveszítettük a jelzőlámpa ötletét! Emellett ellehetetlenültek az önkéntes és a kötelező nemzeti

16-06-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU86



rendszerek; ezt is nagy veszteségként könyveljük el, bár bízunk abban, hogy a Tanács helyrehozza ezt a
kérdést.

Olga Sehnalová (S&D), írásban. – (CS) Véleményem szerint az élelmiszercímkézéssel szembeni folytonosan
növekvő követelmények nem fognak sokat változtatni az emberek étkezési szokásain ahhoz képest, hogy
milyen költséggel jár a bevezetésük. Egyben nem fogják tudni orvosolni az eredeti problémát sem, azaz az
elhízás és az elhízással kapcsolatos betegségek járványos terjedését a lakosság körében, aminek közvetlen
kiváltó oka a bevitt és a felhasznált energia közötti egyensúly megbomlása, és ami kapcsolatban áll a
testmozgás hiányával is. Nagymamám ezt úgy mondta: „Csak addig egyél, amíg félig jóllaksz, csak addig
igyál, míg félig eltelsz, így lesz hosszú életed.” Elnézést kérek ezért a leegyszerűsítésért, de ez jól kifejezi
nézeteimet a javaslattal kapcsolatban. Ezért tartózkodtam a szavazástól.

Catherine Soullie (PPE), írásban. – (FR) Igen elégedett vagyok a Sommer-jelentésről szóló szavazás
eredményével. Az Európai Parlament egy jól olvasható és informatív címkézési rendszer mellett döntött,
amely a kiegyensúlyozott fogyasztási mintáknak kedvez majd. Emellett üdvözlöm a 205-ös módosítás
elfogadását is, amely kötelezővé teszi az olyan húsok és hústermékek megjelölését, melyek elkábítás nélkül
levágott állatokból származnak. A fogyasztót tájékoztatni kell az állatjóléti gyakorlatokkal kapcsolatos
részletekről, hiszen ezek a gyakorlatok is az európai élelmiszerpolitika szívében találhatóak. A javaslat ezzel
nem a vallásos közösségeket kívánja stigmatizálni, sem a tőlük származó hústermelést vagy elosztási láncot
nehéz helyzetbe hozni, csupán az európai polgároknak kívánja lehetővé tenni, hogy a tények teljes ismeretében
hozhassanak fogyasztói döntéseket.

Bart Staes (Verts/ALE), írásban. – (NL) Néhány apróbb kérdéstől eltekintve az élelmiszerek címkézéséről
szóló szabályozás revízióját a jó irányba tett lépésként kell értékelni. A szabályozás alapján a fogyasztó a
jövőben jobb tájékoztatást kap majd. Véleményem szerint sajnálatos az a tény, hogy az ipari lobbi által
kifejtett nyomásnak köszönhetően a jelzőlámpa-rendszert célzó módosítás megbukott. A piros, sárga és
zöld színeket használó kódolás egyszerű, könnyen érthető jelzést adhatna a fogyasztóknak arról, hogy
mennyire egészségesek egy adott termék összetevői.

Az új jogszabály legerősebb pontjai az élelmiszergyártók arra való kötelezése, hogy megjelentessék a termék
energia-, só-, cukor-, zsír- és telítettzsír-tartalmát. A hús, hal és tejtermékek származását is fel kell tüntetni
a csomagoláson. A fogyasztók így meggyőződhetnek arról, hol született, nevelődött fel és került levágásra
az állat. Választhatják a helyben vagy regionálisan előállított termékeket, és elkerülhetik a feleslegesen hosszan
utaztatott élelmiszereket. A hét napnál hosszabb eltarthatósági idővel rendelkező tej pedig többé nem viselheti
a friss tej megjelölést.

A transzzsírok és az ízfokozók kérdésével is megbirkóztunk. Ha egy termék édesítőszert tartalmaz, azt a
csomagoláson kell jelezni. Mindezen döntések előrelépést jelentenek a fogyasztók számára, akik mostantól
tájékozottabbak lesznek, és képesek rá, hogy megfontolt döntéseket hozzanak.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Örömmel üdvözlöm ezt a jelentést, amely kötelezővé teszi az élelmiszerek
jelzőlámpás megjelölését. A legtöbb fogyasztó ezt a fajta megjelölést részesíti előnyben, és ez segíteni fogja
őket az étrendjük irányításában. Emellett örömmel fogadtam a Skóciából származó scotch whisky
címkézésének adott védett státuszt.

Marc Tarabella (S&D), írásban. – (FR) A bevásárlókosarak tartalma napjainkban az elhallgatás eszközével
hazudik nekünk: vajon honnan származik a lasagnéban található marhahús? Honnan származik a levesben
a paradicsom? A fogyasztó nem tudhatja. Ez az információhiány veszi el tőle a tájékozott döntés lehetőségét,
főleg az élelmiszerek karbonlábnyomával kapcsolatban. Ezért csak üdvözölni tudom azt a tényt, hogy az
Európai Parlament magáévá tette álláspontomat azáltal, hogy kötelezővé tette a származási ország megjelölését
többek között az egyetlen összetevőből álló termékek, valamint a feldolgozott élelmiszerekben összetevőként
szereplő hús, baromfi és hal esetében. Ez egy újabb lépés a helyes irányba, ahhoz, hogy megbízható és kiváló
minőségű információval lássuk el fogyasztóinkat.

Nuno Teixeira (PPE), írásban. – (PT) Az Európai Uniónak egységesebb élelmiszercímkézési szabályokra van
szüksége ahhoz, hogy a fogyasztóknak adott leegyszerűsített információkon keresztül nagyobb átláthatóságot,
az élelmiszertermelő vállalkozások számára nagyobb jogbiztonságot, és az acquis communaiutaire tekintetében
tisztább értelmezhetőséget teremtsen. Nézeteim szerint a Bizottság túl messzire ment akkor, amikor
javaslatával oktatni kívánta a fogyasztókat preferenciáikról.

A címkén található információkat a leglényegesebbekre kell korlátozni. Ezért támogatom az előadó azon
módosítását, amelyben elveti a szénhidrát, fehérje és zsír szintjét jelzőlámpával jelölő rendszer gondolatát,
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valamint azon javaslatát, hogy az energiatartalmat és a tápértéket jól látható helyen kell megjeleníteni a
csomagoláson. Ugyanakkor úgy gondolom, a helyi és kézműves készítésű termékeket, valamint a termelők
által közvetlenül piacra bocsátott terményeket nem szabad ezen EU-jogszabály hatálya alá vonni A regionális
termékek biztosítják a helyi specialitások folyamatos létét, és az elérhető élelmiszerek sokszínűségét. A
jogszabály ezért különleges természetük és az európai termékek sokszínűségében játszott szerepük miatt
nem vonatkozhat ezen termékekre. Emellett remélem, hogy a ma elfogadott szabályozás nem károsítja a
szektor kis- és középvállalkozásait, és hogy az elfogadott dokumentum által előírt ötéves átmeneti periódus
elegendő időt ad számukra, hogy hatékonyan alkalmazkodjanak a körülményekhez.

Alexandra Thein (ALDE), írásban. – (DE) A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
többségével együtt én is igennel szavaztam a Sommer-jelentésre. Igaz, hogy a Liberálisok nem tudták minden
területen elérni céljaikat. A feldolgozott termékekben összetevőként található hús és tej származási országának
megjelölése sajnálatos lépés volt, ugyanis komoly költségeket ró majd a termelőkre, gyakorlati kivitelezése
pedig szinte lehetetlennek tűnik. Számomra ugyanakkor a szavazás pozitív eredményei túlszárnyalják a
negatív hozadékokat. Először sikerült a teljes belső piacra vonatkozó, egységes szabályzást kidolgoznunk
az élelmiszerek címkézésére, anélkül, hogy egyes országok kimaradtak volna. Emellett számomra a szavazás
egyik legfontosabb sikerét a félrevezető jelzőlámpa-rendszer elvetése jelenti. A kötelező színkódolt
tápanyag-minősítés így sem európai, sem nemzeti szinten nem lesz engedélyezett. Az Európa-szerte
bevezetendő egységes címkézési szabályok egyértelmű előnyöket hoznak majd, mind a vállalatok, mind a
fogyasztók számára. A termékek előállításának és értékesítésének költségei csökkenni fognak azáltal, hogy
a gyártóknak csak egy egységes szabályrendszert kell követniük. Az Európán belülről származó termékek
összehasonlításakor a fogyasztóknak előnyére fog szolgálni az egységes tápérték-megjelölés.

Peter van Dalen (ECR), írásban. – (NL) A döntő jelentőségű tény itt az, hogy a fogyasztóknak joguk van
tudni, mit tartalmaz az ételük. Lehetőséget kell kapniuk arra, hogy egyértelmű információk alapján tájékozott
döntést hozhassanak. A fogyasztók számára az egyértelműség, az iparág számára pedig a kivitelezhetőség
játssza a főszerepet. Ugyanakkor a több információ nem minden esetben jelent jobb információt. Vegyük
például a termékek származási országának megjelölését. Ez a nemzeti érzelmű megközelítés színtiszta
protekcionizmus, és mint ilyen, különösen káros az európai és a holland exportőr cégek számára. Rossz,
sőt, idejétmúlt üzenetet közvetít. A származási ország megjelölése valójában igen kevés információt nyújt
a fogyasztók számára, miközben magas költségvonzata van a gyártók oldaláról. Ezért véleményem szerint
szégyen, hogy a Parlament elfogadta ezt a részt.

Derek Vaughan (S&D), írásban. – Ennek a jelentésnek köszönhetően a jövőben minden előrecsomagolt
élelmiszer csomagolásán jól láthatóan feltüntetésre kerül annak energia-, zsír-, telítettzsír-, cukor- és
sótartalma. Ez egyértelmű üzenetet sugároz a fogyasztóknak az egészséges étrend és a helyes döntések
fontosságáról. Sajnálatosan azonban a szocialisták módosítása, amely bevezette volna a világos, a fogyasztói
döntéseket egyszerűbbé tevő „jelzőlámpás” rendszert, megbukott. A jelentés ugyanakkor a
származásiország-megjelölés kötelezettségét kiterjesztette minden hús-, baromfi- és tejtermékre, ami véget
vet az importált összetevőkből álló termékek félrevezető, például brit termékként megjelölő címkézésének
– ez pedig olyan lépés, melyet az EU valamennyi gazdálkodója és fogyasztója is csak üdvözölhet.

Angelika Werthmann (NI), írásban. – (DE) Hölgyeim és uraim; a fogyasztónak joga van tudni, milyen
anyagokból állnak az egyes élelmiszerek. A termékek összetételének és tápértékének feltüntetése ezért
alapvető fontosságú, hiszen ez teszi lehetővé a fogyasztók számára a tájékozott vásárlási döntések
meghozatalát. Az allergiában szenvedők számára például a konkrét, világos, részletes és összehasonlítható,
jól érthető nyelvezettel írt információ létfontosságú lehet. Végezetül úgy gondolom, fontos, hogy a fogyasztók
vállalják a felelősséget saját döntéseikért, ez azonban kizárólag a jól átlátható információk alapján lehetséges.
Köszönöm.

Glenis Willmott (S&D), írásban. – A Szocialisták és Demokraták előadójaként azt javasoltam
képviselőcsoportomnak, hogy támogassa a Bizottságnak a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásáról szóló javaslatát módosító módosított jelentést és jogalkotási állásfoglalást. Nemmel szavaztunk
az önkéntes, nem kötelező nemzeti rendszerek lehetőségének elvetésére, amit csoportom és én szilárdan
ellenzünk. A plenáris ülés mégis elfogadta ezen terület elvetését. Ugyanakkor sok pozitív eredményt is
elkönyvelhetünk más területeken, mint amilyen a származási ország kötelező megjelölése, a
kulcsösszetevőknek a csomagolás elülső oldalán való felsorolása és a teljes körű tápanyag-összetételnek a
csomag hátulján való megjelentetése, ami a Bizottság javaslatához képest egyértelmű előrelépés. Most pedig
felhívom a Tanácsban résztvevő tagállamokat, hogy illesszék vissza a nemzeti rendszerek lehetőségét és a
színkódolást a javaslatba, hogy fogyasztóink világos, jó látható és őszinte tájékoztatást kapjanak az
élelmiszerekkel kapcsolatban.
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Anna Záborská (PPE), írásban. – (SK) Az élelmiszerek jogi szabályozásának tényeken, nem benyomásokon
kell alapulnia. A csomagoláson található információknak pontosnak, olvashatónak és érthetőnek kell lenniük.
A tápérték-profil ennek éppen az ellenkezőjét testesíti meg. Nem tényeket, hanem benyomásokat. Ugyanakkor
ez is egy módja annak, hogy megmondjuk az embereknek, mit vagy mit ne egyenek. Ilyen felesleges és
esetenként félrevezető információnak nincs helye az élelmiszerek csomagolásán. A tápértékprofil-adatok
kötelező feltüntetésének megszüntetésére irányuló javaslat elfogadásának kudarca olyan etatizmusról tesz
tanúbizonyságot, amely még mindig komoly hatalommal rendelkezik a politikusok és a köztisztviselők
felett. Szilárdan hiszek benne, hogy ez a fajta gondolkodás a valódi oka az európai gazdasági válságnak.

Állásfoglalásra irányuló indítvány az „EU 2020” stratégiáról (B7-0348/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Az Európai Parlament öt legnagyobb képviselőcsoportja által
támogatott közös állásfoglalás arra hívja fel a tagállamokat, hogy mélyítsék el ezen hosszú távú Európai
Uniós gazdasági stratégiával szemben tett kötelezettségvállalásaikat. Azután, hogy a Lisszaboni Stratégiával
kapcsolatban (2000-2010) mindannyian a konkrét eredmények hiányára fogunk emlékezni, nem engedhetjük,
hogy az EU 2020-as stratégiája csalódást okozzon. A tagállamoknak ezért végre el kell végezniük a felvázolt
célkitűzések sikeréhez szükséges reformokat és intézkedéseket. Személy szerint igen örülök annak, hogy
kollégáim is támogatták a strukturális alapokra vonatkozó folyamatok további egyszerűsítésére vonatkozó
felhívásomat, és így belefoglalták az állásfoglalásba az általam előterjesztett mondatot is, miszerint: „sürgeti
ezért a kohéziós politika végrehajtására vonatkozó szabályok további egyszerűsítését, a felhasználóbarát
jelleg javítása, az elszámoltathatóság és a jövőbeli kihívásokkal és a gazdasági válságok okozta fenyegetéssel
való megfelelőbb szembenézés érdekében”

Zigmantas Balčytis (S&D), írásban. – Igennel szavaztam erre az állásfoglalásra, habár vannak kétségeim a
javasolt célkitűzések kivitelezhetőségével kapcsolatban. A 2020-as stratégia igen ambiciózus célokat tűz ki
maga elé az elkövetkező évtizedre, mint például a magas színvonalú foglalkoztatás és több zöld munkahely
megteremtését, klímavédelmi és energiacélokat, valamint még sok egyebet. Ugyanakkor úgy gondolom, a
stratégiából hiányzik néhány alapvető fontosságú elem, mint például a kihívásokra adott válaszként
megfogalmazott konkrét intézkedések és lépések leírása. Mivel az általa javasolt stratégia inkább általános
jellegű, ezért a Bizottságnak haladéktalanul be kellene mutatnia részletesebb terveit arra nézve, hogyan
hajtják végre a javasolt kezdeményezéseket. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy a stratégia csupán
konkrét hátteret nélkülöző jelszavak gyűjteménye lesz, és megismétli a Lisszaboni Stratégia kudarcát.

Marielle De Sarnez (ALDE), írásban. – (FR) Természetesen támogatom a 2020-as stratégiához kapcsolódó
célkitűzéseket, főként azokat, amelyek a foglalkoztatás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a klímaváltozás
elleni harc, a szegénység elleni küzdelem és a képzettségi szintek javításának területeihez kapcsolódnak.
Ugyanakkor attól tartok, hogy a tagállamok által vállalt és tiszteletben tartott kötelező érvényű vállalások
miatt ezeket a célkitűzéseket nem fogjuk elérni. Sőt, ha az Európai Parlament felhívásainak ellenére sem
lépünk tovább a nyitott koordinációs módszer használatánál, akkor a már ismert okok a már ismert
eredményekhez fognak vezetni. Ami a Lisszaboni Stratégia ideje alatt, az elmúlt évtized során nem működött,
az nem fog működni az Európa 2020 stratégiánál sem. Több közösségi módszerre van szükségünk. Közvetlen
operatív intézkedésekre van szükségünk. Ez az az ár, amit az EU 2020 stratégia sikeréért meg kell fizetnünk.

Lívia Járóka (PPE), írásban. – (HU) Tisztelt képviselőtársak! Szeretném üdvözölni az Európai Parlament friss
állásfoglalását az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban, amely felhívja az Európai Tanácsot, hogy előremutató
és koherens stratégiát dolgozzon ki a kezdeményezés céljainak elérésére, valamint, hogy a kulcsfontosságú
paraméterek meghatározása során kérje ki az EP véleményét. Ebbe a konzultációba be kell vonni a nemzeti
parlamenteket, az önkormányzatokat, és az érintett nem kormányzati szerveket is. Az Európai Bizottság
kapcsolódó integrált iránymutatásainak második felében meghatározott munkaerőpiaci és a szegénység
leküzdésével kapcsolatos célok teljesítése során erőteljes hangsúlyt kell helyezni a kontinens legnépesebb
és legszegényebb kisebbsége, a romák társadalmi befogadására, hiszen a romák aránya egyrészt folyamatosan
növekszik a társadalombiztosítási rendszert vállán cipelő aktív rétegben, másrészt komoly gazdasági potenciált
rejt a hatalmas munkanélküli népesség munkaerőpiaci integrációja.

A stratégiának részletes és fenntartható ütemtervet kell felmutatnia az integrált iránymutatások, különösen
pedig az aktív korú lakosság foglalkoztatottságának 75%-ra emelése, a nemzeti szegénységi küszöb alatt
élők számának 25%-os csökkentése és az iskolai képzésből történő lemorzsolódás korcsoportos arányának
10% alá csökkentése terén, illetve a parlamenti állásfoglalásnak megfelelően, a középfokú végzettség
tekintetében a 100%-os célt kell magunk elé tűznünk. Sajnálatos azonban, hogy a stratégia fő céljai nem
tartalmazzák a nők és férfiak közötti egyenlőséget, amely pedig a spanyol-belga-magyar elnökségi trió
programjának egyik alappillérét jelenti.
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Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az új EU 2020 stratégia elfogadásakor figyelembe kell venni a gazdasági
és pénzügyi válság egyre erősödő hatásait, amelyek az egész EU-t érintik. Ezt a problémát szem előtt tartva,
ambiciózus és koherens stratégia elfogadására van szükség, amely a jövő irányába mutat. Az új EU 2020
stratégia esetében alapvető fontosságú, hogy az embert és a környezetvédelmet helyezzük a kormányzás
homlokterébe. Fontos, hogy a tagállamok átfogó strukturális reformok útján komolyan hozzálássanak
közkiadásaik csökkentéséhez. Az erőfeszítések középpontjában egyrészt az egyénnek kell állnia, akinek
részvétele és autonómiája erősítése mellett innovációs és vállalkozói kedvét kell ösztönözni, másrészt a kis-
és középvállalkozások, melyeket számukra kedvező jogalkotás által kell támogatni. Egy olyan stratégia
bevezetésére van szükség, melynek célpontjában a fenntartható gazdasági növekedés gyorsítása áll, karöltve
a versenyképesség újraindítására és javítására irányuló reformokkal.

Willy Meyer (GUE/NGL), írásban. – (ES) Azért szavaztam nemmel az Európai Unió 2020 stratégiáról szóló
RC7-0348/2010 állásfoglalásra, mert úgy látom, ez a stratégia csupán a Lisszaboni Stratégia meghosszabbítása,
amelynek kudarcát a jelenlegi válság is jól példázza. Világosan látható, hogy a Lisszaboni Stratégia fiaskóval
végződött, ahogyan azt a jelenlegi munkanélküliségi szintek is jelzik, amelyhez foghatót Európa a harmincas
évek óta nem látott. Az EU 2020 stratégia csupán folytatása ennek, és nem hordoz magában semmilyen
változást. A szegénység csökkentésének célkitűzései meglehetősen szerények, de még ezeket sem fogjuk
elérni, tekintve, hogy nem tartalmaznak a megvalósításhoz szükséges konkrét eszközöket. Ebben az
értelemben tehát értelmetlenek is. A modell bukásáért nem csak a piac vagy a kormányok felelősek, hanem
az ülésteremben helyet foglaló főbb képviselőcsoportok is, akik olyan megegyezésre jutottak, amely a
washingtoni konszenzust brüsszeli konszenzussá alakította. A háttérben húzódó probléma a gazdasági
intervenció hiánya, amely az európai integráció akadályát képezi, és az európai szociális modell létét és
kohézióját is ellehetetleníti. A deregulált piac magát a demokráciát fenyegeti, és éppen ezért akartam
elutasításomat a szavazatomon keresztül kifejezni.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) Érdeklődéssel figyeltem a Barroso bizottsági elnök úr és Van Rompuy
elnök úr szavait.

Habár örömmel fogadtam az európai gazdasági irányítás előrelépéseit egy közös megközelítés felé, az az
őszinte véleményem, hogy a csúcstalálkozó eredményei csupán szándéknyilatkozatok. Ezen konkrét
történelmi válaszútnál a legjobb dolog az lenne, ha szilárdabb közös alapot tudnánk létrehozni az egyes
tagállamok mérleghiányainak megoldására, valamint a pénzügyi piacokba vetett bizalom és állampolgáraink
bizalmának helyreállítására.

Természetesen egyetértek az EU 2020 stratégia által kitűzött, a 27 tagállam versenyképességének erősítéséről
szóló céllal. Ha meg akarjuk nyerni a jövő gazdasági vezető hatalmáért folytatott versenyt, akkor
kulcsfontosságú olyan szabályrendszer felállítása, mely mindenki számára egyértelmű és kivitelezhető.
Vigyáznunk kell, hogy ne kövessük el újra hasonló hibákat, mint a Lisszaboni Stratégia során, amelyeknek
a polgárokra, a munkahelyekre és a gazdasági növekedésre nézve is következményei lehetnek.

Regina Bastos (PPE), írásban. – (PT) Igennel szavaztam az EU 2020 stratégiáról szóló közös állásfoglalásra
irányuló indítványára. Tekintve a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság súlyosságát, az EU 2020
stratégiát, amelyet a Tanács e héten fogad el, olyan eszközökkel és célokkal kell ellátni, amelyek képesek
szembeszállni a kihívásokkal. Napjainkban a tagállamok cselekvőképességének példátlan gyengülésnek
vagyunk tanúi. Éppen ezért közös célokat és szövetségeseket kell találnunk, és világos, egységes formában
cselekedni mind az európai, mind a globális színtéren. Hacsak nem leszünk képesek közös fegyelmet és
elszámoltathatóságot megcélzó intézkedéseket elfogadni, Európa marginalizációra és elszegényedésre lesz
kárhoztatva.

Csak egy, a közös szabályokat tiszteletben tartó erős Európa képes megfelelni az új korszaknak. A stratégia
megfelelő végrehajtásához és megvalósításához világos, számszerűsíthető célokat kell kitűzni a foglalkoztatás,
illetve különösen az oktatás és a szegénység csökkentése terén. Emellett létfontosságú, hogy minden lehetséges
segítséget megadjunk a tagállamoknak nemzeti célkitűzéseik átültetéséhez és az EU 2020 stratégia megfelelő
végrehajtásához. Végül szeretném kiemelni, mennyire fontos a Parlament teljes bevonása és részvétele az új
stratégia megvalósításában, együttműködésben a Bizottsággal és a Tanáccsal.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Nemmel szavaztam a gazdasági irányításról szóló közös
állásfoglalásra irányuló indítványra, mert az elfogadhatatlan és sikertelen Stabilitási Paktum keretében
szigorúbb szerződések és még szigorúbb fegyelem irányába terel minket. Ez az állásfoglalás a pénzügyi
fegyelem és versenyképesség nevében, az IMF-fel való együttműködésben olyan drákói megszorítási
programok bevezetését szorgalmazza, melyek a dolgozóktól veszik el a jövedelmet és a jogokat, és a
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tagállamok gazdaságait recesszióba taszítják. Az indítvány nem nyújt megoldást az EMU strukturális és
intézményi problémáira, és nem intézkedik a közösségi szolidaritási mechanizmusokról sem. Valójában a
pénzügyi rendszer szuverenitását szolgálja és nem foglalkozik a spekulatív játszmák problémájával, amelyek
az EU gazdaságait terhelő spekulatív kölcsönök felvételébe hajszolják. Végül az is elmondható, hogy eltéríti
az Európai Uniót a gazdasági és szociális konvergencia és kohézió célkitűzéseitől.

Anne Delvaux (PPE), írásban. – (FR) A sokszínűség adja Európa egyedi báját, ugyanakkor állandó gyengeséget
is jelent, különösen társadalmi-gazdasági döntések meghozatalának idején. Sajnálatos, hogy Európa vezetőinek
reakciói ilyen lassúak. A tagállamok már 1989-ben elutasították Jacques Delors jelentését, melynek célja a
gazdaságpolitikák koordinációja volt a Stabilitási és Növekedési Paktum mellett. Ahogyan Delors úr mondta,
ez az a „strukturális hiba”, amelynek az árát jelenleg is fizetjük. Ezért most fontos megőriznünk mindazt,
amink van, mindenekfelett az eurót, amely az európai integráció leglátványosabb, és mindenki által legjobban
értelmezhető eleme. Egy valódi költségvetési szövetség felé kell vennünk az irányt Európában.

Mindemellett, a pénzügyi ellenőrzőmechanizmusok intézményi és politikai szinten való kibővítése érdekében
olyan Európát átfogó konszenzusra van szükségünk, amelyet az ülésteremben levők az állásfoglalásról szóló
szavazás keretében már elértek. Teljességében meg kell reformálnunk a szabályozási keretet, közös gazdasági
irányítást követelni, és rávenni a pénzügyi szektort, hogy tevékenységének költségeit állja. Végül úgy érzem,
mindannyian örülhetünk az új európai pénzügyi stabilitási mechanizmusnak, amely támogatni fogja a
pénzügyi nehézségekkel küzdő országokat.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Jelen fázisában az EU 2020 stratégiának azokra a valós, konkrét
intézkedésekre kell koncentrálnia, amelyeket a tagállamok a kívánt eredmények elérése érdekében meg
tudnak valósítani. Az innováció, a kutatás-fejlesztés és a munkaerőképzésbe való befektetések létfontosságúk
ahhoz, hogy Európát napjaink globalizálódó világában versenyképessé tehessük. Ez a megközelítés a
munkanélküliség szintjének csökkentésével és a beruházások ösztönzésével lehetővé teszi majd számunkra,
hogy megküzdjünk a jelenlegi válsággal.

A régiók közötti különbségek mérséklése érdekében szintén fontos a szorosabb kohéziós politika kialakítása,
ami az Unió szolidaritási elveit a gyakorlatba ülteti át. Szilárdan támogatom a különböző kiemelt
kezdeményezéseket, és hiszek benne, hogy az Unión belül az életkörülmények javításához, az Unión kívüli
országokkal szemben pedig nagyobb versenyképességhez fognak vezetni.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Azért szavaztunk az EU 2020 stratégiáról szóló közös állásfoglalás
indítványa ellen, mert bár bizonyos helyeken bírálja a Bizottság javaslatát, ugyanakkor nem ás le a probléma
gyökeréig, és nem veti fel a neoliberális politikákkal való szakítás gondolatát, amelyek továbbra is a Bizottság
javaslatainak fő vezérfonalát alkotják.

A kapitalizmus mai súlyos válságában, amelyben a dolgozók és a mindennapi emberek kell elszenvedjék a
legfőbb következményeket: a mélyülő munkanélküliséget, és a növekvő egyenlőtlenséget és szegénységet,
arra lenne a legnagyobb szükségünk, hogy egy kicsit szüneteltessük az ennek alapját képező szakpolitikákat.

Ez annyit jelent, hogy haladéktalanul felfüggeszthettük a Stabilitási és Növekedés Paktumot és a hozzá tartozó
értelmetlen kritériumokat, amik csupán kifogást jelentettek a dolgozók egyre durvább kizsákmányolására,
mint azt Portugáliában is láthattuk.

Emellett arra is szükség volt, hogy véget vessünk a liberalizációnak, nem utolsósorban a pénzügyi és az
energiaszektorban; így nagyobb állami kontroll megvalósításával megakadályozhatjuk, hogy ezek az iparágak
tovább folytathassák profitmaximalizáláson nyugvó üzletpolitikájukat – annak árán, hogy a fogyasztók és
ügyfelek magasabb árakat, a dolgozók munkája alacsonyabb értéket kapott.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Nemmel szavaztam a gazdaságpolitikák koordinálásáról szóló közös
állásfoglalásra irányuló indítványra, mert nem a megfelelő következtetéseket vonja le a jelenlegi válságból.
A közös valuta válsága nem egyszerűen abból ered, hogy túl kevés a központi szabály. Eredendő oka az,
hogy olyan nemzetgazdaságokat gyúrtunk össze, amelyeknek teljesítménye túlságosan eltér. Egyszerűen
lehetetlen ugyanolyan gazdaságpolitikát bevezetni Németországban, mint Görögországban vagy
Spanyolországban. A gazdaságpolitikák koordinációjára kitűzött intézkedések mégis éppen ezt akarják
elérni.

Ez a lépés végleg transzferunióvá változtatja az EU-t. Más szavakkal szólva, az erős nemzetgazdaságok
teljesítménye transzferálódik ugyan a gyengébbekbe, de anélkül, hogy azok strukturális problémáit megoldaná.
Ezt pedig ellenzem, mert végső soron oda vezet, hogy a relatív egészséges gazdaságok leromlanak, és elveszítik
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versenyképességüket a globális piacon. Ez az európai egységesítési projekt pusztulását is jelentené, abban
pedig biztos vagyok, hogy ezt egyikünk sem szeretné.

Georgios Papanikolaou (PPE), írásban. – (EL) Az EU 2020 stratégiáról szóló közös állásfoglalásra irányuló
indítvány szerepe lenne átvenni a bevallottan sikertelen Lisszaboni Stratégia helyét. Az európai foglalkoztatási
szintek a 20-64 éves emberek körében 69% körül állnak, és még mindig jóval alacsonyabbak, mint a világ
más részein. A fiatalokat is keményen érintette a válság, a munkanélküliség aránya náluk 21%. A népesség
elöregedése egyre gyorsul. Az innovációs befektetések régóta komoly hiányt mutatnak. Az új stratégia célja,
hogy ezeket a tendenciákat ebben a különösen nehéz gazdasági környezetben visszafordítsa. A jelentés
megkülönböztető eleme, hogy kiemelt hangsúlyt helyez a kutatás és innováció szerepére a gazdasági
helyreállításban és a nemzetgazdaságok növekedésében. Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy
növelje még nagyobbra ennek a szektornak költségvetését, és fontos lépés Görögország számára is kiemelni
ezt a konkrét kérdést. Az alacsony termelékenység közvetlen kapcsolatban van az új és innovatív ötletek
hiányával. Az új stratégia elsőrendű lehetőséget kínál országunk számára, hogy a Közösség forrásait olyan
új, innovatív ötletekre használhassa fel, melyek pozitív hatással vannak a versenyképesség élénkítésére és az
új munkahelyek teremtésének ösztönzésére.

Markus Pieper (PPE), írásban. – (DE) Elnök úr; az EU 2020 stratégiáról szóló állásfoglalással kapcsolatos
szavazástól tartózkodtam. Természetesen én is hiszem, hogy fontos az uniós intézmények reformja, a
koordináció javítása és a demográfiai kérdésekre és innovációs stratégiákra való odafigyelés. Ugyanakkor
csalódtam a Parlamentben, látva, mennyire nem kötelezi el magát el a pénzügyi piacok és a stabilitási paktum
felé. Az általunk kért adósságrendezési lehetőség nélkül az EU mentőcsomagja egyértelműen egy transzferuniót
fog létrehozni. Ez pedig a tagállamok felelős politikusai számára tiltott terület. Emellett úgy gondolom, az
is a nemzeti egocentrikus megközelítéshez való visszatérést jelzi, hogy a Parlament többsége elutasította,
hogy nagyobb ellenőrzési és szankcionálási hatalmat juttasson a Bizottságnak. Nem éppen dicsőséges fejezet
ez az Európai Parlament történetében. Olyan, mintha azt mondanánk, majd Európa fizet a hibáinkért, de
senki nem veheti el tőlünk a jogot, hogy újra és újra elkövessük azokat. Ezért felhívást intézek a pénzügyi
igazságtalanságokat büntető automatikus szankcionálási mechanizmusok felállításáért. Szükségünk van
egy olyan opcióra is, amellyel szervezett visszavonulás hajtható végre a mentőalapból, az adósságrendezési
lehetőség segítségével. Ezen lépések előkészítését azonnal el kell kezdenünk, mert ha előkészületek nélkül
kérnek fel a végrehajtásukra, az kétszeres vagy akár háromszoros költséget is vonhat magával. Köszönöm.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) Igennel szavaztam az Európai Parlament EU 2020 stratégiájáról
szóló állásfoglalására, mert úgy gondolom, fontos, hogy ez a stratégia hosszútávon is ambiciózus legyen a
foglalkoztatás növelésének és a szegénység 50%-kal való csökkentésének tekintetében. A jelenleg
szegénységben élő vagy szegénység által veszélyeztetett európai lakosok többsége nő, nagyrészt idős nők,
egyedülálló anyák, vagy olyan egyedülálló nők, akik több eltartottért felelnek.

A magas színvonalú foglalkoztatásnak kiemelt elsőbbséget kell kapnia az EU 2020 stratégiában. Nagyobb
jelentőséget kell tulajdonítani a társadalmi feltételeknek és a munkaerőpiacok megfelelő működése
biztosításának; ez létfontosságú a foglalkoztatottsági teljesítmény javítása érdekében. Ösztönöznünk kell a
tisztességes munkahelyeket, teljes Európában megvédeni a dolgozók jogait, és javítani a munkakörülményeket.

Ebből következően a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek a nyílt munkaerőpiacon
való komolyabb részvételhez vezetnek, és amelyek ezáltal segítenek csökkenteni a nem bejelentett
munkahelyek arányát és biztosítják a nők teljes képviseletét a munkaerőpiacon, ösztönzik a nők szakmai
lehetőségeit és a családi élet és a hivatás kiegyensúlyozását szolgáló jobb feltételek kialakítását

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Reményem szerint holnap tanúi leszünk az Izland számára az Unióba
vezető utat megnyitó hivatalos folyamatnak, amelyet elsőbbségi témává kell tennünk. Szeretném látni egy
olyan parlamenti vegyes bizottság formális létrejöttét, amely összeköti az Európai Parlamentet és az Althingit.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE), írásban. – A jelen pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy Európa
irányításában immár elkerülhetetlenné vált a változás. Az európai irányítás munkacsoportjának a 27 tagállam
gazdaságpolitikai koordinációjának erősítésére kell összpontosítania. Még ha egyes tagállamok meg is szegték
a Stabilitási és Növekedési Paktumot, újjá kell élesztenünk a államháztartási fegyelem ezen eszközét, és meg
kell erősítenünk azon országok szankcióit, amelyek nem hajtották végre az államháztartás konszolidációjához
és a deficit irányításához szükséges intézkedéseket. A munkacsoportnak emellett a tagállamok között zajló,
romboló hatású fiskális versenyre is koncentrálnia kell.
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Állásfoglalásra irányuló indítvány (B7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) Több okból szavaztam az állásfoglalás mellett:

- Véleményem szerint az euró stabilitását biztosító európai pénzügyi stabilitási mechanizmusról született
megegyezés fontos első lépés afelé, hogy az Európai Uniónak szilárdabb és fenntarthatóbb gazdaság- és
monetárispolitikai keretrendszert adjunk. Ugyanakkor elítélem a tényt, hogy az európai jogalkotók az egyre
mélyülő pénzügyi válság ellenére sem tettek döntő lépést már korábban;

- úgy gondolom, az aktuális események azt mutatják, hogy az euróövezetnek merészebb gazdasági irányításra
van szüksége, és a társadalmi és gazdasági pillér nélkül a monetáris pillér kudarcra van kárhoztatva;

- egyetértek azzal, hogy az egészséges növekedési ráták visszaállításához és a fenntartható gazdasági fejlődés
és társadalmi kohézió célkitűzésének eléréséhez elsőbbséget kell adni a tartós és jelentős makrogazdasági
egyensúlyhiányokkal és versenyképességi eltérésekkel való küzdelemnek. Örömmel üdvözlöm a tényt, hogy
a Bizottság felismerte ennek szükségességét a gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatos
kommunikációjában.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Európa egyértelműen a gazdasági irányítás hiányától szenved. Bár a
monetáris politikák az euró körül egyesülnek, sajnos minden egyes tagállam saját gazdaságpolitikáját követi,
nagyon gyakran anélkül, hogy figyelembe venné szomszédjainak reformjait, sőt, egyes esetekben még
költségvetési számainak „meghamisítására” is hajlandó. Ez a probléma volt a görög válság forrása, és a jövőben
más válságokat is elindíthat, ha nem vagyunk elég óvatosak. Ezért teljes mértékben támogatom a gazdasági
irányításról szóló állásfoglalás 15. bekezdésének megszövegezését. Valóban igaz kijelentés az, hogy „a
tagállamok nem tekinthetik saját gazdaságpolitikájukat tisztán nemzeti érdekből fakadónak; ehelyett
közérdeknek kell tartaniuk, és politikájukat ennek szem előtt tartásával alakítani”. Ezen túlmenően számomra
úgy tűnik, a javasolt intézkedések valóban a megfelelő irányba haladnak: az Eurostat hatalmának megerősítése,
egy Európai Monetáris Alap létrehozása, eurokötvények kibocsátása, az EU 2020 stratégia végrehajtásával
kapcsolatos kötelező intézkedések elfogadása és az Európai Parlament gazdaságpolitikai kérdésekben való
komolyabb figyelembevétele felé. Ezen okok miatt támogattam szavazatommal ezen állásfoglalást.

Zigmantas Balčytis (S&D), írásban. – Igennel szavaztam az állásfoglalásra, és teljességgel támogatom az
általa képviselt irányvonalat. Az Európai Uniónak szüksége van a gazdaságirányítási rendszer reformjára és
az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítására, ami nélkülözhetetlen a stabilitáshoz és a
növekedéshez. A javasolt európai pénzügyi stabilitási mechanizmus csak akkor lesz hatékony, ha a megfelelő
strukturális reformok is végrehajtásra kerülnek. Úgy gondolom, hogy Európának fel kellene állítani egy saját
minősítő szervezetet, és egy olyan kölcsönalapot, amely minden szükségben levő tagállamnak pénzügyi
segítséget nyújthatna, nem csak az euroövezet országainak. Ezen túlmenően a hatékony gazdasági irányításhoz
erősebb Bizottságra van szükség, amely a Lisszaboni Szerződés rendelkezései alapján megkapta a reformtervek
és intézkedések koordinációjának, valamint a közös stratégia létrehozásának feladatát.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Igennel szavaztam az állásfoglalásra, mert hiszem, hogy a
gazdasági irányítás erősítése kéz a kézben kell járjon az európai irányítás demokratikus legitimációjának
megerősítésével, amelyet az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közvetlenebb és gyorsabb bevonásán
keresztül kell elérni a teljes folyamat során. Egyetértek azzal, hogy egy hiteles Európa 2020 stratégia
létrehozásához a 27 tagállam nemzeti költségvetése és az EU-költségvetés közötti jobb kompatibilitásra és
komplementaritásra van szükség, valamint azon gondolat felkarolására, hogy az EU-költségvetés a források
összegyűjtésénél sokkal fontosabb feladattal rendelkezik. Emellett egyetértek annak a követelménynek a
jelentőségével, hogy az EU költségvetésének tükröznie kell a környezeti szempontból fenntarthatóbb gazdaság
felé való átmenetet.

Proinsias De Rossa (S&D), írásban. – Támogatom az állásfoglalást, amely a pénzügyi és gazdasági válság
fényében kiemeli az erős gazdasági irányítás szükségességét. A jelenlegi válság egyértelművé tette, hogy
közös társadalmi és gazdasági stratégiára, valamint a problémákat elmélyítő makrogazdasági
egyensúlyvesztésekkel szembeni hatékony eszközökre van szükségünk. Ugyanakkor az EU konzervatív
kormányainak figyelme továbbra is a fojtogató növekedésre van szegezve, tovább kurtítják és privatizálják
a közszolgáltatásokat, csökkentik a szociális segélyeket, mindeközben irigyen védve a nemzetgazdaságok
irányításának előjogait, amelyeket a válság túléléséhez éppen hogy össze kell vonni. Megoldást kell találnunk
a deficitekre, de nem leszünk képesek átvészelni a válságot úgy, ha minden ország csökkenti közkiadásait,
és arra kényszeríti állampolgárait, hogy ők viseljék a pénzügyi szektor kimentésének tarthatatlan terhét,
annak a szektornak, amely gazdaságainkat a katasztrófa szélére sodorta, és most a túlélésért kockázik. Az
EU kormányainak a torontói G20 találkozón muszáj nyomást kifejteniük a globális pénzügyi tranzakciós
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adó elfogadása érdekében, és annak uniós szinten való végrehajtásával példát mutatni. Ugyanez érvényes a
fedezeti alapok és a magántőke szigorú szabályozására. Fel kell állítanunk egy Európai Monetáris Alapot,
amely lehetővé teszi az EU kormányai számára alapok lehívását gazdaságuk káros körülmények nélküli
átalakításához.

Marielle De Sarnez (ALDE), írásban. – (FR) A gazdasági válságból való kilábalás érdekében Európának a
gazdasági irányítás ambiciózus, nagy léptékű reformjára van szüksége. Az Európai Parlament kihangsúlyozza
annak fontosságát, hogy egyrészt sűrűbben kellene használni a közösségi módszert a kormányköziség
erősítése helyett, másrészt többször kellene operatív intézkedésekre támaszkodni az egyszerű nyílt koordináció
és a társellenőrzés helyett, amely a Lisszaboni Stratégia kudarcához vezetett. A komoly parlamenti többség
által javasolt stratégia öt pilléren nyugszik: proaktívabb Stabilitási és Növekedési Paktum; a Bizottság által
vezetett valódi gazdasági irányítás; a fenntartható gazdaságba való átmenet felgyorsítása a Monti-jelentés és
a közép- és dél-európai infrastruktúrába irányuló befektetés európai programja alapján; a jövőbeli válságokra
jobban felkészítő új állandó eszközök – Európai Monetáris Alap és európai vállalati kötvénypiac – létrehozása;
és egy jobban kalibrált EU 2020 stratégia, a megfelelő végrehajtás érdekében szankciókkal és ösztönzőkkel
ellátva.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A gazdasági irányítás kiemelt fontossággal bír napjainkban, amikor számos
tagállam a magas deficit és adósságok miatt különösen nehéz körülmények között találja magát, és amikor
kivételes, szigorú gazdasági döntések meghozatalára van szükség, amelyek gyakran katasztrofális
következményeket jelentenek állampolgáraik számára. Ennek megfelelően a Stabilitási és Növekedési Paktum
teljes gazdaságirányítási keretrendszerét és a nemzeti programokat is felül kell vizsgálni. Hatékonyabb
intézkedések elfogadására van szükség.

Mind az Európai Unió, mind a nemzeti kormányok számára létfontosságú a lehető legtöbbet kihozni a
jelenlegi helyzetből, hogy ezáltal a hosszú távú fenntarthatóságot és az európai gazdaság valós növekedését
szem előtt tartva alakíthassák át mostani gazdaságirányítási mechanizmusaikat és államháztartásaikat. Ezen
kívül hiszek abban, hogy a tagállamok és az Unió intézményei közötti koordináció alapvető fontosságú
ahhoz, hogy gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat hozzon létre azon nemzeti problémákra, melyek az
egész Uniót, és különösen az eurozónát sújtják.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Támogatom a szorosabb politikai integráció létrehozását és
a koordinált, megerősített gazdasági irányítást. Európának valódi szolidaritásra van szüksége. Ez a szolidaritás
azt jelenti, hogy valamennyi tagállam felelős azért, hogy rossz kormányzással, inkompetenciával vagy a
költségvetési számok eltitkolásával ne okozzon kárt a többi országnak. Az euró stabilitását garantáló Európai
Pénzügyi Stabilizációs Alap fontos első lépés afelé, hogy az Európai Uniónak szilárdabb és fenntarthatóbb
gazdaság- és monetárispolitikai keretrendszert biztosítsunk. Sajnálatos, hogy erre a mechanizmusra ilyen
sokat kellett várni. Támogatom egy ellenőrzési mechanizmus felállítását valamennyi tagállam közpénzeinek
és deficitjének követésére, annak biztosítására, hogy a jelentett szankciókat ne kelljen alkalmazni. Emellett
azon a véleményen vagyok, hogy fel kell állítani egy „Európai Monetáris Alapot”, amelyhez az eurozóna
minden tagállama a GDP-je arányában járulna hozzá. A közfinanszírozás fenntarthatósága létfontosságú az
euroövezet stabilitása és növekedése szempontjából. Ugyanakkor fontos az egészséges növekedési ráták
visszaállítása, valamint a fenntartható gazdasági fejlődés és társadalmi kohézió célkitűzéseinek megvalósítása,
elsőbbséget adva a tartós és jelentős makrogazdasági egyensúlyhiányokkal és versenyképességi eltérésekkel
való küzdelemnek.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) A jelenlegi válság közvetlen következménye az Európai
Unió által hirdetett liberális politikának. A Stabilitási és Növekedési Paktum közvetlenül felelős az euroövezet
polgárainak szenvedéséért. Ennek a még szigorúbb továbbfolytatása puszta aberráció volna. Több hatalmat
követelni a Bizottságnak ezen a területen szintúgy. A regnáló eurokrácia által felosztott gazdagságot az
emberek termelték ki. Itt az ideje, hogy az emberek végre visszavegyék a hatalmat Európa felett, mert nem
a Barroso-bizottság, nem az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták), nem az Európai Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége, nem a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport,
és nem is A Zöldek / Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport – azaz ennek az állásfoglalásnak az aláíró
– lesznek azok, aki létrehozzák a szolidaritás Európáját, melyre szükségünk van.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A jelen pénzügyi és gazdasági válság megmutatta, hogy az EU-nak jóval
erősebb gazdasági és monetáris irányításra van szüksége ahhoz, hogy a magát a monetáris uniót megtestesítő
euró stabilitása ne kerüljön veszélybe. Az EU 2020 stratéga ezért célkitűzései közé kell tegye a gazdasági
növekedés elősegítését és a munkahelyek létrehozását, mivel a GDP komoly visszaesése, az ipari termelés
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csökkenése és a magas munkanélküliségi ráták komoly társadalmi és gazdasági kihívás elé állítanak minket,
amit csak a harmóniában és szolidaritásban működő erős irányítás tud leküzdeni.

Willy Meyer (GUE/NGL), írásban. – (ES) Nemmel szavaztam a gazdasági irányításról szóló közös
állásfoglalásra, mert úgy gondolom, a jelenlegi gazdasági modell megbukott. A bukásért nem csak a piac
vagy a kormányok felelősek, hanem az ülésteremben helyet foglaló főbb képviselőcsoportok is, akik olyan
megegyezésre jutottak, amely a washingtoni konszenzust brüsszeli konszenzussá alakította. A háttérben
húzódó probléma a gazdasági intervenció hiánya, amely az európai integráció akadályát képezi, és az európai
szociális modell létét és kohézióját is ellehetetleníti. A deregulált piac magát a demokráciát fenyegeti.
Képviselőcsoportom, a GUE/NGL támogatja a dolgozóknak a válságra adott válaszait a Görögországban,
Portugáliában és rövidesen Spanyolországban tartott általános sztrájkokkal. A szakszervezetek már
bejelentették, hogy szeptember 29-én általános sztrájkot tartanak Spanyolországban, ami időben egybeesik
az Európai Szakszervezeti Szövetség által szervezett megmozdulással. Ez a dolgozók válasza erre a modellre.

Paulo Rangel (PPE), írásban. – (PT) Igennel szavaztam az állásfoglalásra, mert véleményem szerint a gazdasági
irányítás erősítése kéz a kézben kell járjon az európai irányítás demokratikus legitimációjának megerősítésével,
amelyet az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közvetlenebb és gyorsabb bevonásán keresztül kell
elérni a teljes folyamat során.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Habár ez a közös állásfoglalás nem tökéletes, támogató
szavazatot adtunk rá. Parázs viták alakultak ki a 12. bekezdést illetően, amely teljes egészében benne marad
a szövegben, még annak ellenére is, hogy megpróbáltuk kiiktatni a deficiteket és az adósságokat büntetések
útján korlátozni kívánó második részét .

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0348/2010, B7-0349/2010

Nessa Childers (S&D), írásban. – Sajnálom, hogy nemmel kellett szavaznom ezekre az indítványokra, mivel
nagyrészt támogatom őket. Ugyanakkor támogatásom megvonásának oka az Ír Munkáspárt politikájában
rejlik, melynek tagja vagyok, és amely nem támogatja a közös konszolidált társasági adóalapot.

Az Európai Parlament határozatra irányuló javaslata a 2013 után a fenntartható Európai Unió előtti
politika kihívásokkal és a rendelkezésre álló költségvetési eszközökkel foglalkozó különbizottság
felállításáról, hatásköreiről, számbeli összetételéről és megbízatásának időtartamáról (B7-0295/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Egy év múlva, 2011 júliusában az Európai Bizottság bemutatja a
2014-2020-as időtartamra szóló többéves pénzügyi keret kalkulációját. Alapvető fontosságú, hogy az
Európai Parlament előre átgondolja a jövőben jelentkező kihívásokat, és felvázolja költségvetési prioritásait.
Ezért szavazatommal támogattam a parlamenti különbizottság felállítását, amelynek egy évig tartó munkája
során az alábbi lesz a küldetése: a) meghatározza a Parlament politikai prioritásait a 2013 után kezdődő
TPK-ra vonatkozóan, mind jogalkotási, mind költségvetési szempontból; b) felbecsüli a 2014 január 1-jével
kezdődő időszakra vonatkozó uniós célkitűzések eléréséhez és uniós politikáinak végrehajtásához szükséges
pénzügyi forrásokat; c) meghatározza a következő TPK időtartamát; d) javaslatot tesz a jövőbeli TPK
felépítésére, megjelölve az Uniós tevékenységek főbb területeit; e) iránymutatásokat ad ki a forrásoknak a
TPK egyes fejezetei közötti indikatív allokációjával kapcsolatban; f) meghatározza az uniós költségvetés
pénzügyi rendszerének reformja és a kiadások felülvizsgálata közötti kapcsolatot. Végezetül szeretnék meleg
köszönetet mondani kollégáimnak azért, hogy Michael Dantin, Alain Lamassoure és Damien Abad mellett
engem is beválasztottak ezen bizottság póttagjai közé.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Azért szavaztam igennel a határozatra, mert véleményem
szerint alapvető fontosságú egy olyan bizottság felállítása, amely nekilát a 2013 után kezdődő pénzügyi
keret megvitatásához, különösen az uniós célkitűzések eléréséhez és az uniós politikái végrehajtásához
szükséges pénzügyi források kiszámítására.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Úgy gondolom, az Unió 2013 utáni politikai kihívásaival és rendelkezésre
álló költségvetési eszközeivel foglalkozó különbizottság létrehozatala nélkülözhetetlen a következő uniós
költségvetés konkrét prioritásainak meghatározásához és a többéves pénzügyi keretről szóló szabályozás
elfogadásához. A jelenlegi válság kontextusában valóban szükséges újragondolni, hogyan képes az Unió
pénzügyi előirányzata helyrehozni az okozott károkat, és létrehozni egy olyan keretrendszert, amely képes
bármilyen jövőbeli problémával felvenni a harcot.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Azért szavaztam igennel a bizottság felállítására, mert az a
véleményem, hogy a Lisszaboni Szerződésből eredő kompetenciák fényében döntő fontosságú lépés az
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Európai Parlamenttől egy egyértelmű stratégiai irányvonal elfogadása a 2013 után kezdődő pénzügyi keret
számára, hogy ezáltal meghatározza az európai integráció konszolidációját segítő politikai prioritásokat.
Támogatom a szorosabb politikai integrációt, koordinációt, és az erősebb európai irányítást. Az a véleményem,
hogy az európai projekt csak akkor fog előrehaladni, ha de facto szolidaritás valósul meg, amely erős gazdasági,
társadalmi és területi kohéziót hoz létre. A bizottság fontos feladata lesz konszenzusra jutni az uniós
költségvetés finanszírozási rendszerének olyan formájú reformjáról, amely szilárd tárgyalási alapot biztosít
az új többéves pénzügyi kerethez. Én az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviseletében foglalok
helyet a bizottságban, és tudatában vagyok annak, milyen fontosságú munkát vállalt fel, és milyen
nehézségekkel találkozhat. Ennek ellenére meg vagyok győződve róla, hogy az Európai Parlament képes lesz
átvészelni azokat a komoly nehézségeket, amelyeket a valódi szolidaritásban élő és politikailag szorosabban
integrált Európáról szóló konszenzus elérése támaszt eléje. Remélem, ugyanez lesz igaz a Tanácsra is.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A bizottság felvázolt összetétele és célkitűzései alapvető fontosságúak
lesznek egy olyan többéves pénzügyi keret létrehozásához, amely 2014-es végrehajtásától kezdve felkészült
az előrelátható nagyobb kihívásokra – kiemelve itt a fenntartható és minőségi gazdasági növekedés valamint
a hosszú távú befektetések támogatását –, hogy ezáltal megküzdjön a jelenlegi válságnak az unióra gyakorolt
hosszú távú hatásaival.

Paulo Rangel (PPE), írásban. – (PT) Azért támogattam szavazatommal ezen állásfoglalást, mert úgy gondolom,
alapvető fontosságú felállítani egy olyan bizottságot, amely megkezdi a tárgyalásokat a 2013 után kezdődő
pénzügyi keretről, főként az uniós költségvetés finanszírozási rendszerének reformja és a kiadások
felülvizsgálata közötti kapcsolat meghatározása tekintetében, amellyel szilárd tárgyalási alapot biztosít a
költségvetési bizottság számára a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – (FR) Mi, A Zöldek / Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport kiemelten támogatjuk ezen bizottságot, amely lehetővé teszi számunkra a jövőre vonatkozó
stratégia irányvonalak felvázolását, hogy ezáltal a gondolkodás révén találjunk kiutat a jelenlegi komplex
válságból.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Ez tisztán szervezeti szavazás volt, és így képviselőcsoportunk
nem ellenezte ezt a határozatra irányuló javaslatot. Egyszerűen ezért szavaztunk igennel.

Határozatra irányuló javaslat a CARIFORUM-EU parlamenti bizottságban részt vevő küldöttség
felállításáról és számszerű összetételéről (B7-0341/2010)

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Ez a szavazás a CARIFORUM-EU parlamenti bizottságban
részt vevő küldöttség számszerű összetételének átszervezéséről szól. Nincsen kifogásom a határozatra
irányuló javaslat elfogadását illetően. Ezért igennel szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Ez tisztán szervezeti szavazás volt, és így képviselőcsoportunk
nem ellenezte ezt a határozatra irányuló javaslatot. Egyszerűen ezért szavaztunk igennel.

10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 14.35-kor felfüggesztik és 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: STAVROS LAMBRINIDIS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

12. Izraeli katonai művelet a segélyflottával szemben és a gázai blokád (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője nyilatkozata a segélyflottával szembeni izraeli katonai műveletről és a gázai blokádról.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr! Ez egy
fontos vita Gázáról. A Külügyi Tanács hétfői ülésén megvitattuk a tragikus eseményeket, azok
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következményeit, én pedig folyamatos kapcsolatban állok az érintett felekkel. Ez nagyon fontos kérdés az
Európai Unió számára, amint az a különböző benyújtott állásfoglalásokból is kiderül.

Éppen ezért már rögtön a legelején hangsúlyozni kívánom, hogy elfogadhatatlan az, ami a gázai övezettel
határos tengeren történt. Ezt már az első pillanatban is hangosan és egyértelműen jeleztük. A nemzetközi
vizeken kilenc polgári személy vesztette életét olyan körülmények között, amelyek mindenképpen
kivizsgálásra szorulnak. Ennek a kivizsgálásnak hitelesnek kell lennie az izraeliek, a palesztinok és
mindenekelőtt Törökország polgárai számára. Izrael bejelentette egy független bizottság létrehozását,
amelyben két magas rangú nemzetközi tag vesz részt megfigyelőként. Ez előrelépést jelent. Az EU azonban
szoros figyelemmel fogja követni a bizottság tevékenységét és megállapításait, mielőtt további
következtetéseket vonnánk le.

A segélyszállító hajók elleni katonai támadás az egész világ figyelmét megragadta. Tragikus, hogy emberek
vesztették életüket. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy elsősorban miért is tartottak a
segélyszállító hajók Gázába. Ennek hátterében meghúzódó ok a gázai övezet szörnyű helyzete, amely ismét
érzékelhető az emberek számára. A tisztelt képviselők tudják, hogy ezt saját szememmel is láttam: három
hónappal ezelőtt akkor, amikor én voltam az, aki több mint egy év után első politikusként az izraeli oldalról
belépett Gázába. Megdöbbentő volt, amit láttam.

A világ egyik legmodernebb országának közvetlen szomszédságában az emberek lovakon és szekereken
szállítják az árukat. Izrael joggal lehet büszke kiváló oktatási rendszerére és világszínvonalú egyetemeire.
Közvetlen szomszédságukban azonban, sok gyermek még alapvető oktatásban sem részesül. A blokád miatt
Gáza nem jut hozzá ahhoz a téglához és cementhez, amelyre az ENSZ-nek új iskolák, kórházak, lakások és
szennyvízcsatornák építéséhez szüksége van. Ez bizarr helyzet, ahol lisztet, babot és margarint beengednek,
ecetet, csokoládét és friss húst viszont nem.

A blokád árt a mindennapi embereknek, akadályozza az újjáépítést és táplálja a radikalizmust. A blokád
hatékonysága, igaz sajnos káros értelemben, nem mondható kifogástalannak. Sok árut az illegális csatornákon
keresztül csempésznek be. Ezek azonban nem a rászorultakhoz, hanem azokhoz jutnak el, akiknek pénzük
és befolyásuk van. A blokád felhatalmazza a Hamászt. Lehetőséget biztosít a miénktől nagyon eltérő cselekvési
programot követő kívülállóknak arra, hogy fokozzák a feszültségeket. Ráadásul, Gáza szenvedése nem teszi
Izraelt biztonságosabbá.

Ez nem mehet így tovább. A dolgoknak meg kell változniuk. Ebből következően két egyszerű kérdés merül
fel. Hogyan tudjuk elősegíteni a Gázában elő emberek mindennapi életének javulását, és hogyan tudjuk az
izraeli lakosság biztonságát garantálni? Ezeket a kérdéseket együttesen kell megválaszolnunk. Amennyiben
megpróbáljuk különválasztani őket, kudarcot fogunk vallani.

Az Európai Unió külügyminiszterei hétfőn megállapodtak abban, hogy ezt kell kezdeményeznünk, konkrét
lépéseket kell tennünk a gázai válság leküzdése érdekében, és a béke katalizátoraként kell felhasználnunk e
zavaros térségben. Nem lesz könnyű egy mindenki által elfogadott módot találni a blokád megszüntetésére.
Ehhez mind Izrael, mind a Palesztin Hatóság együttműködésére is szükség van. Az EU és sokan mások is
már régóta követelik, hogy vessenek véget a blokádnak. A politikai paraméterek azonban megváltoztak.
Mások ma a körülmények.

Először is, valamennyi határátkelőhelyet meg kell nyitnunk, hogy a humanitárius segélyek, kereskedelmi
áruk és az emberek normális módon léphessenek be és hagyhassák el Gázát. Ez összhangban áll közismert
álláspontunkkal és a Biztonsági Tanács határozataival, de a legfontosabb, hogy ez, a Palesztin Hatóság és
Izrael által is jóváhagyott 2005-ös határátlépési és határforgalmi megállapodásban is szerepel. Ez a
megállapodás adja a legfontosabb keretet.

Másodszor, a nagyon korlátozott számban bevihető áruk listája helyett, egy rövid, egyeztetett listát kell
készíteni azon beviteli tilalom alá eső árukról, amelyekkel kapcsolatban Izraelnek jogos biztonsági aggályai
vannak. A megbeszéléseim alapján remélem, hogy ebben a kérdésben a helyes irányba fogunk haladni.

Harmadszor, az Európai Uniónak emberei és egy missziója is van Rafahban, amit újra működtetni lehetne,
és készek vagyunk támogatni más szárazföldi átkelőhelyek megnyitását is az áruk és emberek előtt, és
átalakítani missziónkat vagy akár kialakítani egy újat.

Minden cselekvési irányban keményen dolgozunk. Létrehoztam egy munkacsoportot, hogy összehozzuk
az összes érintett részleget és szakértőket, melynek első ülését pénteken fogom vezetni. Rövidesen tényfeltáró
missziót fogunk küldeni, hogy megnézzük, hogy hogyan tudunk a lehető leginkább hozzájárulni egy olyan
megoldáshoz, amely működőképes a gázai lakosság számára, és amely reagál Izrael aggodalmaira.
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A tágabb kérdéskört itt az jelenti, hogy a blokád megszüntetésének a béke megteremtését kell elősegítenie.
Gáza egy jövőbeli palesztin állam szerves része. Ezért ugyanúgy kell dolgoznunk Ciszjordánia Gázával való
újraegyesítésén, mint ahogy elő kell segítenünk a palesztin emberek megbékélését. Ezek mind alapvető
alkotóelemei a két állam elvén alapuló megoldásnak, ami továbbra is a célunk.

Végezetül, örvendetes, hogy sikerült fenntartanunk az izraeli-palesztin közvetett tárgyalásokat, amiért dicséret
illeti arab partnereinket. A Kvartettnek fontos szerepet kell játszania a felekkel való kapcsolattartásban, és
megfelelő irányba kell közös erőfeszítéseinket terelnie annak érdekében, hogy véget vessünk Gáza veszélyes
elszigeteltségének és a régió békéjéért dolgozzunk. Tudom, hogy a Parlament támogatni fog ebben a
törekvésben.

Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Ha valakinek ragaszkodnia kellene ahhoz,
hogy a nemzetközi felügyelet alatt lefolytatott vizsgálat pártatlan, átlátható és hiteles legyen, akkor az Izrael.

A helyes irányba tett első lépésről az izraeliek határoztak. Több ilyenre van szükség ahhoz, hogy bizalmat
ébresszünk a nemzetközi közösségben. A gázai övezet blokádját meg kell szüntetni. Obama elnök is közölte,
hogy ez fenntarthatatlan. A Hamász a blokád kizárólagos haszonélvezője. Saját finanszírozását olyan
nyereséges üzletek révén biztosítja, ahol a számos illegális csatornán bejuttatott csempészárut kizárólag
azon palesztinok között osztja szét, akik külön hozamot fizetnek neki. Egy teljes lakosság szenved, és az
izraeliek semmit sem nyertek. Gilad Shalit pedig még mindig fogságban van.

Főképviselő asszony! Biztos vagyok abban, hogy Önnek az a feladata, hogy koordinálja és támogassa a
nemzetközi szereplők azon erőfeszítéseit, illetve együttműködjön azokban, amelyek az áruszállítására
alkalmas szárazföldi határátkelőpontok, különösen Karni újra megnyitására irányulnak. Megállapodhatunk
egy hatékony mechanizmusban, amely nyomon követi a segélyek elosztását és az újjáépítést célozza.
Időközben fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a különböző palesztin frakciók közötti megbékélés érdekében
és a Palesztin Hatóságnak vissza kell szereznie Gáza feletti ellenőrzését. Végezetül pedig Izrael biztonsággal
kapcsolatos aggodalmait el kell oszlatni.

Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Nem Önhöz fordulok ma és nem is
Önhöz, főképviselő asszony, kérem, nézzék ezt el nekem. Azokhoz fordulok, akik hallgatnak bennünket, a
Marmara flotilla ülésteremben jelenlévő aktivistáihoz. Cserbenhagytuk Önöket, elárultuk Önöket. Egészen
az utolsó pillanatig, a támadás éjszakájáig – és ennek nyoma még mindig megtalálható a mobiltelefonomban
– hívtak minket annak reményében, hogy a média, a kormányok és Európa megvédi majd Önöket. Sajnos
hiábavalóan telefonáltak. Magukra hagyatva, fegyvertelenül néztek szembe az egész nemzetközi közösség
előtt a katonákkal, akiknek lőparancsuk volt.

Ma igazságszolgáltatást, de független, nemzetközi igazságszolgáltatást kérnek tőlünk. Nem bíznak az izraeli
igazságszolgáltatásban, még külföldi megfigyelők felügyelete mellett sem, mert megölték barátaikat, mert
Izrael rögtön eltüntette a támadás összes bizonyítékát, tönkretette a filmeket, fényképeket, elkobozta a
számítógépeket, videókat és állókamerákat és megsemmisített minden nyomot, hogy aztán három nappal
később a támadással kapcsolatos saját verziójával állhasson elő, ezt alátámasztó képsorokkal; mert Izrael
terroristaként kezelte Önöket, bebörtönözték és esetenként megverték Önöket, és Önök egyáltalán nem
értették, hogy mi ez a rémtörténet.

Önök éppen ezért akarnak hiteles igazságszolgáltatást, és azt akarják ma, hogy haladéktalanul és feltétel
nélkül szüntessék meg Gáza ostromát, mert ez az, amiért Önök közül egyesek meghaltak. Esküszöm Önöknek,
hogy nem fognak többé csalódni bennünk. Főképviselő asszony, ne nekem, hanem nekik válaszoljon. Úgy
néznek ránk, ahogy mindig is nézni fognak, döbbent és hitetlen szemmel, azok, akik életükkel fizettek
humanitárius elkötelezettségükért.

A Parlament közös állásfoglalása elítéli a támadást, nemzetközi vizsgálatot és a blokád megszüntetését
követeli, de holnap a Parlament igazságtételt fog követelni. Amennyiben mi megfeledkeznénk erről, akkor
majd a Marmara flotilla több száz túlélője fog minket erre emlékeztetni.

(Taps)

Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Együtt érzünk a pacifista
flotilla áldozataival, de Izraelre is gondolunk, különösen mostanában, amikor szinte az egész nemzetközi
közösség láthatóan bírálja ezt az országot.

Ezen oknál fogva azt üzenem ma Izrael Államnak, hogy készen kell állnunk arra, hogy meghallgassuk
mondanivalóját, és nem szakíthatjuk meg a kommunikációt. Ha tehetném, akkor enyhíteni szeretném a
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biztonság hiánya miatti aggodalmat, a körbekerítettség érzését, amit nemcsak az izraeli kormány érez, hanem
az ország közvéleménye is, amely félreértve és bizonytalanságban érzi magát. Ugyanakkor nemcsak
biztonságot, de jólétet, többek között erkölcsi boldogulást is kívánok Izraelnek. Éppen ezért azon kívánságunk
mögött, hogy hallgassuk meg Izrael érveit, a béke iránti elsődleges vágyunk és azon kötelességünk áll,
miszerint meg kell mondanunk kormányának, hogy politikája már évek óta érthetetlen számunkra.

Mindentől függetlenül, ami történt, az nem elszigetelt jelenség. Közös szál köti össze a segélyszállító hajók
elleni támadást, az arabok kelet-jeruzsálemi otthonaikból való elűzésével, a fal felépítésével palesztin területen,
a gázai övezet tavalyi blokádjával és megtámadásával, és Zoabi asszony, az arab kisebbség parlamenti
képviselője elleni fenyegetésekkel. Ez a közös politikai szál sok esetben megosztja a palesztinokat,
megszégyeníti őket, és semmibe veszi a nemzetközi felhívásokat és rendelkezéseket, megerősítve a
szélsőségességet mindenhol, még Izraelben is, miközben talán mindörökre meghiúsítja a két nép–két állam
elvén alapuló békét. Olyan közös politikai szál ez, amelyből egyre inkább hiányoznak azon erkölcsi
tulajdonságok, amelyek azt a nagyszerű humanista héber hagyományt jellemzik, melynek valamennyien
leszármazottai vagyunk.

A flotilla tragédiájának felelőssége azonban az egész nemzetközi közösséget és a homályos Kvartettet is
terheli, amely már túlságosan régóta szemet huny bizonyos veszélyes politikai tendenciák felett. Az előttünk
lévő állásfoglalás egyes szakaszai világos akaratról adnak tanúbizonyságot arra vonatkozóan, hogy irányváltást
akarunk az európai politikában, különösen most, hogy új intézményi eszközeink vannak, és az újabb
áldozatok láttán többé már semmilyen mentségünk sincs arra, hogy ne hallassuk a hangunkat. Szeretném,
ha ez a hang Elie Wiesel hangja lenne, amikor azt írta, hogy a gonoszságot csak az emberrel összefüggésben
lehet meghatározni. Ez sajnálatos, de legalább a politikában nem szabad, hogy helyt kapjon ez a gonoszság.

Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony! Úgy gondolom,
hogy ebben az ülésteremben valamennyien egyetértünk abban, hogy el kell ítélnünk azon flotilla elleni
támadást, amely megpróbálta áttörni gázai blokádot. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy
az izraeli politika a jelenlegi formájában, ahogy az megvalósul, vagy ahogy az évek óta folytatott gyakorlatot
követi, Izraelt olyan kutyaszorítóba fogja juttatni, és már juttatja is, amiből az állam nehezen tudja majd
kiszabadítani magát.

Mindannyian egyetértünk ezzel. A probléma most az, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a politikát.
Ön azt mondta, hogy tovább kell dolgoznunk a megbékélésen, vagy mondjuk azon, hogy egy megállapodás
jöjjön létre a palesztin erők – akiket Ön csoportoknak nevezett – között. Én inkább erőknek szeretem őket
nevezni.

Egy dolgot azonban hozzá kell tennünk: akár tetszik akár nem – és ami engem illet, nekem nem teszik –,
Gázában a hatóságot többé már nem a Palesztin Nemzeti Hatóság, hanem a Hamász jelenti. Mást is el tudtunk
volna képzelni, de a politikában a realitás nem mindig ad teret álmodozásnak. Éppen ezért meg kell találnunk
a blokád – és a fejünkben, az izraeliek fejében, sőt talán a palesztinok fejében is létező szellemi blokád –
áttörésének módjait.

Szeretnék javasolni valamit. Ön azt mondta: „meg kell szüntetnünk a blokádot”. Nemcsak Rafahnál. Minden
belépési pontnál. Az Európai Uniónak kérnie kell, kérheti és kéri is, hogy ellenőrizhesse a határbelépő-helyeket.
Hogy kivel? Nos, például a török katonasággal. Személy szerint – és egy kicsit ironikus vagyok most –
boldogan látnám, ha a német és török katonák közösen ellenőriznék a gázai övezet határbelépő pontjait,
hogy az élelmiszer és építési anyagok bejuthassanak, a fegyverek viszont nem.

Lépjünk tovább! Dolgozzunk a blokád megszüntetésén! Nem kérjük a blokád megszüntetéséhez szükséges
eszközöket; hadd biztosítsuk azokat mi magunk!

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. (DE) Szeretném most németül folytatni, mert mindig azt mondják, hogy
Németországban és Európában sok embernek rossz a lelkiismerete Izraellel kapcsolatban. Szeretném
elmondani Önöknek, hogy a rossz lelkiismeret nem szül politikát. Amennyiben azt akarjuk, hogy tiszta
legyen a lelkiismeretünk, és támogatni akarjuk Izraelt, akkor meg kell mondanunk Izraelnek, hogy a jelenlegi
események jóval meghaladják az elfogadhatóság határát.

Izrael barátai egyben kritikusai is. Azok, akik most nem hajlandóak kritizálni Izraelt, nem nevezhetik magukat
a barátjának. Olyan embereket kell követnünk, mint David Crossman, aki Izraelben nagyon helyesen azt
mondta, hogy az amit Izrael tett, az alapvetően ellentmond annak amiért Izrael államát létrehozták. A jelenlegi
politika nem hogy nem valósítja meg az izraeli cionista álmot, hanem valójában lerombolja azt. Éppen ezért
nekünk Európában, nem szabad félnünk attól, hogy kritizáljuk az izraelieket és palesztinokat. Nem kell
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félnünk attól, hogy kimondjuk, hogy a régióban új stabilitásra van szükségünk. Az új stabilitást csak akkor
tudjuk elérni, ha európaiként készek vagyunk közvetítő és rendteremtő erőként fellépni. Amennyiben ezt
nem tesszük meg, akkor nem lesz rend a térségben.

Éppen ezért, azt kérem Önöktől, hogy ne csak változásra szólítsanak fel, de javaslatokat is tegyenek arra
vonatkozóan, hogy mi európaiak hogyan tudunk a térség fontos hatalmával, Törökországgal együttműködni
azért, hogy a blokád megszüntetése érdekében konkrét lépések történjenek.

Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Május 31-én kilenc embert öltek meg,
amikor izraeli kommandósokat vetettek be a Mavi Marmara hajón. A katonák azt állították, hogy váratlanul
érte őket az a nagyon barátságtalan fogadtatás, amiben a hajón részesültek, és szükségesnek tartották, hogy
éles lőszerrel tüzet nyissanak. Furcsának találtam ezt a magyarázatot. Bizonyára nem arra számítottak, hogy
teával, kávéval és süteménnyel fogják őket a hajón fogadni?

A nagy kérdés éppen ezért a következő: miért nem használtak az izraeliek más eszközt a hajó megállítására?
Végül is katonai vezetésének más elképzelhető lehetőség is rendelkezésére állt, ami valószínűleg sokkal
kevesebb erőszakkal és áldozattal járt volna. Éppen ezért van nagyon nagy szükség egy kivizsgálásra, és Izrael
kitűnően reagált erre. Teljes körű vizsgálatot fognak folytatni két magas rangú külföldi megfigyelő bevonásával,
akik közül valószínűleg a Nobel béke-díjas Lord Trimble az ismertebb. Közben Izrael a határon átvihető 43
áru listáját lecserélhetné egy olyan listára, amelyen csak azokat az árukat tünteti fel, amiket nem engednek
be a gázai övezetbe.

Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr! Május 31-ének reggelén
az izraeli hadsereg a levegőből és a tengerről megtámadta a gázai övezet lakossága számára humanitárius
rakományt szállító szabadság flotillát, gyáva módon meggyilkolva kilenc aktivistát és megsebesítve több
tucat embert, akik közül néhányan most itt, a tribünről figyelik felszólalásainkat.

Ez már nem az első alkalom, hogy az izraeli fegyveres erők emberiség elleni bűncselekményt követnek el.
23 napon és éjszakán keresztül kíméletlenül tüzeltek Gázára, ahol a sűrűn lakott területeken élő 1,5 millió
embert körbezárták, megöltek 1400 embert, tönkretették az infrastruktúrát és csak hamut és égő törmeléket
hagytak maguk után. Kellett-e valaha is valaki előtt felelősséget vállalniuk ezért a bűncselekményért?

A megszálló erők minden nap aláássák a hat évtizede fennálló probléma megoldására irányuló nemzetközi
erőfeszítéseket. Továbbépítik a válaszfalat, további új településeket építenek, Kelet-Jeruzsálemben pedig
továbbra is elűzik otthonaikból a békés palesztinokat. Kellett-e valaha is Izraelnek felelősséget vállalnia az
emberi jogok eme égbekiáltó megsértéséért?

Holnap kell szavaznunk egy közös állásfoglalásra irányuló indítványról, amely elítéli az izraeli milícia
szabadság flotilla elleni támadását. Azonban nem ülhetünk babérjainkon abban a hitben, hogy ezzel
teljesítettük feladatunkat. Egyénileg és közösen is azon kell fáradoznunk, hogy bíróság előtt vonják felelősségre
a bűnösöket, hogy végre szűnjön meg a gázai övezet embertelen blokádja, és sikerüljön békét teremteni a
régióban. Tartozunk ezzel a halott aktivistáknak, a régóta fennálló vitában érintett mindkét oldal áldozatainak,
valamint Izrael és Palesztina népének.

Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Elképzelhetetlen, hogy a török kormánynak
és a Török Emberi Jogok, Szabadság és Humanitárius Segély Alapítványnak (IHH) ne lett volna köze az izraeli
haditengerészet és a „Gáza Szabadság Flotilla” közötti, május 31-én hétfőn bekövetkezett véres összecsapáshoz.
Felmerül az a kérdés, hogy az Európai Unió, és Ön is, főképviselő asszony miért olyan szűkszavú Törökország
azzal kapcsolatos felelősségét illetően, hogy egy tudatos politikai provokáció idáig fajulhatott?

Ashton bárónő, hozzám hasonlóan Ön is nagyon jól tudja, hogy az IHH, egy iszlamista csoport, állt a
szabadság flotilla mögött, és hogy ez a különös humanitárius szervezet a Hamász édestestvére. Egészen addig
elment, hogy tömeges török mártíromságot vállalt a palesztin üggyel (nézzék meg elnökük tavalyi
nyilatkozatait). Főképviselő asszony! Ön is nagyon jól tudja, hogy a Zsidó Állam kérdése kapcsán az IHH
török iszlamistái a tűzzel játszottak, és mindezt az Erdoğan kormány égisze alatt tették. Azt is tudja, hogy
rendkívüli sértő módon, ugyanez a török kormány a tragédiát követően, az izraelieket tette felelőssé.

Mikor fogja az Európai Unió felszólítani Törökországot, egy csatlakozó államot arra, hogy vállaljon felelősséget
a Mavi Marmara hajón történt tragédiáért? Törökország ezzel diszkvalifikálja magát az uniós tagságtól. Még
egy kérésem lenne; egy pozitív kérésem. Főképviselő asszony, kérem, hogy vessen véget Gilad Shalit tűrhetetlen
elszigeteltségének; és tegyen meg mindent kiszabadítása érdekében!
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Diane Dodds (NI). – Elnök úr! Szeretném elmondani Ashton bárónőnek, hogy üdvözlöm a Parlamenthez
intézett mai nyilatkozatát. Jól emlékszem Izraellel és Gázával kapcsolatos első nyilatkozatára, és úgy látom,
hogy a mai nyilatkozata egy kicsit mértéktartóbb ugyan, de hiányos volt, ahogy arra képviselőtársam az
imént rámutatott.

Azok nevében, akik éltünk terrorista fenyegetettségben, mélyen együtt érzek azon ártatlan izraeli polgárok
nehéz helyzetével, akik a válogatás nélküli rakétatámadásoktól szenvednek. Izrael oly módon próbálta
megvédeni magát a becsempészett iráni rakétáktól, hogy blokád alá vonta a gázai övezetet olyan mértékben,
hogy e taktika révén sikerült csökkenteni az izraeli polgárok ellen elkövetett támadások számát. Úgy hiszem,
hogy minden államnak joga van megvédenie állampolgárait az ilyen támadásoktól, és a Parlamentnek ki kell
állnia e jog mellett.

A gázai övezetben élő emberek számára ez nehézséget jelentett és nincs kétségem afelől, ahogy azt láthattuk
is, hogy több képviselő dicsőíteni fogja az úgynevezett béke flotillát. Voltak hiteles emberek is a hajón, de
voltak olyanok is, akiket kevésbé nemes szándék vezérelt. Sokan gondoljuk azt, hogy ez a lépés konfrontációs
szándékból történt, hogy propaganda célokat szolgáljon. Sajnálatos módon ez is történt, és sajnálatos módon
emberek haltak meg.

Könnyű lenne a Parlamentben ezt egy Izrael ellenes napirend kialakításához felhasználni, de ez nem lenne
hasznos, és nem segítené a béke előmozdítását.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Elnök úr! Függetlenül az események egymásnak
ellentmondó változataitól – humanitárius segélyszállító hajók vagy provokációs stratégia – a Parlamentnek
el kell ítélni az erőszak alkalmazását és a halálos áldozatokat, mivel ez jóvátehetetlen.

Ezen események mögött okok rejlenek, és következményei lettek. A legfájdalmasabb következményen túl,
ami mint azt már említettem maguk a halálos áldozatok, a következmények közé sorolandó a békefolyamat
kisiklása; Izraelnek az Európai Uniótól és az Egyesült Államoktól való eltávolodása; a mérsékelt arab
országokkal való kapcsolatok megszakítása; és a feszültség fokozódása a térségben, mivel az iráni atombomba
szelleme ott lebeg az egész térség felett. Fontos tényezőnek tartom elnök úr, a Törökországgal megromlott
kapcsolatokat is.

Ashton bárónő mondott valamit, amivel teljes mértékben egyetértek. A palesztin emberek méltóságának és
reményének helyreállítása elő fogja segíteni a béke ügyét a térségben, a biztonságot Izraelben és mindenekelőtt
a mérsékeltek ügyét és a palesztin ügy egységét.

Egészen biztos – és erről nem szabad megfeledkeznünk –, hogy az embargó feloldása mindössze egy lépés.
Fontos lépés, de pusztán egyetlen lépés a békéhez vezető úton. Tudjuk, hogy milyen további lépések vannak
még: egy életképes palesztin állam elismerése; Izrael határainak biztonsága, Kelet-Jeruzsálem problémájának
megoldása, a települések problémája, amit le kell zárni; és – lassan befejezem elnök úr – egyéb kérdések.

Az ügy rendezése két kérdéskört érint. Az egyik a nemzetközi támogatás, a másik pedig a politikai akarat.
Nem vagyok biztos abban főképviselő asszony, hogy a jelenleg megnyilvánuló politikai akarat elégséges
lenne.

Proinsias De Rossa (S&D). – Elnök úr! Állásfoglalásunk egyértelműen elítéli Izrael jogellenes cselekedetét,
amelynek során kilenc polgári személyt ölt meg és 38 embert megsebesített. Egyértelműen olyan nemzetközi
vizsgálatot követelünk, amely hiteles, átlátható és független. Az Izrael által bejelentett vizsgálat ezek egyikének
sem felel meg és elfogadhatatlan.

Követeljük, hogy szüntessék be Gáza ostromát! Az egyik legfontosabb elem állásfoglalásunk 10. bekezdése,
ami az EU Közel-Kelettel kapcsolatos politikájának átalakítására szólít fel. Szerintem az átalakítás részévé
kell tenni a szankciók diplomáciai eszközét, amennyiben Izrael nem tesz eleget azon normáknak, melyeket
egy demokratikus államtól barátaival, illetve ellenségeivel való viszonya során elvárunk. Okos szankciókat
kell lépésről lépésre haladva alkalmazni akkor, amikor Izrael nem hajlandó tiszteletben tartani a nemzetközi
jogot egy meghatározott ütemterven belül.

A Kvartettnek be kell vonnia a Hamászt a politikai élet pereméről. A folyamatban való részvételük nélkül
lehetetlen elérni bármilyen két állam elvén alapuló megállapodást. A legdemokratikusabb előrelépést az
jelentené, ha mielőbb választásokat tartanának a Palesztin Törvényhozó Tanács és a Palesztin Hatóság elnöke
kapcsán azzal, hogy mind a résztvevők, mind pedig a Kvartett is vállalja, hogy elfogadja a nép döntését.
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Ashton bárónő, már nem elég csak beszélni. Cselekednünk kell.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Elnök úr! Saját szemünkkel láttuk, hogy a gázai övezet blokádja
tarthatatlan. A lakosság 80%-a nemzetközi segélyektől függ. Nem életet élnek, hanem megpróbálnak életben
maradni, jövő és remény nélkül.

Ezen túlmenően, a gázai övezet blokádja ellentétes hatást vált ki. Pontosan azokat erősíti meg, akiket gyengíteni
akar. Ahogy azt egy Fatah vezető mondja, a gázai vezetők számára ez mindenre kifogásként szolgál: a
romokban heverő gazdaságra és saját hibáikra. Az Európai Uniónak cselekvésre kell szánnia magát.
Ugyanakkor garantálnia kell Izrael biztonságát, és kétszeres erőfeszítést kell tennie a blokád megszüntetése
érdekében, akár európai ellenőrzés mellett is, amennyiben ez szükséges. Végezetül, az EU-nak egységes
véleményt képviselő, meghatározó szereplőnek kell lennie, melynek minden költségvetési, kereskedelmi,
gazdasági és fejlesztéspolitikai intézkedése kizárólag egyetlen célt szolgálhat, a két állam hosszú távú
együttélését.

Eva Joly (Verts/ALE). – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim! A 2010. május 26–28
között gázai övezetbe tett látogatásunkat követően, a küldöttségünk egyhangúlag felszólított a gázai övezet
izraeli blokádjának azonnali, teljes és tartós megszüntetésére.

E humanitárius és politikai tragédiáról való egyöntetű vélekedésünkből született meg közös állásfoglalásunk,
amely reményeim szerint nagy többséggel kerül majd elfogadásra. Nemcsak hogy fontos, de létfontosságú,
hogy üzenetünk egységes véleményt tükrözzön, mert pontosan az egység az, ami idáig hiányzott az Európai
Unióból, és pontosan egységre van ma ahhoz szüksége, hogy az Európai Uniónak súlya legyen és a béke
megteremtésének fontos és hiteles szereplőjeként jelenhessen meg.

Európa számára az lenne a lehető legrosszabb, ha a segélyszállító hajók tragédiáját az egység hiányából
fakadó nézeteltérések és tétlenség követné. Politikai reakcióra van szükség Európa részéről. Már nemcsak
egyszerűen joga van ahhoz, de kötelessége is, hogy cselekedjen és tárgyalásokat folytasson, elítéljen és
szankciókat alkalmazzon amikor bármely oldal veszélyezteti a békét.

Főképviselő asszony! Nagyon nagy a felelősségünk ma. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy időről időre
épületeket állítunk helyre. A békét kell építenünk, és most kell ezt tennünk. Ez bátorságot és határozottságot
követel. Szövetségeket kell kiépíteniük az Egyesült Államokkal és különösen Törökországgal, és nem
enyhíthetik addig az Izraelre gyakorolt diplomáciai nyomást, amíg nem szűnik meg teljesen a blokád, és
amíg ténylegesen nem kerül sor egy független nemzetközi vizsgálatra.

Sajjad Karim (ECR). – Elnök úr, Ashton bárónő! Dicséretes ahogy megközelíti ezt az ügyet. Az a tény, ahogy
Ön, a hivatalán keresztül, ellátogatott Gázát, és az azóta tett nyilvános nyilatkozatai is egyértelművé teszik
a Parlament képviselői számára, hogy Ön és az Ön hivatala milyen komolyan viszonyul ehhez a kérdéshez.

Természetesen ez, számos egyéb kérdés mellett egy humanitárius kérdés is, de ha visszagondolok azon
múltbéli történésekre, amelyek elvezettek a mai helyzethez, akkor világosan emlékszem azokra vitákra,
amiket 2006 februárjában és áprilisában folytattunk ebben a Parlamentben, ahol oly sok képviselő, sorban
egymás után azt kérte az EU-tól és Izraeltől is, hogy ne fordítson így hátat a gázai övezet lakosságának. De
pontosan ezt tettük, és rosszul reagáltunk. A Gázában élők megfojtása következtében alakult ki ez a mostani
helyzet.

Egyetlen módon lehet most előrelépni: ha nem engedünk a blokád kérdésében. Valódi gyakorlati lépéseket
tehetünk, melyek közül az első annak biztosítása, hogy Izrael oly módon járjon el, amely alapján lehetővé
teszi az engedélyezett áruk szállítását, és ne csak egy listával rendelkezzen, ahogy ezt a jelenlegi gyakorlatban
teszi. Kérem, hogy haladéktalanul irányítsa figyelmét erre a tényre.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony! A nemzetközi szervezetek és európai
intézményeink is már túlságosan hosszú ideje csak szüntelenül fogadkoznak, ugyanazt mondják és ugyanazon
fennkölt szándékokat hangoztatják anélkül, hogy egyetlen egyértelmű lépést is tennének a régió biztonsága
és békéje, valamint az 1967-os határok közötti palesztin állam létrehozása érdekében. Most már egyértelmű
és határozott lépésre van szükségünk az Európai Unió részéről.

Kalóztámadás történt, a nemzetközi jog szerinti értelmében, a nemzetközi vizeken, humanitárius segélyhajók
ellen. Semmit sem fogunk elérni, ha hagyjuk, hogy tovább folytatódjon ez a vizsgálódási komédia, ahol maga
a bűnös hozza létre saját bíróságát. Azzal sem fogunk semmit sem elérni, ha megelégszünk a könyörtelen
blokád enyhítését célzó homályos tervvel. A blokád megszüntetését kell követelnünk és elérnünk. Megvannak
az ehhez szükséges eszközök.
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Igen, hozzunk létre más államokkal társulva európai ellenőrző missziókat a szárazföldi és a tengeri
határátkelőhelyeken! Függesszük fel az EU és Izrael közötti társulási megállapodást egészen addig, amíg
valami kézzelfogható nem történik. Állítsuk le a településekről érkező termékek importját! Szüntessük be
a katonai technológia területén folytatott együttműködést, és ne adjunk el több fegyvert Izraelnek!

Végezetül felvetném azt a kérdést: ki fogja lefolytatni az európaiak megverésével kapcsolatos komoly
vizsgálatot, ami izraeli területen, izraeli börtönökben történt?

Befejezésképpen, szeretném, ha Parlamentünk követelné, hogy szüntessék be a Knesszet képviselő,
Hanin Zoabi asszony elleni fenyegetéseket. Főképviselő asszony, Önnek megvan az eszköze ahhoz, hogy
cselekedjen. Amennyiben megteszi, akkor mi támogatni fogjuk Önt.

Fiorello Provera (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A tények első vizsgálata egyértelműen
megmutatja, hogy a Gázába tartó segélyszállító hajók célja sokkal inkább politikai, semmint humanitárius
volt. A hajórajt az IHH készítette elő, egy török szervezet, amely iszlám szélsőségesekkel áll kapcsolatban.
A flotilla elindulásának estéjén, a Hamász vezető, Ismail Haniyeh, azt is megírta, hogy ha a hajóknak sikerül
elérniük Gázát, az győzelem lesz a Hamász számára, amennyiben viszont feltartóztatják őket, az szintén
győzelmet fog számukra jelenti.

Abban is megmutatkozik, hogy a Hamászt egyáltalán nem érdeklik a humanitárius célok, hogy nem volt
hajlandó bevinni Gázába a Rachel Corrie, ír hajón Ashdod kikötőjén keresztül érkező humanitárius segélyt.
Győzelme esetén, a Hamász nemcsak Izraelt, de a PNH-t is el fogja elveszíteni, és szertefoszlik a békefolyamat
újrakezdésének lehetősége is. A fegyverkereskedelem ellenőrzése céljából Izrael és Egyiptom által 2007-ben
Gáza körül kialakított szárazföldi és tengeri blokádot, még néhány nappal ezelőtt, Obama elnökkel folytatott
találkozóján is támogatta a PNH elnöke, Mahmoud Abbas, amiről minden újság beszámolt.

Meg kell akadályoznunk, hogy Gáza az Izrael elleni rakétatámadások kiindulópontjává és a térség
egyensúlyának destabilizáló tényezőjévé váljon, és jelentős mennyiségű humanitárius segélyt kell bejuttatnunk
ahhoz, hogy könnyítsünk a gázai övezetben élők helyzetén. Felszólítom a főképviselőt, hogy a tények objektív
vizsgálatát terjesszék ki annak kivizsgálására is, hogy olyan országoknak, mint Törökországnak és Iránnak
milyen esetleges érintettsége lehet a vállalkozás megszervezésében.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Elnök úr! Gyilkos fegyverekkel felfegyverkezve, állítólagos béke aktivisták
egy csoportja elhajózik Gázába. Az izraeli haditengerészet megállásra szólította fel őket, de azt a válasz
kapták – idézem – „Fogjátok be a szátokat, menjetek vissza Auschwitzba!”. Ennek ellenére a katonák felmentek
a hajóra, és „békés” fogadtatásban részesítették őket az „aktivisták”, akiknél fémcsövek voltak és a fedélzetről
a tengerbe dobták őket. A flottának nem az volt a célja, hogy humanitárius segélyt juttasson el a gázai
övezetbe, hanem hogy megpróbálja provokálni Izraelt és erőszakosan konfrontálódjon vele.

A Mavi Marmara utasai, akik között ott voltak a Török Emberi Jogok, Szabadság és Humanitárius Segély
Alapítvány (IHH) aktivistái, azt állították, hogy a szervezetnek szoros kapcsolata van Erdoğan török
miniszterelnökkel, és a tagjelölt ország kormánya is részt vett a flotilla előkészítésében. Valóban igaz ez, és
mit fognak kezdeni ezzel az információval? Igaz az, hogy az IHH török szervezet, amely jelen volt hajón
kapcsolatban áll a Hamásszal? Emlékeztethetem Önöket arra, hogy az EU még mindig terrorista szervezetnek
tartja a Hamászt? Értékelném ezzel kapcsolatos válaszát. Még a holland Szabadságpárt (PVV) is független
vizsgálatot követel a tekintetben, hogy vajon milyen szerepe volt Törökországnak ebben az egész egyenletben.
Pontosan milyen módon befolyásolták Erdoğan miniszterelnök és társai ezt az ügyet? Értékelném, ha
válaszolna erre.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Elnök úr! Támogatom a nemzetközi vizsgálat követelését, mivel az, hogy az
Izrael által lefolytatott vizsgálatokba két nemzetközi szakértőt is bevonnak, véleményem szerint biztos, hogy
nem lesz elégséges a nemzetközi színtéren. A vizsgálat következtetéseinek meg kell állapítania, hogy vajon
a művelet sértett-e nemzetközi jogot. Emiatt azt javaslom, hogy addig halasszuk el értékelésünket és hagyjuk
ki az állásfoglalásból ezt az ítéletet.

Az, hogy egy ilyen méretű flotilla útnak indulhatott és nemcsak szélsőségeseket és Izrael hírhedt ellenségeit
szállította, megmutatja, hogy mennyire tarthatatlan a humanitárius helyzet a gázai övezetben. Éppen ezért,
az emberek – nem pedig a Hamász legitimálása – érdekében követeljük a blokád megszüntetését. Ezen
túlmenően, Izrael nem érte el célját. Állítólag Gilad Shalit még mindig a Hamász fogságában van. Gáza
lakossága nem lázadt fel a Hamász ellen. Éppen ellenkezőleg, egyre radikálisabban viszonyulnak Izraelhez.
Ez pedig nem érdeke Izraelnek. Abu Mazen, az együttműködésre kész palesztinok képviselője, a Hamászhoz
képest veszített erejéből palesztin honfitársai szemében.
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Remélem, hogy az izraeli kormány mai ülésén megvalósítja Herzog úr tegnapi bejelentését, miszerint
megteszik az első lépést a blokád enyhítésére. Az engedélyező listát egy tiltó listának kell felváltania. Más
szóval, a határt elvben meg kell nyitni minden anyag és áru előtt, amennyiben nem fegyverekről vagy fegyverek
előállítására felhasználható termékekről van szó.

A tengeri blokád megszüntetését illetően, Izraelnek talán érdemes lenne elfogadnia a tegnap elhangzott
francia és brit javaslatot, miszerint ez a két baráti állam minden Gázába tartó hajót ellenőrizne.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Semmi sem igazolhatja a történteket és
sajnos azt kell mondani, hogy egy, az izraeliek által elkövetett brutális amatőr cselekedettel állunk szemben.
Talán az izraeli vezetésben még nem tudatosult kellőképpen, hogy Izrael biztonságát csak a békefolyamat
előrehaladásával, nem pedig a feszültségek fokozásával lehet elérni.

Ennek fényében, a Parlament elé terjesztett állásfoglalás fontos válasz ezen intézmény részéről a nehéz gázai
kérdésre. Ez az esemény, minden drámai felhangjával együtt, arra kényszeríti Európát, hogy érdemlegesebben
foglalkozzon a közel-keleti kérdéssel. Ashton asszony, azt gondolom, hogy Ön tudja, hogy Európában ma
új vezetésre van szükségünk; erőteljesebb lépésekre abból a célból, hogy a közvetett tárgyalások helyes
irányba haladjanak. Fejezzék be a településekkel kapcsolatos értelmetlen politikát, és szüntessék meg a gázai
övezet blokádját.

Az állásfoglalás elfogadásával, az Európai Parlament fontos mintával szolgál. Használjuk ezt arra, hogy az
európai fellépés komolyan hozzájárulhasson a konfliktus megoldásához és minden szélsőséges álláspont
leküzdéséhez, és ezzel párhuzamosan sikerüljön a két állam célkitűzéseit is megvalósítani.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Elnök úr! Együtt érzünk a május 31-i támadás halálos
áldozataival, családtagjaikkal és barátaikkal. Ezt egyértelműen el akarom mondani mindazoknak, akik Izrael
barátjának nevezik magukat. A barátok nem engedik meg barátaiknak, hogy szemük láttára hibás politikát
folytassanak.

Az izraeli kormány hadművelete, amit joggal kritizálunk, aránytalan volt. Nemcsak szerencsétlen, de minden
szempontból hibás is volt, és teljes mértékben méltatlan volt egy modern jogállamhoz. Számomra úgy tűnik,
hogy nemcsak fizikai blokádot vontak a gázai övezet köré, de politikai blokád is létezik Jeruzsálemben, mert
azok ott Jeruzsálemben megint teljesen tévesen ítélték meg a rövid távú katonai sikerek és a hosszú távú
politikai károk közötti viszonyt.

Mit tehetünk mi, európaiak? Úgy gondolom, hogy szükség van egy nemzeti vizsgálóbizottságra. Nem lehet
Izrael érdeke, hogy egy második Goldstone vizsgálatra kerüljön sor, amennyiben a vizsgálóbizottság
hozzáállása nem ésszerű. Az Európai Uniónak újra meg kell nyitnia határmisszióját, és olyan erőteljes,
meghosszabbított mandátumot kell kapnia, amellyel tényleges ellenőrzéseket lehet végrehajtani, amennyiben
mi európaiak, újra aktív szerepet akarunk ott játszani. Ez nagyon fontos, de az is fontos, hogy nyomást
gyakoroljunk a Hamászra. Gilad Shalitot szabadon kell engedni, és a rakétatámadásokat be kell szüntetni.

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Elnök úr! A gázai segélyszállító hajók elleni izraeli támadás kilenc
áldozata, akiket több tucat tölténnyel közvetlen közelről, szitává lőttek hátulról, a 42 nemzetiségű ember
bármelyike lehetett volna, de mind a kilenc áldozat török.

El tudjuk képzelni, hogy ennek milyen mozgósító hatása volt a török kormányra és milyen nyugtalanságot
váltott ki a közvéleményben. Ezen túlmenően, azon lépések, reakciók és nyomás alapján, amit Erdoğan úr
az izraeli kormányra gyakorol, egyesek azt kívánják elhitetni velünk, hogy ez egy török-izraeli kérdés és
végérvényes bizonyítéka annak, hogy Törökország elhatározta, hogy hátat fordít Európának, és bizonyítéka
új külpolitikai tengelyének.

Főképviselő asszony! Nagyon szeretném, ha eloszlatna minden félreértést ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Hangosan és világosan ki kell mondani, hogy jó dolog, hogy az arab közvélemény megtapsolja Erdoğan urat,
mert ezzel Erdoğan úr azt bizonyítja, hogy a politikai eszközök használata sokkal hatékonyabb, mint az
erőszak, sokkal hatékonyabb, mint a radikalizmus és a szélsőségesség. Úgy gondolom, hogy ez olyan politikai
lecke, amit ösztönöznünk és támogatnunk kell, és arra szólítom fel Önt, főképviselő asszony, hogy ezt
hangosan és világosan mondja ki.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Elnök úr! A Görög Kommunista Párt undorral és felháborodással
ítéli el azt a hidegvérű gyilkos támadást, amit az izraeli hadsereg hajtott végre a gázai övezet lakosságának
segélyt szállító szolidaritási hajók ellen. Ez a támadás, melynek során több tucat ember vesztette életét és
sérült meg, világszerte megrázta az embereket.
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Az izraeli állam ezen újabb barbár cselekedete, mindössze egyetlen láncszeme az Izrael által elkövetett
bűncselekmények hosszú láncolatának, amely szinte egyenlő a palesztin nép elleni népirtással.

Az izraeli állam provokatív katonai akcióját az Egyesült Államok, a NATO, az Európai Unió és más imperialista
szervezet folyamatosan támogatja és finanszírozza.

Az Európai Uniót és tagállamainak kormányait súlyos felelősség terheli. Nemcsak hogy eltűrik az izraeli
agressziót, nemcsak hogy javítottak Izraellel folyatott kapcsolatukon, és létrehozták az egységes légteret az
izraeli kormánnyal, valamint katonai együttműködési megállapodásokat írtak alá vele, de nagyszabású közös
katonai gyakorlatokat is szerveztek, táplálva Izrael palesztin néppel, és általánosságban a térség népeivel
szembeni gyilkos agresszióját.

A vizsgálóbizottság, amit az izraeli kormány „saját kritériumai” szerint állított fel, hogy kivizsgálja azt a véres
támadást, amit az izraeli hadsereg a gázai övezet lakosainak szállított segélyszállítmány ellen hajtott végre,
sértő módon kijelentette, hogy az volt a cél, hogy biztosítsa az izraeli milícia cselekvési szabadságát és
bebizonyítsa cselekedetének defenzív jellegét; más szóval, hogy igazolja és tovább folytassa a palesztin nép
és általában véve a régió népei elleni gyilkos támadásait.

Éppen ezért hamis és képmutató az Európai Unió állítólagos független vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó
minden felhívása. A palesztin népnek nem olyan vizsgálóbizottságokra van szüksége, amely elleplezi a
palesztinok ellen elkövetett izraeli bűncselekményeket.

Ideje, hogy fokozzuk a népek imperializmus elleni harcát és létrehozzunk egy egységes, független, az 1967-es
határok közötti palesztin államot, aminek fővárosa Kelet-Jeruzsálemben van.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Elnök úr! Mélységes sajnálatot érzek a segélyszállító hajók tagjainak halála miatt.
Ugyanakkor azonban, azt kérem Ashton asszony, hogy ne engedjük, hogy ez a szerencsétlenség arra
késztessen, hogy szubjektív következtetéseket vonjunk le az eseményekből.

Sajnálom, de a Közel-Keleten nagyon óvatosnak kell lennünk az aktivisták ártalmatlan motivációját illetően.
Sok esetben láthattuk, hogy sokkal inkább mártírokat kívánnak csinálni, mintsem aktivista cselekedetet
véghezvinni.

Személy szerint csodálkozom azon, hogy létezik egy jól szervezett török aktivista mozgalom. Amellett, hogy
minden tiszteletem a Törökországban működő civil szervezeteké, nem gondolom, hogy Törökország
aktivistái szabadságáról, vagy a leendő aktivisták cselekvési szabadságáról lenne ismert.

Ezen okok miatt Ashton asszony, és azért, hogy objektív képünk legyen a helyzetről, arra kérem Önt, hogy
állítson fel egy vizsgálóbizottságot az IHH humanitárius szervezet tevékenységének és múltjának kivizsgálására.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Elnök úr! Kétségtelenül igaz, amit több képviselőtársam, mint például Provera úr
és Belder úr is mondott, hogy provokatív iszlamista erők állnak a Gázába tartó béke flotilla mögött, és meg
kell kérdeznünk a tagjelölt Törökország kormányát, hogy mi a véleménye minderről.

Ugyanakkor az izraeli hadsereg Gázába tartó szolidaritási flottilla elleni súlyos támadása aránytalanul
erőszakos cselekedet volt. Kilenc embert megöltek, és többen súlyosan megsérültek. A hajók nem fegyvereket,
hanem segélyt, többek között tolókocsikat és orvosi felszereléseket szállítottak a gázai övezet szenvedő
lakosságának. Ez a segélyszállítmány valójában nem veszélyeztette Izrael kétségkívül legitim biztonsági
érdekeit. Az ilyen felesleges és illegális kommandós rajtaütések természetesen rendkívül megnehezítik Izrael
nemzetközi partnerei számára, hogy támogassák Izrael Állam létezéshez való kétségtelen jogát.

Ugyanakkor azt is egyértelművé kívánom itt tenni, hogy a nemzetközi jog és az emberi jogok nemzetközileg
elismert normái a palesztinokra is vonatkoznak. Fontos, hogy Izrael is elismerje ezt. Éppen ezért a gázai
övezet blokádját – amely különösen a palesztin polgári lakosságnak okoz szenvedést – jogellenesnek kell
tekinteni és mielőbb meg kell szüntetni. Felszólítom a Bizottság és Tanács képviselőit, hogy ismertessék ezt
a szempontot az izraeli kormánnyal!

A nemzetközi szolidaritási flotilla megrohamozása tovább hátráltatja a közel-keleti békefolyamatot. Izraelnek
is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a palesztinok és a Közel-Kelet számára tartós békét lehessen teremteni.

Michèle Striffler (PPE). – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony! Először is szeretném kifejezni részvétem a
gyilkos katonai művelet áldozatainak családjai iránt. A gázai övezet nemzetközi jogot sértő blokádja
humanitárius katasztrófához és a társadalmi-gazdasági helyzet tartós romlásához vezetett.
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Mivel az ipari létesítményeinek 95%-a bezárt, munkaerejének 42%-a munkanélküli és lakossága 75%-ának
élelmiszerellátása bizonytalan, ezért a gázai övezet szinte kizárólag humanitárius segélyektől függ.

Az Európai Uniónak, amely a palesztin területekre irányuló humanitárius segély első számú szállítója, a
helyzet felszámolásához szükséges bátor lépésekre kell szánnia magát. Jómagam két héttel ezelőtt voltam
Gázában. Humanitárius szempontból elfogadhatatlan a gázai övezet lakosságának helyzete, és ahogy azt
képviselőtársunk korábban mondta, azok Izrael igaz barátai, akik most kritizálni merik. Ez a blokád teljesen
kártékony hatású és méltatlan az izraeli emberekhez.

Főképviselő asszony! Egyszer s mindenkorra véget kell vetnünk a blokádnak; és ehhez mindössze egy kis
politikai bátorság kell. Megvan a lehetőségünk erre és rendelkezünk az ehhez szükséges eszközökkel.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Tanúi voltunk az izraeliek és palesztinok közötti örökké valónak tűnő konfliktus
rendkívül súlyos és sajnálatos eseményeinek, amely emberéleteket és áldozatokat követelt. Egy olyan blokádot
látunk, amely rendkívül károsan hat a békére és ártalmas a párbeszéd és megbékélés valódi perspektíváira.

Más részről viszont főképviselő asszony, ahogy azt Ön is tudja, az Európai Unió a legnagyobb adományozó
a térségben. Ezért gondolom azt, hogy nekünk kell a legnagyobb politikai partnerré válnunk arányban azzal
az óriási összeggel, amit minden évben a megszállt területeken belül és azon kívül is a palesztinok
megsegítésére nyújtunk. Meglátásom szerint többet is tehetünk azért, hogy tiszteletben tartsák az emberi
jogokat a Közel-Keleten, helyén kezeljük Törökország geostratégiai helyzetét, és elérjük a nemzetközi
közösségnél, beleértve az arab államokat is, hogy dinamikusabb szerepet vállaljanak a humanitárius segély
folyamatos szállításának biztosításában.

Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy érzékelhetőbb módon javasoljuk és támogassuk a két állam elvén
alapuló hosszú távú megoldást, azok ellenében, akik ellenzik a régió békéjét és stabilitását.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Úgy vélem, azzal kellene kezdenem, hogy arra kérem Önöket, hogy egy perces
néma csenddel adózzunk a segélyhajókon meggyilkolt békefenntartók emlékének, de mivel szorít az idő,
ezért én ily módon emlékezem meg róluk.

Köszönöm Ashton bárónő időszerű nyilatkozatát, amellyel tulajdonképpen sikerült helyreállítania az Európai
Unió komolyságát és méltóságát. Reményt adott arra is, hogy a hamarosan elfogadásra kerülő állásfoglalás
a kezdete lesz annak, hogy az Európai Unió sokkal következetesebb és aktívabb szerepet fog a Közel-Keleten
játszani, aminek alapja az emberi élet, a jogállamiság, a nemzetközi jog és emberi jogok tiszteletben tartása,
melyek elválaszthatatlanok egymástól és mindenkire vonatkoznak.

Ma többször is hallottuk a bűvös kifejezést „két állam elvén alapuló megoldás”. Két állam, amely egymás
mellett él. Azt kell megnéznünk, hogy valójában milyen előrelépés történik e cél irányába Ciszjordánia
egészében. Éppen ezért ne csak a gázai övezet kérdésére összpontosítsunk, mert az egész térség aktív politikát
vár el.

György Schöpflin (PPE). – Elnök úr! A közelmúlt válságára úgy kell tekinteni, mint az Izrael és Palesztina
közötti alapvetően nehéz kapcsolat egy tünetére. Miért nem lehetett megoldást találni a közöttük fennálló
konfliktusra? A legegyszerűbb válasz az, hogy az egyik vagy másik oldalt kiáltjuk ki felelősnek. Mindkét oldal
azt állítja, hogy valóban békés megoldást akar, de ami valójában történik, az ellentmond ennek.

Közel sem egyértelmű, hogy egy mindenki számára elfogadható békés megoldás még mindig része lenne
Izrael és a palesztinok gondolkodásmódjának. Valóban, mindkét fél úgy véli, hogy a konfliktus szolgálja
leginkább érdeküket, mert szerintük bármilyen megoldás csak gyengítene jelenlegi helyzetükön. Izraeli
szempontból, habár hivatalosan támogatják a két állam elvén alapuló megoldást, nehéz elképzelni egy olyan
Izraelt, amely egy palesztin állammal azonos feltételek mellett tudna élni. Egy ilyen állam leküzdhetetlen
biztonsági kockázatot jelentene.

A palesztin szempontból pedig – elsősorban a Hamász szempontjából – a béke, a hatalmi monopóliumának
elvesztését jelentené Gázában, és osztozkodnia kellene az államon a Fatahhal. Láthatjuk tehát, hogy ez a
mostani zavaros helyzet szolgálja leginkább az érintett felek érdekeit. Egészen addig, amíg nem ösztönzik
őket arra, hogy jelenleginél jobb megoldást találjanak, a konfliktus folytatódni fog, méghozzá tragikusan.

Göran Färm (S&D). – Elnök úr! Én képviseltem a költségvetési bizottságot a parlamenti küldöttség gázai
látogatása során, amelyre egy héttel a gázai övezetbe tartó hajó körül kialakult események előtt került sor,
és már korábban is jártam ott. Remélhető, hogy e tragikus esemény hatására legalább sikerül majd egységesen
kiállnunk bizonyos következtetések és a béke iránti megújult erőfeszítések mögött.
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Amennyiben a blokád tovább folytatódik, az kétségtelenül humanitárius katasztrófához fog vezetni. A
blokád miatt leáll a lakások és iskolák újjáépítése, és közvetlen problémát jelent az uniós költségvetésen
keresztül juttatott segély számára is, éppen ezért az Európai Parlament közvetlen felelősségét is jelenti. Az
újjáépítési projektek anyaghiány miatt már évek óta állnak.

Az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia abban, és nyomást kell gyakorolnia Izraelre, hogy
változtasson politikáján. A jelenlegi helyzet nemcsak a gázai övezet ártatlan lakosságának – többségük
gyermekek és fiatalok – jelent problémát, de a szélsőségességet és feketegazdaságot is táplálja. Amennyiben
szükséges, szerintem magának az Európai Uniónak kellene felelősséget vállalnia a Gázába irányuló békés
áruszállítás megszervezéséért.

Sarah Ludford (ALDE). – Elnök úr! Izrael barátja vagyok, de nem gondolom, hogy legitimitásától fosztjuk
meg Izrael Államot azzal, ha kritizáljuk a jelenlegi izraeli kormány cselekedeteit. Nemcsak, hogy sajnálom
a kilenc ember halálát és a harminc sérültet, de helytelenítem az izraeli hadsereg túlzott reakcióját, és aránytalan
mértékű fegyverhasználatát. A blokád megszüntetését akarom, a tiltott fegyverek ellenőrzése mellett.

Nem fogom támogatni az állásfoglalást, mert szerintem abszurd dolog először elítélni Izraelt a nemzetközi
jog megsértéséért, majd pedig ezt követően kivizsgálást követelni, és még mindig sok minden tisztázatlan,
idesorolva a török IHH szervezet szerepét is. Izrael képes arra, hogy hiteles vizsgálatot folytasson, és ezt meg
is kell tennie. Törökországnak éppúgy barátja vagyok, mint Izraelnek. Törökországnak minden oka megvan
arra, hogy dühös legyen, de botorság megjelentetni egy olyan hivatalos röplapot, amely arról szól, hogy
Izrael elveszítette legitimitását, egy fényképpel együtt, amelyen egy plakát látható: „a judaizmus elutasítja a
cionista államot”. Remélem, hogy Izrael és Törökország is észhez tér.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Elnök úr, Ashton bárónő! Ahogy azt hallhattuk, sajnálatos, hogy emberek haltak
meg és a katonák sérültek meg, de a segélyszállítmány céljai nem is voltak annyira humanitáriusok, mint
ahogy azt kezdetben feltételeztük: döntő mértékben politikai célok volt. Mártíromságot vállaló török aktivisták
is részt vettek benne.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a segélyszállító hajók éppen akkor érkeztek meg, amikor az izraeliek és
palesztinok közötti béketárgyalások folytatódtak volna. A Hamász nem akarja folytatni a béketárgyalásokat
és egyszerűen zavart akart kelteni. Nem engedte, hogy a segélyszállító hajók ellenőrzött rakománya szárazföldi
úton jusson be, egyszerűen az volt a szándéka, hogy szűnjön meg a blokád.

Izrael jelzi, hogy a közeljövőben hajlandó enyhíteni a gázai övezet blokádján. Felállított egy vizsgálóbizottságot
is, melynek most először, két nemzetközi megfigyelő is a tagja. Izrael lépései alapján reménykedhetünk
abban, hogy ez a kritikus helyzet valamelyest enyhülni fog. Érdemes továbbá megjegyezni, ellentétben a
sajtó állításaival, hogy a tengeri blokád nem sért nemzetközi jogot.

Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy garanciákat követeljen arra nézve, hogy a palesztin harcosok
ne juthassanak fegyverekhez és rakétákhoz a gázai övezet blokádjának enyhülése esetén. Valódi békét és
jólétet nem lehet elérni a térségben akkor, ha a Hamász megerősödik, átveszi a politikai hatóságokat és
katonai hatalomra tesz szert.

Önnek Ashton bárónő, és az Európai Parlamentnek is fel kell szólítania a Hamászt, hogy vessen véget a
terrorizmusnak, ismerje el a PFSZ által korábban aláírt megállapodásokat, Izrael Állam létezéshez való jogát
és azonnal engedje szabadon Gilad Shalitot, akit négy évvel ezelőtt elfogott.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Elnök úr, Ashton bárónő! Örülök annak amit mondott, miszerint
az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy erőfeszítéseket tegyen ebben a kérdésben, a Parlament pedig
ellenőrizni fogja a Tanács és Bizottság kötelezettségvállalásait. A humanitárius flotilla elleni izraeli támadás
jóval túlment a büntetlenség határán, mivel egyhangúlag úgy jellemezték ezt a támadást, mint ami nemzetközi
jogot sértett: kezdve a tengeri jogtól, egészen a humanitárius jogig.

A nemzetközi jognak ez a megsértése jelentős mértékben és aránytalanul meghaladta azt a mértéket, amit
az Izrael biztonságával – amit természetesen védelmezünk – összefüggő aggodalmak indokolnának.
Ugyanakkor Izrael biztonsági stratégiája, amely megelőző jellegű, és a maga számára felállított rendkívül
magas biztonsági határérték nem képezhet egy állandó kiindulási pontot ahhoz, ami alapján minden mást
megítélünk.

Azt akarjuk, és kérni fogjuk az uniós intézményeket, hogy javasolják az EU és Izrael közötti Társulási
Tanácsnak, hogy először is kerüljön sor hiteles nemzetközi vizsgálatra a flotilla elleni támadás ügyében.
Másodszor, azt akarjuk, hogy a listák rendszerén túlmenően, szüntessék meg a gázai övezet blokádját is, és
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induljon újra a békefolyamat, hogy sikerüljön létrehozni egy nemzetközileg is elismert, élhető palesztin
államot.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony! Az izraeli kommandósok, polgári személyeket
szállító hajók ellen végrehajtott támadása egyértelműen pártatlan és hiteles vizsgálatot követel. Ugyanakkor
hogyan bízhatunk egy olyan bizottságban, amely saját ügye bírája? A támadás nemzetközi vizeken történt;
éppen ezért a nemzetközi közösséget és különösképpen Európát érinti, mivel Európának földközi-tengeri
partvonala van.

Európának erősebben fel kell emelnie hangját és még nagyobb szerepet kell vállalnia abban, hogy sikerüljön
olyan két állam elvén alapuló politikai megoldást találni, ahol mindkét állam fővárosa Jeruzsálem. Európa
jelentős pénzügyi erőfeszítésekkel segíti a palesztin területek fejlődését, de sajnálatos módon, mindezen
erőfeszítések hiányoznak azokból a politikai folyamatokból, melyek elvezetnének ennek a palesztin államnak
a létrehozásához.

Nem elég pusztán a részünkről megnyilvánuló pénzügyi és költségvetési jó akarat. Politikai akaratról is
tanúbizonyságot kell adnunk, és meg kell szereznünk az eszközöket ahhoz, hogy véleményünknek érvényt
szerezzünk.

Richard Howitt (S&D). – Elnök úr! A rendelkezésemre álló rövid időben hadd ismételjem meg itt bent az
ülésteremben azokat a szavakat, melyeket a támadás hat túlélője ma délelőtt elmondott nekünk. Emlékeztettek
arra, hogy nemcsak hogy kilencen haltak meg, de 55-en megsebesültek, és ma még hét ember van súlyos
állapotban. Elmondták, hogy 32 ország civilszervezeteinek koalícióját képviselik. Voltak közöttük
keresztények, zsidók, muzulmánok és ateisták is – több vallást és kultúrát képviseltek. Elmondták, hogy a
rakomány kizárólag humanitárius célokat szolgált, finanszírozásuk teljes mértékben egyéni adományokból
állt, és az erőszakmentesség elve iránt voltak elkötelezettek. Elmondták, hogy egyeseket meggyilkoltak, most
pedig jellemüket gyilkolják meg. A hajó kapitánya elmondta azt, ahogy az ütlegelést látta és a sikolyokat
hallotta. Elmondták, hogy hat hajójuk áll útra készen a júliusi második flotillához, és akkor is fognak hajókat
küldeni, ha újra megtámadják őket.

Arra kértek minket, hogy az események után ne beszéljünk, hanem cselekedjünk, hogy ez többé ne
történhessen meg. Elnök úr, azt mondják, hogy egy olyan ország, amely állítja, hogy joga van önvédelemhez,
ne kritizáljon másokat, amiért megvédik önmagukat, és amiért olyan jogok mellett állnak ki, melyeket
valamennyiünknek tiszteletben kellene tartanunk a nemzetközi humanitárius jog értelmében.

Tunne Kelam (PPE). – Elnök úr! Amennyiben komolyan gondoljuk, hogy követeljük a tragikus események
pártatlan nemzetközi kivizsgálását, akkor nem szabad elhamarkodott következtéseket hoznunk. Óvatosan
bánnék azon állítással, hogy ennek a kezdeményezésnek semmilyen köze sem volt szélsőséges szervezetekhez
vagy politikai provokációhoz.

Ennek a vitának azonban az a lényegi eleme, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk. Miközben
arra szólítjuk fel Izraelt, hogy haladéktalanul szüntesse meg a gázai övezet blokádját, a Hamászt pedig arra
szólítjuk fel, – amely fegyveresen úton ragadta magához a hatalmat és nem hajlandó elismeri Izrael létezéshez
való jogát - hogy azonnal szüntesse be az Izrael elleni támadásokat. A gázai övezet válságának megoldását
és Izrael biztonsági érdekeinek kielégítését, hitelt érdemlően össze kell kötni.

Felszólítjuk Önt, Ashton bárónő, hogy kezdeményezze, a Kvartetten keresztül, a Gázai határátkelőhelyek
nemzetközi ellenőrzésének biztosítását. A Parlamentnek az az álláspontja, hogy az egész uniós politikát át
kell alakítanunk a Közel-Keleten.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Köszönöm elnök úr! Csatlakozni szeretnék a Gázába tartó segélyszállító
hajók elleni támadást elítélő képviselőtársaimhoz. Elnök úr, ez Izrael aránytalan fellépésének és a nemzetközi
jog felháborító megsértésének volt következménye. Az események tragédiába torkollottak, melynek során
többen is életüket vesztették. Természetesen mindazok, akik a kérdés mérsékelt megközelítését támogatják,
sohasem tagadták, hogy Izraelnek joga van megvédeni polgárait a válogatás nélküli támadásoktól. Ugyanakkor,
Izraelnek ezt a hozzáállását – amely azon téves elképzelésen alapul, hogy különleges engedélye van
törvényszegésre, miszerint bárkit, bármikor kedve szerint meggyilkolhat – nem lehet eltűrni. Éppen ezért
csatlakozom azokhoz, akik a valós tényeket tükröző pártatlan vizsgálathoz ragaszkodnak, hogy Izrael
felelősséget vállaljon.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) A gázai helyzet, valamint az izraeli erők és a humanitárius flotilla közötti
sajnálatos események károsan hatottak a közel-keleti stabilitásra, és közvetlenül visszavetették a régióban
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végbemenő békefolyamatot. Nagyon megdöbbentő, hogy emberi életek estek áldozatul, és Gázában még
mindig humanitárius válság van. Ezúton szeretném részvétem kifejezni az áldozatok családtagjainak.

Meglátásom szerint, Izrael többet nyerne azzal, ha fogékonyabb lenne a nemzetközi együttműködésre,
beleértve az ENSZ-ügynökségekkel való együttműködést is. Üdvözlöm Izrael vizsgálóbizottság felállítására
tett lépéseit, de úgy érzem, hogy ezek távolról sem elegendőek. Olyan nemzetközi bizottságot kell felállítani,
amely független, hiteles és pártatlan lesz. Szükség van egy olyan mechanizmusra is, amely biztosítja a
humanitárius segélyhez való hozzáférést Gázában anélkül, hogy sértené Izrael jogos biztonsági érdekeit.

Főképviselő asszony! Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak további erőfeszítéseket kell tennie a két
állam elvén alapuló megoldás megvalósítása érdekében. Minden érintett féltől azt szeretném kérni, hogy
tanúsítson önmérsékletet annak érdekében, hogy a térségben sikerüljön elkerülni a feszültség további
fokozódását. Rendkívül fontos a vizsgálóbizottsággal való teljes mértékű együttműködés és a békefolyamatról
szóló tárgyalások folytatása.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök úr! Mindössze néhány megjegyzésem lenne. Először is, az erőszakot
– főleg ha az halálos áldozatokkal jár – mindig el kell ítélni és harcolni kell ellene. Ugyanakkor annak
megállapítása még várat magára, hogy amikor Izrael feltartóztatta a Gázába tartó flotillát, akkor valójában
ki volt az, aki először alkalmazott erőszakot. Másodszor, gratulálok Izraelnek azon döntéséhez, miszerint
két magas rangú nemzetközi megfigyelőt is bevon a vizsgálatba, akik biztosítani fogják, hogy a vizsgálatot
átláthatóan és pártatlanul folytassák le. Szerintem ez bölcs döntés volt.

Csatlakozzunk a különböző nemzetközi szereplők Izraelhez intézett azon kéréséhez, hogy gondolja át a
gázai övezet blokádját, a gázai blokád megszüntetését, de mit fog a nemzetközi közösség akkor mondani,
ha majd újabb rakétatámadások érik az izraeli polgárokat és a Hamász pedig állig felfegyverezi magát?
Említették a kiegyensúlyozott megközelítést, én ezt szeretném támogatni, és erre szeretnék „igen”-t mondani.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Elnök úr! Izrael a humanitárius szolidaritás, a nagylelkűség és
önzetlenség hőseit gyilkolta meg. Felszólítom a palesztin kormányt, hogy egyoldalúan kiáltsa ki az 1967-os
határok közötti függetlenségét.

Nagyon sok mindent ki kell vizsgálni, mert nagyon sok tárgyalást kell lefolytatni és büntetőítéletet kiszabni,
még azon az állásfoglalásra irányuló indítványon túlmenően is, amiről szavazni fogunk. Előbb vagy utóbb,
szorgalmaznunk kell egy erkölcsi bíróság felállítását, egy olyan bíróságét, amely ítéletet mond az erőszakos
és agresszív Izrael Államról és megfékezi azt.

A háborús bűncselekményeket vizsgáló Russell Bíróság csak a saját korában töltötte be szerepét, de követnünk
kellene példáját.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Elnök úr! Annak ténye, hogy a segélyszállító hajók elleni izraeli hadművelet
egy katasztrófa, egy katonai, politikai katasztrófa, katasztrófa a média szempontjából, de mindenekelőtt egy
emberi katasztrófa, egy olyan tény, amit senki sem vitat, és amit itt sem vitat senki. Még Izraelben sem vitatják.

Magától értetődő, hogy a blokád felülvizsgálatra szorul. Ugyanakkor annak ténye, hogy állásfoglalásunk, ez
az elítélő 17 pont – 17 mínusz egy pont, mert Parlamentünk ügyészei jóváhagyták Gilad Shalit megemlítését
– semmilyen módon sem kérdőjelezi meg a békehajó egyes utasainak indítékát, több mint meglepő,
valóságosan döbbenetes.

Valamennyien tudjuk, hogy nemcsak pacifisták voltak a hajón, és ez nem csak rágalmazás Howitt úr, ezek
puszta tények. Mindannyian láttunk képeket az útnak induló hajóról, ahol egyesek dzsihádra szólítottak fel,
és mindenkinek meg kellene néznie a Bajor Televízió riportját, amely szisztematikusan górcső alá veszi az
IHH, a flotilla megszervezője, valamint a török iszlamista és antiszemita mozgalmak közötti kapcsolatokat.
Ezt is el kell mondani. Ezt is el kell ítélni, mert a fél igazság, nem igazság.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Elnök úr! Egyetértek a képviselőtársaim, mint például Salafranca úr
részéről elhangzott, izraeli akcióval kapcsolatos kritikával.

Ugyanakkor, amennyiben Európa meghatározó szerepet akar a Közel-Keleten játszani, akkor minden bírálat
ellenére Izrael partnere kell, hogy maradjon. Ez összeegyeztethető Izrael kritizálásával, viszont a gyűlölettel
és ellenségeskedéssel nem. Sajnálatos módon, hallottam olyan hangokat, amelyek ilyen gyűlöletről
tanúskodtak. Például, ha valaki bűncselekmények hosszú sorával vádolja Izraelt, de meg sem említi a Hamász
által bizonyítottan elkövetett bűncselekményeket, akkor ezt elfogadhatatlannak tartom. Ha valaki népirtással
vádolja Izraelt, akkor ezt elfogadhatatlannak tartom. Ha valaki azt mondja, hogy az általunk kritizált fellépések
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miatt, egyre nehezebb igazolni Izrael létezéshez való jogát, ezt is elfogadhatatlannak tartom. Vigyáznunk
kell arra, hogy nehogy elkövessük azt a hibát, hogy szorult helyzetbe kerülünk, lerombolva Európa erkölcsi
tekintélyét és szerepét.

Charles Tannock (ECR). – Elnök úr!

Én is sajnálom az IHH Gáza flotilla halálos áldozatait. Ugyanakkor kétségbe ejt az az Izrael ellenes hisztérikus
kitörés, ami ebben a Parlamentben tapasztalható. Izrael nem tökéletes, de demokrácia. Elképzelhető, hogy
súlyos hibákat követett el a művelet során, és megvárom a kanadai és brit szakértők részvételével lefolytatott
vizsgálat eredményeit mielőtt ítéletet mondanék, de az biztos, hogy az Izraeli Védelmi Erő nem szándékozott
halálos fegyvereket bevetni, és a kommandósokat megdöbbentette az IHH militánsok részéről tapasztalt
életveszélyes támadások kegyetlensége, és önvédelemből reagáltak.

Azt kérdezem a főképviselőtől, miért játszott össze a török kormány ezzel a provokatív misszióval? Miért
engedték, hogy gyermekeket és nőket vigyenek be egy tengeri blokáddal körülvett területre és egy potenciális
konfliktusövezetbe? A blokádot azért hozták létre, hogy megtiltsák, hogy az Irán által finanszírozott fegyverek
eljussanak egy EU által betiltott terrorista szervezethez, a Hamászhoz, amely gátlástalanul gyilkol ártatlan
izraeli polgárokat. A blokád, véleményem szerint jogos lépés, és ezt is figyelembe kell vennünk.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Az Európai Unió folyamatosan támogatja a konfliktus sújtotta
térségek polgárainak nyújtott humanitárius segélyek biztosítását. A Gázának nyújtott humanitárius segélyt
továbbra is biztosítani kell. Nem engedhetjük, hogy a konfliktusok, jellegüktől függetlenül, hatással legyenek
a térség polgári lakosságának biztonságára. Ugyanakkor azonnal és határozottan kell reagálnunk minden
olyan esetben, amikor veszély fenyegeti a humanitárius tevékenységeket, és arra használják fel őket, hogy
leplezzék az esetleges konfliktuszónákon belüli terroristatevékenységet, illetve fegyvercsempészetet.

Izrael több együttműködési területen is fontos partnere az Európai Uniónak. Ezen partnerséget olyan
konstruktív módok meghatározására kell felhasználnunk, amelyek révén az Európa Uniónak kedvező hatása
lehet a térségben. Semmi szükség arra, hogy védelmezzünk, vagy vádaskodjunk. Megfelelő, hosszú távú
megoldást kell találnunk.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Egy humanista párt aktivistájaként, minden körülmény között
védelmezem az emberi jogokat. Éppen ezért elítélem az erőszakot, beleértve a Hamászét is.

Ami a segélyszállító hajókkal történt, az egy újabb példája annak az aránytalan erőszaknak és erőnek, amit
az izraeli kormány rendszeresen alkalmaz a palesztin nép ellen, a nemzetközi közösség jóváhagyásával,
amely gyakran elfordítja a fejét.

Ashton bárónő! Arra kérem Önt, hogy bátran lépjen fel a blokád megszüntetése, a történelmi területek
folyamatos megszállására vonatkozó terv megakadályozása és a fal lebontása érdekében, ami miatt
szégyellnünk kellene magunkat. Kérem Önt, hogy erőfeszítéseit arra összpontosítsa, hogy a békefolyamat
mindkét állam létezését lehetővé tegye.

Legyen bátor Ashton bárónő, mert amennyiben a valóságot mondja el, akkor azzal Európa és képviselői a
nemzetközi közösség tiszteletét is ki fogják vívni.

Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Elnök úr! Európa, Izrael barátja. Mindig is így volt ez, és ennek már
régi hagyományai vannak, ugyanakkor most nem viselkedtünk jó baráthoz méltóan. Hagytuk, hogy Izrael
tetszése szerint cselekedjen, sőt még azon túlmenően is, és ne csak saját hírnevét tegye tönkre, de biztonságát
és a szomszédaival való békés együttélést is. Ez alkalommal, egy bizonyos fokú egyetértés mellett – nem
nagymértékű, de legalább bizonyos fokú egyetértés mellett – a Parlament egy nagyon világos állásfoglalást
készített, amely reményeim szerint döntő többséggel kerül holnap elfogadásra, és szeretném Önnek,
Ashton bárónő elmondani, hogy Ön rendelkezik a szükséges eszközökkel. Önnek lehetősége van arra, hogy
most valóban történjen valami Izraellel. Hiszen amennyiben a dolgok így folytatódnak, akkor az nemcsak
Palesztina, de Izrael számára is a véget fogja jelenteni. Éppen ezért nagyon remélem, hogy el tudunk mozdulni
ezektől a nagyon gyenge, homályos megfogalmazásoktól, ahol hagyjuk, hogy minden változatlan mederben
folyjon tovább, maximum dorgálóan megrázzuk az ujjunkat, de valójában nem csinálunk semmit. Megvannak
az eszközeink. Ön tudja ezt és remélem, hogy használni is fogja őket.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Elnök úr! Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen megrázó eseményre, az izraeli
haditengerészet Szabad Gáza Mozgalom hajói elleni súlyos támadására volt szükség ahhoz, hogy részletesen
foglalkozzunk ezzel a problémával. Természetesen az is furcsa, hogy a török kormány hirtelen jóváhagyásáról
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biztosította a Szabad Gáza mozgalmat. Ugyanakkor a gázai övezet évek óta tartó embertelen és nemzetközi
jogot sértő blokádja nélkül, a szélsőséges erőknek nem lett volna ilyen könnyű dolgok.

Négy dolgot kell a térségben elérni. Ezek közül az első és legfontosabb a két állam elvén alapuló megoldás.
Másodszor, a blokádot kétségtelenül azonnal meg kell szüntetni. Izraelnek bele kell egyeznie abba, hogy
saját, belső vizsgálóbizottsága helyett egy nemzetközi vizsgálóbizottság legyen. Egy nemzetközi
megfigyelőkből álló bizottság is hasznos lenne Gáza számára.

Arra kérem Ashton bárónőt, hogy biztosítsa, hogy az EU részéről bátor és őszinte állásfoglalásra kerüljön
sor. A változás követelése jó dolog, de semmit sem ér, ha nem követik szankciók, illetve nem kötik azokkal
össze.

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Elnök úr, főképviselő asszony! Engedjék meg, hogy egy utolsó
szemponttal kiegészítsem. Több millió európai, és mindenekelőtt nem európai polgár olyan lépést vár tőlünk,
az Európai Parlamenttől, és Öntől, az Európa Bizottságtól, ami arányban áll felháborodottságukkal. Több
százezer európai polgár azt várja az európai hatóságoktól, hogy a különböző fajsúlyú nyilatkozatok
közzétételén túlmenően, valami mást is tegyenek. A május 31-én megtámadott hajó több száz áldozata
többé már nem tudja elfogadni a büntetlenséget, és a nemzetközi jog megsértését.

Többen közülük most itt hallgatnak bennünket. Nem mind militáns Hamász-aktivisták, messze nem azok.
Fiatal emberek – a jelenlévők esetében fiatal nők – olyan elkötelezett, egységbe tömörülő európaiak, akik
békét akarnak. A holnapi napon szavazásra kerülő állásfoglalást az ő érdekükben is, és az európai
intézményeink méltósága érdekében is alkalmazni kell. Harcolnunk kell az Európán kívüli vagy belüli több
millió polgár radikalizálódása ellen, akik, amennyiben az Európai Unió részéről semmilyen reakció sem
történik, azt fogják végül gondolni, hogy csak a radikalizálódás jelent megoldást, ami viszont egyértelműen
nem igaz.

Éppen ezért főképviselő asszony, szeretném, ha megértené, hogy a történtek alapján ez alkalommal, az
állásfoglalásból gyakorlati lépéseknek kell következniük.

Christine De Veyrac (PPE). – (FR) Elnök úr! Az izraeli hadsereg brutális támadása a Mavi Marmara hajó
ellen, érzelmeket és elítélést vált ki. Érzelmeket, mivel a támadásnak kilenc polgári halálos áldozata volt, és
elítélést, mert a hajó nemzetközi vizeken való megszállása a nemzetközi jog megsértését jelenti.

Fellépéseivel, az izraeli kormány saját népét bünteti, mert végeredményként azt láthatjuk, hogy a
szélsőségességek fokozódása következtében egyre messzebb kerülnek végső célkitűzéstől, nevezetesen a
térség biztonságának megteremtésétől. Igen, és különösen most, az izraeli kormánynak fel kell hagynia az
erőpolitikával.

Ugyanakkor, szeretném megjegyezni, hogy a Mavi Marmara flotillával kapcsolatos komoly médiavisszhang,
amit Törökországból való elindulásától kezdve tudatosan irányítottak, szintén kétségeket vet fel a művelet
kizárólagos humanitárius céljait illetően. Vizsgálatra van ahhoz szükség, hogy tisztázni lehessen a támadást
és a vállalkozást megelőző előkészületeket. Szeretném, ha az izraeli kormány elfogadná, hogy a vizsgálatra
magas szintű nemzetközi részvétel mellett kerüljön sor annak érdekében, hogy végre sikerüljön helyreállítani
az igazságot ebben a térségben.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr! Számomra
teljesen világossá vált a vitát hallgatva, hogy milyen nagy fontossága van annak, hogy hiteles vizsgálatot
követelünk. A tisztelt képviselők különböző információkkal rendelkeznek, talán eltérő véleményt képviselnek,
számomra azonban teljesen egyértelmű, hogy egy olyan helyzet alakult ki, aminek kilenc halálos áldozata
volt, és aminek következtében most családok és barátok éreznek mély fájdalmat. A körülményektől függetlenül
rendkívül fontos, hogy olyan vizsgálat legyen, amiben hihetünk, és kíváncsian várjuk, hogy mire sikerül
jutnunk a javaslatok alapján.

A másik dolog, ami teljesen világos számomra az az, hogy a tisztelt képviselők biztosak akarnak lenni abban,
hogy minden kulcsfontosságú partnerünkkel kapcsolatban állunk, amikor döntünk a következő lépésről.
Megerősíthetem, hogy Törökországgal a legelső naptól kezdve kapcsolatban vagyok. Beszélek Izraellel –
tegnap ismét beszéltem a külügyminiszterrel; a Palesztin Hatósággal – ma beszéltem Abbas elnökkel;
Egyiptommal – már felvettem velük a kapcsolatot, és pénteken fogok külügyminiszterükkel Brüsszelben
találkozni. A hétvégén, más kérdésekkel egyetemben megvitattam ezt a kérdést Clinton külügyminiszter
asszonnyal, és természetesen a Kvartett küldöttjével, Tony Blairrel, akivel szinte minden pár órában beszélek,
mivel az elmúlt héten háromszor is járt Izraelben, és rajta keresztül küldünk üzeneteket. Természetesen
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megvitattuk ezt a kérdést az Oroszországgal tartott csúcstalálkozónkon, ahogy azt már korábban említettem,
valamint mind a 27 tagállammal a hétfői Külügyi Tanács hosszan tartó ülésén. Valamennyien részt veszünk
tehát ebben a párbeszédben, amely hihetetlenül fontos abból a szempontból, hogy hogyan is lépjünk tovább.

A harmadik pont, amit említeni szeretnék az az, hogy milyen jelentősége van az e mögött meghúzódó
politikának, és annak elismerésének, amit a törekvéseinkkel kapcsolatban korábban mondtam. Egy békében
élő, biztonságos Izraelt akarok látni. Minden egyes alkalommal követeltem Shalid tizedes szabadon bocsátását.
A tisztelt képviselőkhöz hasonlóan, nemrégiben én is találkoztam édesapjával itt Strasbourgban.

Az is nagyon világos számomra, miután a tisztelt képviselőkhöz hasonlóan én is ellátogattam Gázába, hogy
a térség jövőbeli biztonsága részben attól függ, hogy képes-e Gáza lakossága normális életet élni; részesülnek-e
abban a csodában, hogy képesek legyenek gyökeret ereszteni és élni, és fenntartani magukat gazdaságilag
és az oktatás terén, valamint lehetőségük legyen úgy dolgozni és utazni, ahogy azt a mindennapi emberek
teszik. Gázában a lakosság nyolcvan százaléka a nemzetközi közösség által, nagyrészt az Európai Unión
keresztül biztosított élelmiszersegélytől függ. A gyermekek nagy része nem jár iskolába, a felnőttek zöme
nem dolgozik. Amikor ott jártam, akkor találkoztam és beszéltem a civil társadalom, üzleti vállalkozások
és emberi jogi szervezetek tagjaival, akikkel hosszasan beszélgettem arról, hogy mire tartanak igényt. Teljesen
biztos vagyok abban, hogy a régió és Izrael biztonsága is attól függ, hogy mit lehet most az előrelépés
érdekében tenni.

Éppen ezért arra összpontosítottam munkámat, és remélem, hogy a tisztelt képviselők egyetértenek ebben,
hogy mi az, amit valójában tehetünk. Tárgyalhatok, de mi az, amit ténylegesen tehetünk? Nagyon
körültekintően és szoros együttműködésben dolgoztunk azon, mind a Kvartetten keresztül, mind pedig
közvetlenül, hogy megpróbáljuk és segítsük megváltoztatni a bevihető 112 áru listáját, azt hiszem éppen
tegnap, egy olyan listára, amelyen csak azon tiltott áruk szerepelnek, amelyek Izrael biztonságának garantálása
végett nem szállíthatók.

Remélem, hogy előrelépést láthatunk ezzel kapcsolatban, talán még a mai napon. Már önmagában ennek
rendkívüli jelentősége lenne, ha arra az óriási mennyiségű árura gondolunk, amit egyszerűen nem engednek
be: beengedik a lisztet, de tésztaféléket nem; édességet, csokoládét nem engednek be; gyümölcsöt igen, de
szárított gyümölcsöt már nem engednek be. A lista megváltoztatásával jelentősen megváltoztathatjuk az
emberek mindennapi életét.

A különböző határátkelőhelyeket is vizsgáljuk, és az elmúlt időszakban a tisztelt képviselők, hozzám
hasonlóan, bizonyára tanulmányozták a térképet. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy képesek legyünk ezt
megtenni? Igen, egy missziónk segített a rafahi határátkelőhelynél, amit csak emberi forgalomra használhattak.
Ezt a határátkelőhelyet lezárták, az embereinket azonban ott tartottuk. Beszéltem a misszió felelőseivel. Ha
megnézik Kerem Shalomot vagy Karnit, akkor talán ott is lehetőség van a határátkelőhelyek megnyitására.
Akik Önök közül tanulmányozták ezt, azok tudni fogják, hogy Karnin keresztül lenne a legkönnyebb az
áruszállítás, de valószínűleg Kerem Shalomot fogják először megnyitni.

Más szóval, arra törekszünk, hogy az Európai Unió számára olyan komoly javaslatokon dolgozzunk, és
olyan lehetőségekkel álljunk elő, amelyek biztosítják, hogy valóban megnyíljanak a határátkelőhelyek,
megőrzik Izrael biztonságát, gondoskodnak az áruellátásról és lehetővé teszik, hogy az emberek normális
életet éljenek.

Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék az az, hogy ennek előterében a Mitchell szenátor vezette közvetett
tárgyalások támogatása áll. Minden megbeszélésem során, arra ösztönöztem az érintetteket, hogy a közvetett
tárgyalások már az idén a közvetlen tárgyalások újrafelvételét eredményezhessék a kérdés megoldása
érdekében.

A tisztelt képviselők nagyon jól tudják, hogy milyen sajátosságokkal és részletekkel kell foglalkozni, de az
Izraelbe, Palesztinába és a térségbe tett látogatásom alapján őszintén úgy érzem, hogy hihetetlenül fontos,
hogy most tegyünk lépéseket azért, miközben a világ figyelme a helyzetre szegeződik, hogy megpróbáljunk
enyhíteni a gázai övezet problémáin. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, amit a Parlament minden
képviselője akar, egy hosszú távú, tartós békéhez, amely lehetővé teszi a hétköznapi emberek számára, hogy
olyan életet élhessenek, amilyet szeretnének, hogy felnevelhessék gyermekeiket, és élvezhessék a számunkra
magától értetődő élet előnyeit.
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Elnök. – Hét állásfoglalásra(3)irányuló indítványt kaptam az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése
alapján.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön kerül sor.

Eija-Riitta Korhola (PPE), írásban. – (FI) Érthetően dühös hangulat uralkodik a Házban. Valamennyiünket
megdöbbentett a gázai segélyhajó elleni támadás, de néhány tényt higgadtan tudomásul kell venni.

A tengeri blokád nem sért nemzetközi jogot. A blokád az Izrael ellen több hete tartó támadás eredménye.
Egyetlen uniós tagállam sem vállal felelősséget. Szárazföldi és tengeri úton, többek között Iránból is szállították
fegyvereket Gázába. Továbbra is indokolt, hogy Gázát ellenséges területnek tekintsük, és a tengeri blokád
jogossága megfelel a nemzetközi jogban foglaltaknak egyetlen egy ponttól eltekintve: a San Remo-i szerződés
megtiltja, hogy a polgári lakosság kiéheztetéséhez tengeri blokádot alkalmazzanak. Ezzel kapcsolatban Izrael
felajánlott egy megoldást. Azt akarta, hogy a segélyszállítmányokat Ashdod kikötőjébe szállítsák, ahonnét
azokat továbbszállítanák Gázába, kizárva a fegyvercsempészet lehetőségét. Ez egy ésszerű kérés, tekintettel
arra, hogy már kétszer is megpróbáltak rakétákat a tengeren keresztül illegálisan becsempészni.

A kérdés a következő, el lehetett volna kerülni az erőszakot? Egy, a Közel-Kelettel foglalkozó finn katonai
szakértő azt mondta, hogy az eseményről készült felvételen világosan látható volt, hogy több tucat botokkal,
fém rudakkal, késekkel és nehéz tárgyakkal felszerelt aktivista egyesével megtámadta a kötélen leereszkedő
kommandósokat. A hajó fedélzetére elsőként leérkező katonák közül legalább kettő az ütlegelések
következtében eszméletét vesztette, kettőt lelőttek valószínűleg az eszméletlen katonától elvett pisztollyal,
és kettő pedig szúrt sebekkel, felszerelését elveszítve a tengerbe ugorva elmenekült. Az Izraeli Védelmi Erők
videója és hanganyaga alapján arra következtethetünk, hogy a kommandósok csak ezt követően nyitottak
tüzet az aktivistákra. Ugyanakkor még mindig nehezen megállapítható, hogy ki, mikor és milyen fegyverekkel
lőtt.

Csak a tények alapján tudunk helyes következtéseket levonni. Ne ezt tegyük?

Traian Ungureanu (PPE), írásban. – Miközben üdvözlendő a „flotta üggyel” és a gázai övezet blokádjával
kapcsolatos közös állásfoglalás, amely a Közel-Kelet legfőbb fejleményeivel és biztonságai kockázataival
foglalkozik, a tényleges helyzetet illetően a dokumentumot még mindig kiegyensúlyozatlannak tartom.
Gáza a megválasztott Hamász-kormány irányítása alatt áll, ami közvetlen felelősséget ró a Hamászra, mint
kormányzó pártra és katonai erőre. A Hamászt „terrorista szervezet”-nek kiáltja ki az EU, de az állásfoglalásra
irányuló indítvány nem nevezi néven a Hamászt, amikor az Izrael elleni támadások azonnali beszüntetésére
szólít fel. Az izraeli polgárok elleni válogatás nélküli támadások elkövetője a Hamász. Az állásfoglalásra
irányuló indítvány megemlíti Törökországot, és szorgalmazza a török kormánynál, hogy járuljon hozzá a
közel-keleti békefolyamathoz. Ugyanakkor az állásfoglalásra irányuló indítvány nem tesz említést a török
kormány agresszív hozzáállásáról, ami az új közel-keleti politikájában tapasztalható. Törökország részről,
az IHH muzulmán fundamentalistáknak és a flotilla többi támogatójának nyújtott támogatás, valamint
Törökország aggasztó közeledése Iránhoz, nem járul hozzá a közel-keleti feszültség csökkentéséhez.

ELNÖKÖL: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

13. Az emberi jogokról szóló éves jelentés (2008) - Az emberi jogok védelmezőit
szolgáló uniós politikák - Kínzóeszközként használt termékek kereskedelme - (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a következők együttes tárgyalása:

- a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az emberi jogokról szóló
éves (2008-as) jelentésről szóló nyilatkozata,

- a Külügyi Bizottság nevében Heidi Hautala által benyújtott, az emberi jogok védelmezőit szolgáló uniós
politikákról szóló jelentés [2009/2199 (INI)] (A7-0157/2010),

(3) _ Lásd a jegyzőkönyvet.
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- a Külügyi Bizottság nevében Gabriele Albertini, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében
Vital Moreira által a Tanácshoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés az 1236/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról (O-0056/2010 - B7-0303/2010), valamint

- a Külügyi Bizottság nevében Gabriele Albertini, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében
Vital Moreira által a Tanácshoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés az 1236/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról (O-0057/2010 - B7-0304/2010).

Heidi Hautala, előadó. – (FI) Elnök úr, szeretném kifejezni, mennyire örülök ennek a vitának, amelynek során
mélységében megvitathatjuk az Európai Unió emberi jogi stratégiáját. Nagyon örülök annak is, hogy
Ashton bárónő köztünk van, részt vesz a vitában, és ismertetni fogja éves jelentését.

Ezt megelőzően azonban elő kívánom terjeszteni a Külügyi Bizottság jelentését, amelynek célja az
emberijog-védők jobb védelme. A Parlamentbe naponta érkeznek hozzánk petíciók arra vonatkozóan, hogy
miként tudnánk megvédeni azokat, akik gyakran a saját életük kockáztatásával síkra szállnak az emberi
jogokért. A petíciók minden kontinensről jönnek. Gyakran még azt sem tudjuk pontosan megmondani,
hogy ki is az emberijog-védő; fontos elfogadnunk, hogy az emberi jogoknak sokféle védelmezője létezik:
újságírók, ügyvédek, egyszerű bátor nők és férfiak, aki saját érdekeiket félretéve kiállnak az esetek többségében
nem a saját, hanem mások emberi jogai mellett.

Óriási kitüntetés volt számomra, hogy elkészíthettem a bizottság kezdeményező jelentését, hiszen először
is, az emberijog-védők védelme az emberi jogi politika legalapvetőbb eleme. Az emberi jogok védelmezői
nélkül nincs emberi jogi politika.

Másodsorban biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió sokkal többet is tehet ezen a téren, mint jelenleg.
A Parlament, a főképviselő, az új Európai Külügyi Szolgálat, mindannyian hatékonyabban dolgozhatunk
együtt, és cserélhetünk információkat egymás között. Az Európai Unió más nemzetközi szereplőkkel is
hatékonyabban és szorosabban működhet együtt: jelesül például az Európa Tanácsra és az ENSZ-re gondolok,
de a számtalan nem kormányzati szervezetre is, amelyekkel folyamatos kapcsolatban állunk.

Azt is le kell szögezni, hogy a Lisszaboni Szerződéssel olyan új helyzet állt elő, amely több lehetőséget kínál,
ugyanakkor új kötelességeket is ró ránk, hogy keményebben dolgozzunk annak érdekében, hogy az emberi
jogokért a világon mindenütt kiálljanak. Ez a jelentés tartalmaz néhány felvetést erre vonatkozóan. Ezek
közül nem mind új, ám rámutatnék arra, hogy már előterjesztésre került néhány kitűnő felvetés, amelyek
gyakorlatba történő átültetésére azonban máig sem került sor.

A Cseh Köztársaság elnöksége idején például felmerült a gondolat, hogy támogathatnánk a
menedékváros-hálózat létrehozását. Véleményem szerint ily módon ténylegesen segíthetünk a rendkívüli
helyzetbe került emberijog-védőkön. A jelentés összeállítása közben tudatosult bennem, hogy ez a felvetés
a különböző nem kormányzati szervezetek részéről figyelemre méltó reagálást váltott ki, egyesek ugyanis
már menedékvárosi munkába fogtak. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal közelebbről
kellene megvizsgálnia ezt a kérdést, és sokkal többet kellene ebbe befektetnie.

Másodsorban szeretném kiemelni, mekkora jelentősége van annak, hogy a súlyos helyzetbe került emberijog-
védők gyorsan elhagyhassák az adott országot. Jóllehet a tagállamainkban élő emberijog-védők és
külügyminisztériumaink igen segítőkészek, mindig tárgyalniuk kell a belügyminisztériummal vagy ennek
megfelelőjével. Remélem, hogy e jelentés nyomán olyan helyzet fog kialakulni, amelyben a vízumkérdésekben
döntési jogkörrel rendelkező tagállamok alaposabban megfontolják majd, hogy a vízumkiadás tekintetében
rugalmasabb és gyorsabb gyakorlatot fogadjanak el.

A jelentés harmadsorban azt javasolja, hogy az Európai Parlamentnek, a közeljövőben létrejövő Európai
Külügyi Szolgálatnak és a külföldi uniós misszióknak az emberijog-védők védelméért felelős összekötő
tisztviselőkkel kellene rendelkezniük. E tény fontosságának hangsúlyozására a jelentés azt is javasolja, hogy
a főképviselőnek, a külügyekért felelős biztosoknak és a különleges képviselőknek utazásaik során minden
tőlük telhetőt meg kell tenniük az emberi jogok védelmezőivel való találkozás érdekében. Mindez azt célozza,
hogy valóban igyekezzünk eleget tenni azoknak az ígéreteknek és kötelezettségeknek, amelyekre az emberi
jogok védelmezőire vonatkozó uniós iránymutatások már köteleznek bennünket.

Gabriele Albertini, szerző. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
5. cikke kimondja: „Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító
büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.” Ez a tilalom minden helyzetben alkalmazandó, a nemzetközi jog
sarkalatos szabálya, és mint ilyen, minden államra érvényes. Nemcsak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
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teszi kötelezővé az emberi jogoknak a kínzással szembeni védelmét, hanem az Egyesült Nemzetek egyezménye,
valamint az európai emberi jogi egyezmény is.

Az Európai Unió és tagállamai igen komolyan veszik ezeket a kötelezettségeket. Tekintettel továbbá arra,
hogy a múlt héten ünnepeltük a kínzás elleni nemzetközi napot, meggyőződésünk, hogy a kínzás elleni
küzdelem feltétlen elsőbbséget élvez az Európai Unióban. Ezen rendkívül fontos törvényi és erkölcsi
kötelezettségek betartása céljából szoros ellenőrzés alá kell vonnunk a kínzásra vagy más embertelen vagy
lealacsonyító büntetés vagy bánásmód céljára használt eszközök kereskedelmét.

Elfogadásának idején a rendelet hatalmas előrelépést jelentett, miként ezt az Egyesült Nemzeteknek a kínzás
elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője is megerősítette. A rendelet a témára vonatkozó
nemzetközi jogi szabályozás mintájául is szolgál, alkalmazása azonban sajnálatos módon nem volt olyan
mintaszerű, mint az elfogadása, ugyanis csak hét tagállam nyújtotta be a rendelet 13. cikkében előírt, a
kínzóeszközként is használható áruk behozatalához és kiviteléhez kiadott engedélyekről részletes
információkat tartalmazó éves nyilvános jelentést vagy jelentéseket. Ezek a jelentések a rendeletnek való
teljes megfelelés értékelésének lényeges elemét alkotják.

A kiadott engedélyek értékelésekor számos kérdés merül fel az adott áruk végső felhasználása és rendeltetése
tekintetében. A kiviteli engedélyek kiadásáért felelős hatóságoknak ezért eljárásuk előtt részletesebb politikai
értékelést kell végezniük. Sok tagállam nem közölt adatokat arra vonatkozóan sem, hogy – a rendelet 17.
cikkében foglalt követelménynek megfelelően – a tanácsi rendelet megszegése milyen jogkövetkezményeket
von maga után.

A rendelet elfogadása után majdnem öt év elteltével a rendelet mellékleteiben meghatározott áruk jegyzékét
frissíteni kell. Az ember nagyon kegyetlen tud lenni, és néha úgy tűnik, hogy a mások meggyötrése
módozatainak kifundálásában az emberi képzelet nem ismer határokat. Ezért döntő jelentőségű, hogy ezen
a vigasztalan küzdőtéren lépést tartsunk a technológiai fejleményekkel.

Mindezen okok miatt eljött az ideje, hogy a kérdést az Európai Parlament elé terjesszük, az Európai Uniót
és tagállamait pedig felszólítsuk: mutassák meg, hogy képesek betartani az ígéreteiket. Az Európai Parlament
tagjaiként demokratikus megbízatásunkból fakadóan kötelességünk biztosítani az intézmények felelős
működését. Ezért kívánunk részletes információkat arra vonatkozóan, hogy mi történt eddig a rendeletnek
való teljes megfelelés érdekében, és milyen intézkedésekre kerül sor, amelyek a jövőben javíthatják a helyzetet.

Első lépésként üdvözöljük a bizottság azon döntését, hogy e hónap végén felülvizsgálja a rendelet alkalmazását.
És ne feledjük: az 1236/2005/EK tanácsi rendelet nemcsak szép szavak halmaza, hanem alapvető és lényeges
eszköz, amelyet most már teljes körűen alkalmazni kell.

Vital Moreira, szerző. – (PT) Ashton bárónő, hölgyeim és uraim, a Parlament Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottsága nevében az a feladatom, hogy megindokoljam a Külügyi Bizottsággal együtt feltett, szóbeli választ
igénylő kérdést a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy
büntetés céljára kialakított, vagy ezek során alkalmazható áruk vagy eszközök nemzetközi kereskedelmének
tilalmáról vagy ellenőrzéséről szóló rendelet végrehajtásáról.

2001-ben ugyanis a kínzásra kialakított rendőrségi és biztonsági eszközök használatával kapcsolatos,
kormányok és nem kormányzati szervezetek által felvetett aggályokra válaszul a Parlament állásfoglalást
fogadott el, amelyben sürgette a Bizottságot, hogy nyújtson be az ilyen eszközök kereskedelmének
szabályozásáról szóló európai jogszabályra irányuló javaslatot.

A Bizottság a következő évben be is nyújtotta javaslatát, amely 2005-ben a 2005. június 27-i 1236/2005/EK
tanácsi rendeletként került elfogadásra. A rendelet első ízben vezet be kötelező ellenőrzést az emberi jogok
súlyos megsértése során általában használt különböző eszköztípusokra, amelyek azonban nem szerepeltek
a tagállamok kettős felhasználású katonai felszereléseket vagy stratégiai exporttermékeket tartalmazó listáin.

A rendelet megtiltja az erre a célra szolgáló és csak ezt a felhasználást lehetővé tevő termékek kivitelét és
behozatalát, valamint engedélykötelezettséget ír elő azon termékekre, amelyek erre a célra is használhatók.
A rendelet előírja a tagállamok számára a rendelet szabályainak alkalmazásáról szóló információszolgáltatást,
valamint jelentések benyújtását. Miként már elhangzott, a 2005-ös rendelet számottevő előrelépést jelent a
legalapvetőbb emberi jogok, nevezetesen az élethez és a testi épséghez való jog védelmében, amely jogok
az Európai Unió Alapjogi Chartájának és egyéb nemzetközi emberi jogi eszközöknek és egyezményeknek
– köztük az Egyesült Nemzetek és az Európa Tanács okmányainak – a magvát alkotják.
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Az emberi jogi szervezetek lelkesen fogadták a rendelet hatálybalépését, és miként elhangzott, az Egyesült
Nemzetek kínzás elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója a rendeletet a kínzás elleni küzdelem
fontos mérföldköveként és más térségek országai által követendő mintaként üdvözölte.

Ugyanakkor, hölgyeim és uraim, mi az értelme egy effajta rendeletnek, ha azt nem hajtják végre rendesen?
Tovább megyek: egyáltalán honnan tudhatnánk meg, hogy rendesen végrehajtják-e, ha a végrehajtásért
felelős tagállamok a rendelet előírásaival ellentétben nem készítenek jelentést az eredményeikről?

Mélyen lehangoló ugyanis, ha arra gondolunk, hogy a rendelet hatálya alá tartozó árukra kiadott engedélyekre
vonatkozó döntéseiről csak hét ország szolgáltatott információkat, sőt egyes jelentések nem tartalmaznak
a helyzet megfelelő elemzéséhez elégséges információkat. Nem fogadhatjuk el többé, hogy uniós tagállamok
továbbra is hozzájárulnak a rendelet által tiltott vagy ellenőrzés alá vont áruk gyártásához és nemzetközi
kereskedelméhez, vagy szemet hunynak mindezek fölött.

A tagállamokat mindenekelőtt kifejezetten sürgetni kell, hogy teljes mértékben tegyenek eleget a rendeletben
foglalt kötelezettségeiknek, és sürgősséggel nyújtsák be a tevékenységükről szóló nyilvános éves jelentést,
amelyben részletes információkat szolgáltatnak a megfelelő nyilvános vizsgálathoz. E jelentéseknek legalább
a következő adatokat kell tartalmazniuk: a befogadott kiviteli vagy behozatali engedélykérelmek száma,
minden egyes kérelem esetében a szóban forgó áruk részletezése a rendeltetési országok megjelölésével,
valamint a minden egyes esetben a meghozott határozatoknak, illetve adott esetben az eljárás elmaradásának
a bejelentése.

Arról is érdemes lenne többet tudni, hogy milyen intézkedések történtek vagy milyen intézkedéseket
irányoztak elő arra az esetre, ha a kereskedelmi szereplők megszegnék a rendeletet, ugyanis ha nincs megfelelő
szankció, akkor nyilvánvalóan nem fognak megfelelni a rendeletnek. Végezetül indokolt magának a
rendeletnek, és különösen a mellékleteinek a napra késszé tétele, valamint rendszeresebb felülvizsgálati
eljárások bevezetése.

Hölgyeim és uraim, ez a rendelet bizonyíték arra, hogy az emberi jogok védelme megkövetelheti egyes
termékek kereskedelmének a betiltását vagy korlátozását. A halálbüntetésre vagy kínzásra használt eszközök
szabad kereskedelme nyilvánvalóan nem megengedhető. A rendeletet tehát komolyan át kell ültetnünk a
gyakorlatba, hogy az a szándékoknak megfelelően modellként szolgálhasson az Európai Unió, illetve az
Unión kívüli országok számára is.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr, óriási
öröm számomra, hogy a tisztelt Házban lehetőségem nyílik részt venni az emberi jogi vitában. A tisztelt
Ház már számos alkalommal kinyilvánította elkötelezettségét e téma iránt. Olyan elkötelezettségről van szó,
amelyben én is teljes mértékben osztozom.

Az emberi jogok fontosak az Európai Unió számára. Önazonosságunk velejét alkotják, és a világban folytatott
tevékenységünk magvát képezik. A 27 tagállamban az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság iránti
eltökéltségünk története sikertörténet, amelyből mások is erőt meríthetnek. Így aztán logikus, hogy erőteljes
eszköztárat fejlesztettünk ki ezen értékek különböző kontextusokban történő előmozdítása érdekében,
miként ezt az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló jelentés is megállapítja.

Csak egy példa: az elmúlt másfél évben 235 millió eurót fordítottunk arra, hogy 100 országban 900 nem
kormányzati szervezet projektjeit támogassuk. Ezt a rendkívül jelentős munkát folytatni kell.

Azonban nem mi vagyunk az egyedüli szereplők, és nem a miénk az egyetlen gazdasági és politikai
sikertörténet. Ezért – lévén a világ változik – arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy feltesszük-e magunknak
a kérdést: vajon mit csinálhatnánk jobban?

Miközben az emberi jogok egyetemesek, az egyenmegközelítés nem működőképes. Ami nem azt jelenti,
hogy változtatnunk kell az emberi jogok jelentőségéről szóló üzenetünkön, hanem azt, hogy még van játéktér
az üzenet ügyesebb célba juttatásához. A legjobban akkor haladhatunk előre, ha összeszedett és realista
módon közelítjük meg az emberi jogok kérdéskörét. Célzott erőfeszítéseket kell tennünk, és minden egyes
esetet az adott ország alapos megértésének a talaján kell kezelnünk.

Az eredményekre is fokozottabban kell összpontosítanunk. A tisztelt Ház előző állásfoglalásai politikáink
hatékonyságának jobb megítélése céljából több információ szolgáltatására szólítottak fel. Osztom az önök
aggályait. Erőfeszítéseinket az eredményeken kell lemérnünk, még akkor is, ha az emberi jogi helyzetek
javításához való hozzájárulásunk hosszú távú befektetésnek minősül.
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Ennek ékes példája az Emberi Jogi Albizottságnak és elnökének, Hautala asszonynak az emberi jogok
védelmezőivel kapcsolatos munkája; melegen üdvözlöm a jelentést és a jelentés megállapításait, és
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik oly keményen dolgoztak az összeállításán.

Most hadd térjek át néhány konkrétumra, és hadd szögezzem le, hogy továbbra is találkozni fogok a civil
társadalom szereplőivel, valamint az emberi jogok védelmezőivel Brüsszelben és külföldön egyaránt, miként
ezt Gázában, Kínában és a közelmúltban Brüsszelben is megtettem. A küldöttségekben és az itt, Brüsszelben
dolgozó kollégáktól is ugyanezt várom el.

Az ügyességre és jól szervezettségre példa az a munka, ahogyan idén a kampalai konferencia előkészítése
során előmozdítottuk a Római Statútum ratifikálását. Az egyes országokkal uniós segítség felajánlása mellett
küldöttségi és központi szinten, a tagállamokkal és az uniós elnökséggel karöltve dolgoztunk.

Hogy csak egyetlen sikertörténetet idézzek: amikor a múlt hónapban a Seychelle-szigeteken jártam, egy sor
olyan témáról tárgyaltam, amelyben ők erősíthetnék az együttműködést az EU-val; az első számú prioritás
a kalózkodás volt. A Nemzetközi Büntetőbíróság témáját is felvetettem, és ösztönöztem az elnököt,
James Alix Michelt, hogy terjessze a Parlament elé a ratifikációs törvénytervezetet. Brüsszelbe való
visszatérésemkor levelet kaptam, amelyben megelégedésemre megerősítették, hogy a kormány megindította
a ratifikációs folyamatot.

Ha előretekintek, azt kell megvizsgálni, hogy mit tehetnénk még a halálbüntetés világszerte történő eltörléséért.
Szeretném biztosítani a tisztelt Házat arról, hogy a halálbüntetés eltörlését célzó munka számomra személyes
prioritás. Oda fogok hatni, hogy a munka haladjon mind a kétoldalú, mint a többoldalú fórumokon, kezdve
az ENSZ szeptemberi közgyűlésével.

Miként a tisztelt Ház is tudja, a Lisszaboni Szerződés következetesebb, összehangoltabb, következésképpen
hatékonyabb uniós külpolitika ígéretét tartogatja. Ez egyúttal esély is az emberi jogok, a demokrácia és a
jogállamiság területén folytatott munkánkhoz. E három téma vörös fonálként fog végighúzódni mindenen,
amit külhonban teszünk. Ha majd megkezdi működését a Külügyi Szolgálat, ez lehetőséget nyújt majd arra,
hogy kihasználjuk tartalékainkat, és megerősítsük képességünket arra, hogy mindebben egy hangot üssünk
meg. Az új Szolgálat integrált felépítésének köszönhetően a tervek szerint segíteni fog annak szavatolásában,
hogy az emberi jogi kérdések külső fellépésünk minden területébe, közöttük a KBVP, a fejlesztés és a
kereskedelem területébe is beépüljenek.

Ebben a tekintetben hadd utaljak a kínzóeszközként használt áruk kereskedelmére vonatkozó szóbeli választ
igénylő kérdésre. Az EU igen komolyan veszi a kínzás elleni küzdelem iránti elkötelezettségét. Az
1236/2005/EK rendelet végrehajtásának minden hiányosságával foglalkozni kell, és foglalkozni is fogunk.
Ebben a szellemben meghívtuk az Amnesty International-t és az Omega Research Foundation-t, hogy még
e hónap folyamán a szabályozási bizottság ülésén ismertessék a tagállamainkban tapasztaltakat.

Az emberi jogok témájában, mint más területeken is, zárnunk kell sorainkat. Szükségünk van a tagállamok,
a tisztelt Ház és a többi uniós intézmény folyamatos kötelezettségvállalására. Felül kell vizsgálnunk szokványos
ügymenetünket, és meg kell győződnünk arról, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt a legjobban
kihasználunk, kezdve az emberi jogi párbeszédektől az uniós iránymutatásokig, a demokrácia és az emberi
jogok európai eszközétől a kétoldalú segítségnyújtásokig és a többoldalú fórumokon folytatott fellépéseinkig.

Hasznos lehetne általános uniós emberi jogi stratégiánk átalakítása, ezért idén szándékomban áll konzultációs
folyamatot indítani az új emberi jogi stratégia előrehaladásáról való tájékoztatás érdekében.

Tisztelt képviselők, kedves barátaim, Eleanor Roosevelt szavajárása az volt, hogy „jobb gyertyát gyújtani,
mint átkozni a sötétséget.” Ez emberi jogi politikánkra is érvényes. Az Európai Unióban számos eszközünk
van arra, hogy segítsünk Földünket jobb hellyé tenni. Ezeket az eszközöket jobban mozgósítanunk kell,
illetve fokozottabban össze kell kapcsolnunk. Én épp ezt akarom tenni, a lehető legtöbbet kihozni a Lisszaboni
Szerződés által teremtett új felállásból, továbbra is számítva az önök döntő támogatására.

László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, a PPE képviselőcsoport árnyékelőadójaként, valamint
a képviselőcsoportom által az Emberi Jogi Albizottságba delegált koordinátorként először is köszönetet
szeretnék mondani Hautala asszonynak a jelentés összeállításában végzett nagyszerű munkájáért. Miként
az Emberi Jogi Albizottságban áprilisban lezajlott szavazás eredménye is mutatja, a jelentés a különböző
képviselőcsoportok széles körű támogatását élvezi, hiszen az emberi jogok védelme továbbra is mindannyiunk
közös érdeke. A különböző álláspontok figyelembevételével jó kompromisszumokra jutottunk.
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Az Európai Unió már igen értékes mechanizmusokat és eszközöket dolgozott ki, ezért – miként az előző
megbeszéléseken már hangsúlyoztam – meg kell győződnünk arról, hogy a meglévő iránymutatásokat
jobban hajtjuk végre, és a meglévő politikákat a hatékonyabb védelem kialakítása céljából értékelésnek vetjük
alá.

Végezetül erőteljesen arra buzdítom a tagállamokat, hogy mutassanak határozottabb politikai akaratot az
emberijog-védők fellépésének támogatására, miként ezt a jelentés is kiemeli. A Lisszaboni Szerződés
hatálybalépése után fontos, hogy az emberi jogok védelmezőinek védelme és biztonsága kiemelt témává
váljék az EU harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban, és az emberi jogok összefogottabb, hatékonyabb
és hitelesebb uniós támogatása érdekében az Unió külpolitikájának minden szintjébe beépüljön.

Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, az Európai Unió nagy reményeket
kelt a környező országokban, hiszen az Unió továbbra is az emberi jogok megtestesítője. Reményükben
azonban gyakorta csalatkoznak, ugyanis ékesszóló beszédeinket kevés konkrét eredmény támasztja alá.
Márpedig tudjuk, hogy az emberi jogokat nem lehet erővel kikényszeríteni, és különösen a korrupt vagy
önkényuralmi politikai rendszerek esetében csakis idővel, valamint a civil szervezetekre és a feltörekvő
demokratikus erőkre támaszkodó következetes politikák útján lehet a világon megváltoztatni az emberi
jogok helyzetét.

Európa egy csodálatos eszközt alakított ki, amely a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala
(ODIHR) égisze alatt működő választási megfigyelés. Ugyanakkor mi, akik részt veszünk a választási
megfigyelő missziókban, azt tapasztaljuk, hogy a választásokat túl gyakran nyilvánítják tisztázatlannak,
vagy túl gyakran beszélnek választási csalásról anélkül, hogy a Tanács vagy az európai politikák részéről ez
szükségszerűen összehangolt és hallható reakciót vonna maga után.

Végül pedig, amikor politikusok csalást követnek el, a választások után bekeményítenek, és meglehetősen
durván elnyomják a lakosságot. Ezt végül benyeljük, és idővel – eléggé paradox módon – belefásultan
legitimálunk korrupt rezsimeket, ami eszközeinknek tényleg perverz következménye.

Ashton asszony, szándékában áll-e tehát valamivel hallhatóbb válaszstratégiával reagálni akkor, amikor
ilyen esetekkel szembesülünk, mindamellett, hogy ismétlem: támogatjuk ezt az eszközt. Nem akartam
példákkal dobálózni, de sajnos számtalan példát lehetne idézni.

Metin Kazak, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (BG) A kínzóeszközként és embertelen büntetésre használt
áruk kereskedelme korlátozásának és szabályozásának mikéntje olyan probléma, amely több parlamenti
bizottságnak is fejtörést okoz. Liberálisként szilárd meggyőződésem, hogy partnerségen alapuló megfelelő
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat nem lehet kialakítani akkor, ha az emberi jogokat és szabadságokat
semmibe veszik.

Mi a forrása mindkét bizottság aggályainak? A kínzásra használt eszközök listája nem részletes. Nemcsak
napra késszé kell tenni ezt a listát, hanem egyértelmű kritériumokon alapuló részletes listát is össze kell
állítani, amely megjelöli, hogy mely árukat kell egyértelműen betiltani, és mely áruk terjedését kell a
bizottságoknak kézben tartaniuk. Egy sor tagállam elmulasztotta benyújtani a rendeletben foglalt
kötelezettségeik végrehajtásának módjáról szóló éves jelentést. Más országok pedig nem szolgáltattak
információkat arra nézve, hogy a rendelet előírásainak megszegése esetén milyen szankciókat foganatosítanak.

Még akkor is, ha mindezidáig hiányzott a politikai akarat, akkor sincs mentség az említett kereskedelemmel
összefüggő kötelezettségek teljesítésének elmulasztására. Ezért az általunk megfogalmazott állásfoglalást
most arra használjuk, hogy sürgessük a Bizottságot, hogy tegyen közzé részletes jelentést a kínzásra használt
áruk kereskedelméről. Az Európai Parlament erőteljesebb intézkedéseket vár ezen áruk gyártásának és
forgalmazásának ellenőrzésére, valamint az ezen árukkal való kereskedelem szabályozására, ami az emberi
jogok tiszteletben tartása iránti elkötelezettségünk szerves részét képezi.

Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Ashton bárónő, a kínzás elleni
világméretű küzdelem az Európai Unió kinyilvánított politikája, és a kínzást tiltó uniós iránymutatások
végrehajtása, valamint a kínzóeszközök uniós kiviteli tilalma révén mostanában sok minden történik ezen
a téren.

Ugyanakkor egy nem kormányzati szervezet jelentésének kellett felhívnia a Bizottság és a Parlament figyelmét
a kiviteli tilalomban meglévő joghézagokra, amit haladéktalanul fel kell számolni. Hogyan tehetjük meg ezt?
A holnap szavazásra bocsátandó állásfoglalásban elegendő javaslat van erre nézve. Mindemellett teljességgel
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érthetetlen, hogy az állásfoglalás miért nem nevesíti azokat az uniós tagállamokat, amelyek nem nyújtottak
be jelentést, illetve amelyekről bebizonyosodott, hogy megszegik a kiviteli tilalmat.

Az EU emberi jogi politikájáról szóló mostani jelentésében Ashton bárónő leszögezi, hogy az Unión kívüli
országok fokozott éberséggel figyelik, hogy maga az Európai Unió miként alkalmazza az emberi jogok
védelmével kapcsolatos normákat. Ez helyes és teljesen érthető is. Következetes és önkritikus emberi jogi
politikát kell folytatnunk, és ha hitelesek akarunk maradni, akkor e politika első számú célkitűzésének nem
szabad annak lennie, hogy saját térségünket kedvező megvilágításban mutassuk be.

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, a történelemből az derül ki, hogy általában a
legszigorúbb emberi jogi normákkal bíró országok egyúttal a legvirágzóbb és legbékésebb államok is.
Büszkének kell tehát lennünk az EU e téren elért vívmányaira, ám ezek a vívmányok arra sarkallnak bennünket,
hogy kettőzött erővel dolgozzunk az emberi jogok világméretű előmozdításán.

Manapság az emberi jogok öncélú sárba tiprásának számos kirívó esetével találkozunk. Vegyük csak Irán
esetét, ahol rendszeresen végeznek ki házasságtörőket, homoszexuálisokat, vallási kisebbségekhez tartozókat,
politikai ellenzékieket, sőt még kiskorúakat is. Vagy vegyük Észak-Koreát, ahol az elszigeteltség miatt csak
gyaníthatjuk, milyen szörnyűséges bűncselekmények történnek a koncentrációs táborokban főként azokkal,
akik megkísérelnek megszökni az embertelen sztálinista rezsim poklából. Vegyük Burmát, ahol a katonai
junta terrorizálja a lakosságot, vagy Venezuelát, ahol Hugo Chávez elnök rendszeresen elfojtja a politikai
ellenzéket és elhallgattatja a médiát.

De nem kell ilyen messzire menni: az, hogy a múlt évben a Parlament a Szaharov-díjat orosz emberi jogi
aktivistáknak ítélte oda, az Oroszországgal kapcsolatos félelmeinket erősíti, ahol – különösen a meggyilkolt
újságírók esetének kivizsgálása tekintetében – még mindig a büntetlenség az úr. És az orosz hadsereg mi a
csudát keres az Észak-Kaukázusban? Nem igazán tudjuk.

Az Európai Unió harmadik országokkal fenntartott kapcsolatait természetesen nem kizárólag az emberi
jogoknak kell és lehet alárendelni. A Kínai Népköztársaság például növekvő gazdasági és stratégiai
kapcsolatokat tart fenn az Unióval, miközben továbbra is kíméletlenül elnyomja az alapvető szabadságokat,
sőt még az internetet is cenzúrázza. Hasonló kötelékek fűznek bennünket Szaúd-Arábiához, ahol az
alkoholistákat lefejezik, valamint Pakisztánhoz, ahol üldözik az ahmadi muzulmánokat.

Reálisan kell megítélnünk, hogy mit tudunk ténylegesen elérni, ugyanakkor sosem szabad felhagynunk azzal,
hogy másokat próbáljunk meggyőzni demokratikus értékeink erényeiről, amelyek oly kiválóan szolgálnak
bennünket, és amelyek egy civilizált társadalom egyetemes szimbólumai. A kizárólag kínzás céljára
használható eszközök kereskedelmének betiltása egyike azon felettébb célravezető lépéseknek, amelyekhez
az EU folyamodhat annak bizonyítására, hogy ezt a kérdést igenis nagyon komolyan vesszük.

Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, az emberi jogok védelmezői
mindenekelőtt arról ismerszenek meg, amit tesznek. Mindazokról a nőkről és férfiakról van szó, akik sokszor
saját életük kockáztatásával világszerte azért harcolnak, hogy megvalósítsák, életre hozzák és védelmezzék
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából és az ezt kiegészítő szövegekből eredő összes jogot.

Teljesen azonosulok a jelentés e mondatával. Igen, az emberi jogokkal kapcsolatos felfogásunknak egybe
kell esnie az Egyesült Nemzetek felfogásával, vagyis az emberi jogok egyetemes és osztatlan felfogását kell
képviselnünk. Az egyetemes annyit jelent, mint a világon mindenütt érvényesülő, az osztatlan pedig annyit,
hogy minden emberi jogot egyformán kell védelmeznünk anélkül, hogy az egyik jogot szembeállítanánk a
másikkal, legyen szó akár polgári és politikai, gazdasági és szociális, környezeti vagy kulturális jogokról.

Az Európai Unió e téren megteremtett egy sor eszközt, és örülök, hogy a jelentés mindezeket – többek között
a Parlament e területre vonatkozó új hatásköreinek fényében is – tüzetesen szemügyre veszi. Ezért
köszönetemet szeretném kifejezni Hautala asszonynak kitűnő jelentéséért, valamint azért, ahogyan hajlandó
volt együtt dolgozni velünk.

A jelentés meglehetősen bíráló hangnemben fogalmaz az Európai Unió politikájáról. Mindannyian tudjuk,
hogy a szavak és a cselekedetek sokszor nem esnek egybe, ezen a téren még sok a teendő. A gazdasági és
diplomáciai érdekek túl gyakran írják felül az emberi jogokat, és e kétértelműségek első számú áldozatai az
emberi jogok védelmezői. Az Európai Unió és tagállamainak politikája sokszor gumiból van. Számomra,
emberi jogi aktivista számára, ez tűrhetetlen.
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E jelentéssel mindazon erőszakos cselekmények elítélésén túlmenően, amelyeknek az emberijog-védők
áldozatul esnek, felvázolunk néhány lehetséges cselekvési irányt, amelyet lépésről lépésre kell követnünk
ahhoz, hogy az Európai Unió mindenféle elbürokratizálódás nélkül megerősíthesse a szavahihetőségét.

Igen, Ashton asszony, e téren még sok teendő vár ránk. Mutatta ezt az előző vita, és mutatni fogja ezt a
holnap délutáni Líbiáról szóló vita, valamint az a politika is, amely a néhány európai ország által folytatott
kínzóeszköz-eladás vonatkozásában elfogadásra kerül majd.

David Campbell Bannerman, az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, nincs kétségem afelől, hogy itt
valamennyien az emberi jogok hívei vagyunk. Ezeknek nagy része az angol törvények legnemesebb
hagyományaiban gyökerezik, például az 1215-ös Magna Cartában, amely törvénytelenné tette az önkényes
bebörtönzést, valamint a brit jogászok munkájában, akik a háború után az európai emberi jogi egyezmény
nagy részét megszövegezték.

Most azonban úgy tűnik, hogy az emberi jogok jobb sorsra érdemes témáját mohó jogászok és megalkuvó
politikusok saját céljukra kisajátították. Az Egyesült Királyságot a szárazföldtől elválasztó Csatorna túlpartján,
itt Strasbourgban székel az Emberi Jogok Európai Bírósága, amelynek Miniszteri Bizottsága úgy határozott,
hogy Nagy-Britanniának meg kell semmisítenie a fogva tartottak szavazati jogára vonatkozó tilalmat, mivel
ez sérti a fogva tartottak emberi jogait.

De az emberi jogok vajon nem a rendes, törvénytisztelő polgárok védelmére szolgálnak-e, ahelyett, hogy a
terroristákat, gépeltérítőket, gyilkosokat és törvénysértőket védenék? Vajon tényleg az-e bármilyen bíróság
dolga, hogy felszólítson minket, politikusokat arra, hogy a Ian Huntley-félék szavazatát áhítozzuk? Itt arról
a pedofilról van szó, aki választókörzetemben megölt két sohami kislányt. Igazság-e az, ha az ilyenek
egyetértésére pályázunk? Helyes-e Rose Westnek, a sorozatgyilkosnak a celláján kopogtatni, hogy
támogatásáról biztosítson bennünket? És mit szólnak Abu Qatadához, Bin Láden európai jobb kezéhez? Ő
kire fog szavazni? Valószínűleg a liberális demokratákra, mert ők támogatják ezt az eszelősséget!

Komolyra fordítva a szót: ez a nagyszámú börtönpopuláció főként helyi szinten szoros választások esetén
meghatározó lehet. Ezért a rendes, törvénytisztelő polgárok, valamint a gyilkosok és bűnözők jogai közé
nem szabad egyenlőségjelet tenni. Amikor elvették mások életét, mások jogait és mások tulajdonát, akkor
eljátszották jogukat a politikai folyamatban való részvételhez. És mi van az áldozatok jogaival? Puszta jogok
helyett beszéljünk inkább az emberi felelősségről. Az az érzésem, hogy az euróhoz hasonlóan az emberi
jogok fizetőeszköze is gyorsan elértéktelenedik. Vissza kell térnünk az egyszerű józan észhez.

Nicole Sinclaire (NI). – Elnök úr, miként az előadó rámutat, az Egyesült Nemzetek Chartájának értelmében
minden tagállamnak feladata annak biztosítása, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása egyetemes legyen.
Az európai emberi jogi egyezmény ugyanakkor úgy látszik, hogy másképp gondolja, hiszen egyesek számára
különleges jogokat adományoz mások rovására. A „nomádokra” (vándorcigányokra) az Egyesült Királyságban
testált különleges jogok saját west midlands-i választókörzetemben például azt jelentik, hogy a helyi lakosság
jogai csorbulnak.

Az egyezmény védelme alatt az úgynevezett nomádok olyan területen építkezhetnek, amelyeket saját
lakosaink gondoztak és tettek félre a jövő nemzedékek javára. Ezt a területet zöldövezetként tartják számon.
Az egyezmény védelme alatt a nomádok különleges kiváltságokat élveznek az egészségügyi ellátásban és az
oktatásban, amely szolgáltatásokat egymást követő generációk súlyos áldozatokkal építettek föl.

Helyi önkormányzatom területén a polgárok 24 órás őrjáratot tartanak hóban-sárban azért, hogy a nomádokat
rávegyék törvényi kötelezettségeik betartására. Készek arra, hogy saját testi épségüket óriási veszélynek kitéve
keresztbe feküdjenek az úton azért, hogy megállítsák a cementet és aszfaltot szállító teherautó-konvojokat.
Keményen dolgozó, törvénytisztelő polgárok ők, akik csak saját jogaikat és családjuk jogait akarják megvédeni.
Az egyezménynek köszönhetően most az angliai vidék földjein és ösvényein kell harcolnunk ezekért a
jogokért.

Egyetértek az előadóval. Fejet kell hajtanunk az emberi jogok védelmezői előtt, legyenek bár Iránban, Gázában,
Cipruson – avagy az egyezménynek hála, az angol vidéken. Ez pitiánernek tűnhet ahhoz képest, hogy a
világban oly sokan milyen nagy veszélyben forognak, de azt próbálom elmagyarázni, hogy az emberi jogokat
mindenütt veszély fenyegeti; azok a jogok, amelyekért saját hazánkban oly keményen harcoltunk, nekünk
ugyanolyan értékesek, mint bárki másnak.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, az Európai Parlament és mi is képviselőkként nagy jelentőséget
tulajdonít és tulajdonítunk az emberi jogoknak és ezek fenntartása szükségességének. Ez – főként most, a
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Lisszaboni Szerződés új hatásköreivel és rendelkezéseivel – a nemzetközi politikának is fontos összetevője.
Az előadók által ismertetett jelentések fontos dokumentumok. Egy rövid felszólalásban azonban lehetetlen
mindegyikhez észrevételt fűzni. Az Unióban, az Európa Tanácsban és az ENSZ-ben sok partnerünk van, és
azok között is, akik síkra szállnak az emberi jogokért, illetve védelmezik azokat.

Először is szeretném üdvözölni, hogy párbeszéd zajlik az emberi jogok területén. A párbeszéd nem mindig
hoz gyors és megfelelő eredményeket. Ez különösen igaz akkor, ha a szomszédságpolitikáról vagy a keleti
partnerség országairól van szó. Véleményem szerint – és ez a kérés Ashton asszonynak és Füle úrnak szól
is – az emberi jogok előmozdítása céljából a lehető legtöbb kezdeményezést kell indítanunk és a lehető
legtöbb intézkedést kell tennünk.

Egyetértek a főképviselő szavaival, amikor azt mondja, hogy ügyesebben kellene célba juttatnunk az
üzenetünket, és hogy reagálni kell az emberi jogok mindenféle megsértésére akár politikai, akár gazdasági
eszközökkel. Támogatnunk kell az emberi jogok védelmezőit. Hautala asszony jelentése többek között ezt
tartalmazta. Szeretnék hangot adni azon reményemnek, hogy az Európai Parlament által az emberi jogok
védelmezőinek odaítélt Szaharov-díj azzal fog járni, hogy az Európai Unió valamennyi intézménye támogatni
fogja őket, és ily módon a kitüntetettek hálózatát sokkal jobban fel tudjuk majd használni. Nemrégiben
zajlott le az EU-Oroszország csúcstalálkozó. Ezzel egy időben Oroszországban – Szentpéterváron és
Moszkvában –polgárok tüntettek az egyesülési jog megsértése ellen. Az Unió nem reagált a tüntetések idején,
jóllehet azok között, akik ennek érdekében hozzánk folyamodtak, volt egy Szaharov-díjas is.

Most hozzuk létre az új Külügyi Szolgálatot. Javaslom, hogy megbízatásába már a kezdetek kezdetén foglaljunk
bele mindent, aminek köze van az emberi jogokhoz. Ez egészen bizonyosan segíteni fog abban, hogy sokkal
jobban használjunk ki az Európai Unió rendelkezésére álló minden eszközt azért, hogy ezen a téren
eredményeket tudjunk felmutatni.

Vittorio Prodi (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, Ashton alelnök asszony, az emberijog-védők
világszerte meghatározó szerepet játszanak, és sokszor az életüket teszik kockára. Az emberi jogok védelme
az Európai Unió alapértékeinek egyike, amely mindig is Európa alapkövét képezte. Ezért fontos, hogy továbbra
is éberen őrködjünk mindezen jogok betartása felett.

Ennek szavatolásában nagy horderővel bír az e tárgyban végzett parlamenti munka, ezért köszönetet mondok
az előadónak, Hautala asszonynak kiváló jelentéséért, amelyhez a Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja számottevően és építően hozzájárult. Ámde igyekeznünk
kell messzebbre tekinteni. Megítélésem szerint eljött az ideje, hogy egyértelmű felelősséget vállaljunk, vagy
másképpen, az emberi jogok tiszteletben tartását összetett jelenségként kezdjük kezelni; most már arra kell
törekednünk, hogy e jogok magasabb szintű és teljesebb elfogadását vívjuk ki. Szilárd meggyőződésem,
elnök úr, hogy az alapvető jogoknak tartalmazniuk kell a természeti erőforrásokhoz, a vízhez és az
élelmiszerekhez való egyenlő hozzáférés jogát, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való jogot,
valamint az információkhoz való hozzáférés jogát is.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével meglátásom szerint az is kötelességünk, hogy az új Külügyi
Szolgálatot a legjobban használjuk ki, biztosítva, hogy a Külügyi Szolgálat magába olvasztja az emberi jogok
tiszteletben tartásában jeleskedő szervezeteket és személyiségeket is. Ma délelőtt Ashton asszony említést
tett az Orosz Föderációról és a Föderációval e tekintetben folyamatban lévő ügyeinkről. Az efféle kihívásokat,
amelyekkel napi szinten szembesülünk, gyakorta alábecsülik. Az Európai Unió a nemzetközi szintéren
továbbra is vezető szerepet játszhat, és játszania is kell az effajta kihívásoknak való megfelelésben.

Kristiina Ojuland (ALDE). – (ET) Először én is köszönetemet kívánom kifejezni Ashton bárónőnek, aki
folyamatosan kiáll az emberi jogok védelme mellett, és aki bevezető nyilatkozatában ma kristálytisztán állást
foglalt ez ügyben. A Heidi Hautala képviselőtársunk által összeállított jelentés egy igen lényeges szempontra
hívta fel a figyelmet. A jelentés megjegyzi ugyanis, hogy az emberi jogi záradékokat tartalmazó kereskedelmi
megállapodások lehetőséget adnának az Európai Uniónak arra, hogy a kereskedelem feltételeként megkövetelje
az emberi jogok tiszteletben tartását.

Annak érdekében, hogy az emberi jogok területe ne csak puszta beszéd maradjon, az Európai Uniónak még
jobban össze kell hangolnia politikáit, továbbá a tagállamokat is segítenie kell abban, hogy összehangolják
a harmadik országokkal kapcsolatos saját politikájukat. Az emberi jogi helyzet világszerte történő javítása
céljából ki kell használnunk az általunk működésbe hozható gazdasági és kereskedelmi ösztönzőket, és
feltételeket kell szabnunk. Az össze nem hangolt politikák az egyes tagállamokkal fennálló kétoldalú
kapcsolatok révén lehetővé teszik az emberi jogokat nem tisztelő országok számára, hogy az emberi jogok
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védelme iránti nemzetek feletti elkötelezettségre fittyet hányva érvényesítsék a saját érdekeiket, és aláássák
együttes erőfeszítéseinket.

Semmilyen különleges nemzetgazdasági érdek nem lehet fontosabb azoknál az értékeknél, amelyeket az
Európai Unió mint olyan magáénak vall. Ezért felkérem a főképviselőt, hogy most és a jövőben is nyújtson
be a Parlamentnek összefoglaló jelentést arról, hogy miféle lépéseket szándékozik tenni az Európai Unió
tagállamai politikáinak…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Ashton asszony, üzenetünk ügyes célba juttatása – ahogy ön fogalmazott
– nem jelentheti azt, hogy kettős mércével mérünk.

Zavarónak tartom – és itt az Európai Unióra célzok, de talán nem is az Európai Parlamentre, mint inkább a
Tanácsra és a Bizottságra –, hogy ugyanazokat a problémákat gyakran eltérő módon kezeljük. Amikor az
emberi jogokat olyan országokban sértik meg, amelyek a legnagyobb uniós tagállamok számára üzleti vagy
gazdasági szempontból kevésbé érdekesek, akkor az emberi jogok ezen országokban uralkodó helyzete
feltétlen prioritásnak minősül. Amikor viszont az emberi jogokat olyan országokban sértik meg, amelyek
a legnagyobb uniós tagállamok számára üzleti és ipari szempontból jelentőséggel bírnak, akkor az Unió
hangja hirtelen sokkal halkabb és érthetetlenebb lesz. Olyan kettős mérce ez, amelyet feltétlenül el kell kerülni.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök úr, először hadd emeljem ki, hogy az emberi jogok és a demokrácia
világbeli helyzetéről szóló jelentés nagy horderejű és régóta várt szöveg, kitér a legfontosabb emberi jogi
kérdésekre. A fő probléma azonban továbbra is az, hogy a jelentés csupán az EU fellépéseiről beszél. Az
Európai Parlament már nem egy alkalommal kifejezésre juttatta azon ajánlását, hogy a Tanácsnak az Európai
Unió emberi jogi politikái hatékonyságának mérésére mutatókat és világos referenciaértékeket kellene
kialakítania; ezekről egyébként a Bizottság alelnöke is említést tett.

Egy másik téma, amelyről ma szólni szeretnék, az Európai Parlamentnek a tanácsi és bizottsági információkhoz
és vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése, amely eddig korlátozva volt, és a Parlament e témában
tett több ajánlása dacára a helyzet mit sem változott. Hadd hozzam fel példaként a megfelelő országok
hatóságaival folytatott emberi jogi párbeszédeket. A Tanács és Oroszország között a közelmúltban zajlott
az emberi jogi tárgyalások újabb fordulója. Tisztában vagyunk az emberi jogok oroszországi helyzetével:
újságírók sorozatos meggyilkolásával, a törvénytelenség légkörével, a kormányzat kérlelhetetlenségével,
amikor az úgynevezett észak-kaukázusi terroristákról van szó stb., de szeretnénk tudni a következőt: mi
volt az emberi jogi párbeszéden jelen lévő oroszok reakciója, és az oroszok fognak-e bármit is tenni ebben
a vonatkozásban? Tudom, hogy lejárt az időm, de csak annyit hadd mondjak még, hogy teljesen megértem,
hogy az emberi jogok a közös kül- és biztonságpolitika hatálya alá tartoznak, mindazonáltal az emberi
jogokat nem lehet szigorúan bizalmas ügyként kezelni...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Richard Howitt (S&D). – Elnök úr, először is hadd tisztelegjek barátom és képviselőtársam, Hautala asszony
előtt, aki kitűnő jelentést állított össze az emberi jogok védelmezőiről, és aki oly kiválóan elnökli Emberi
Jogi Albizottságunkat.

Szintén szeretném üdvözölni e vitában az éves emberi jogi jelentést, és azt a fáradságos munkát, amely
különböző szinteken jóhiszeműen folyik azért, hogy Európai Uniónk eleget tegyen emberi jogi
kötelezettségeinek.

Miközben üdvözlöm a harmadik országokkal folytatott növekvő számú és egyre jelentősebb emberi jogi
párbeszédet is, amelyről a jelentés számot ad, le kell szögeznem, hogy a párbeszédek a jelentéshez hasonlóan
nem lehetnek öncélúak.

Ezért értékelem nagyra az Ashton főképviselő asszony és köztünk jelenleg folyó megbeszéléseket arról, hogy
az emberi jogok miként épülnek be és jutnak érvényre az új Külügyi Szolgálatban. Ez lesz a tűzpróbája annak,
hogy vajon komolyan gondoljuk-e azt, amit mondunk.

Szeretném, ha jegyzőkönyvezésre kerülne, hogy olyan felvetésekről vitázunk, mint egy horizontális emberi
jogi igazgatóság fenntartása, az emberi jogi felelősség főtitkár-helyettesi szintre történő delegálása, valamint
az emberi jogi irodák fenntartása minden egyes területi igazgatóságon és a világ minden uniós küldöttségén.
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Ezek némelyikét tartalmazhatja a jogi határozat és a nyilatkozat, a többi ráér később is, és nem akarok
semmilyen további késlekedéshez hozzájárulni, de miként a Parlament ezt megtanulta akkor, amikor az
Emberi Jogi Albizottságot feloszlatta, majd rögtön ezután kénytelen volt újra kinevezni azt, az emberi jogok
érvényre juttatása szóban könnyebben megy, mint a tettek mezején.

Tehát amikor a főképviselő elkötelezi magát az emberi jogok érvényre juttatása mellett, tökéletesen bizonyos
vagyok abban, hogy elkötelezettsége őszinte, ám amikor az új szolgálatán végighúzódó vörös fonálnak
nevezi ezt, a Parlament együtt akar dolgozni a főképviselővel azért, hogy meggyőződjön: ez a fonál nem
lazul meg, avagy nem vész el a bélésben.

Marietje Schaake (ALDE). – Elnök úr, én is szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a képviselőtársaimnak,
akikkel együtt dolgozunk az emberi jogok témáján. Valóban kellemes együttműködni velük egy ilyen fontos
témában.

Aligha lehet elképzelni sürgetőbb pillanatot, hogy foglalkozzunk Európának az emberi jogok világbeli
helyzetével összefüggő felelősségével. Hangsúlyozni kívánom, hogy mi, az Európai Parlament valamennyi
képviselőcsoporthoz tartozó tagjaiként épp most indítottunk útjára egy írásos nyilatkozatot az európaiak
nevében az iráni emberek, valamint az iráni nép emberi jogok iránti követelésének támogatására. Épp most
találkoztunk Nazanin Afshin-Jam-mal, az emberi jogok élharcosával, aki a gyermekek kivégzésének
beszüntetéséért küzd. Ez csak egy emlékeztető arra, hogy emberek milyen szörnyűségeket művelnek
egymással; ezeket a gyakorlatokat tényleg be kell szüntetnünk.

A Külügyi Szolgálat hatékonyabb és összehangoltabb európai külpolitikához fog vezetni, hiszen az emberi
jogok integrált, átfogó módon folyamatos figyelmet érdemelnek. Sajnos a világ egyes térségei elkeserítő
versenyt folytatnak egymással az emberi jogok megsértésében, és emellett a horizontális kérdésekre – például
a nők jogaira és a szólásszabadságra – is figyelmet kell fordítani, ugyanis ezeket is folyamatosan megsértik.

Az iráni rezsim mindezen emberi jogok megsértésének az iskolapéldája. Irán szerepel politikai
napirendjeinken, de a nemzetközi közösséget főként a nukleáris fenyegetés aggasztja. Bármilyen nagy kihívás
is ez, nem engedhetjük meg, hogy az emberi jogokkal szemben döntetlen játszma alakuljon ki. Az ENSZ és
az Európai Unió szankciókat fog ugyan kiszabni, ámde nem vagyok felhőtlenül optimista abban a tekintetben,
hogy mindez tényleges eredményre is vezet majd. A lakosság emberi jogaiban való megerősítése és a saját
jogon legitim jogaik melletti kiállás esetlegesen alulról kiinduló reformokhoz is vezethet. Az iráni rendszert
a jelek szerint eddig a nemzetközi szankcióknál jobban megingatta a belső ellenzék, ez tehát egyértelmű
mutató.

E héten múlt egy éve, hogy lezajlottak az iráni elnökválasztások, amelyekkel újult erővel kezdetét vette a
rezsim által a saját népére gyakorolt durva elnyomás. Az elmúlt év alatt az iráni rezsim felszámolta még azt
a kevés szabadságjogot is, amelyet a lakosság még élvezett, és gyakorlatilag elhallgattatta az ellenzéket. Sokan
elmenekültek, és szerencséjük volt, ha Európa az emberi jogok védelmezőiként és ellenzékiekként fogadta
őket. Politikáink fejlesztésében értéket jelentenének, és nem csupán fenyegetésnek vagy tehernek kellene
tekinteni őket. Ezért szeretném ösztönözni önt, főképviselő asszony arra, hogy…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Felettébb örvendek, hogy Ashton asszony velünk maradt az
ülésteremben, mivel ezt az emberi jogi kérdések iránti érdeklődése kifejeződésének tekintem. Európában
geopolitikai, szociális és politikai ügyekben eltérő ugyan a véleményünk, de az emberi jogok kérdésében
nemzeti vagy párthovatartozásunktól függetlenül egyhangúan kell fellépnünk. Az emberi jogoknak
egyesíteniük kell bennünket.

Ugyanakkor legalábbis furcsa, hogy még azokat sem vagyunk képesek megvédeni vagy védelmezni, akiket
díjakkal tüntetünk ki. A 2006. évi Szaharov-díjazottat, Alexander Milinkiewiczet ma saját hazájában támadják
és elnyomják. A múlt évi Szaharov-díjazottakat, Oleg Orlovot and Ljudmila Alexejevát saját hazájuk hatóságai
szintén támadják és elnyomják.

Felszólítom Ashton asszonyt és mindnyájunkat, de főként Ashton asszonyt, hogy védje meg, védjük meg
az emberi jogok minden védelmezőjét, és különösen azokat, akiket díjainkkal tüntettünk ki.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Gyakran azért mozdítjuk elő az emberi jogok védelmét, mert ezeket
egyetemesnek tartjuk, és olyasvalaminek, ami minden embert megillet. Ugyanígy az is igaz, hogy nem
hagyhatjuk abba az emberi jogok világszerte történő előmozdítását. Ámde azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy amikor az emberi jogok nevében fellépésre szólítunk fel olyan országokban, ahol e jogokat megsértik,
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bizonyos felelősség is terhel bennünket – azon bátor és jó emberek sorsa iránti felelősség, akiket az emberi
jogok védelmezőinek nevezünk.

Az emberijog-védők maguk is időnként e jogok megsértésének az áldozataivá válnak, és ez feladatuk teljesítése
közben is megtörténik. Előfordul gyilkosság, életveszélyes fenyegetés, gyermekrablás, emberrablás, önkényes
letartóztatás, fogva tartás és kínzás is. Kötelességünk segíteni azokat, akik egészségüket, szabadságukat és
életüket teszik kockára olyan értékek védelmében, amelyeket egyetemesen kötelezővé kívánunk tenni. Ezeket
az embereket nem hagyhatjuk magukra.

Jelképes, érzelmi és erkölcsi töltetű fellépésre, de különleges jogi, politikai és diplomáciai fellépésre is
szükségünk van. Ezek sürgős ügyek, mert az emberi jogok védelmezői napjainkban is gyilkosságok áldozataivá
válnak. Holnap például a kongói aktivista, Floribert Chebeya Bahizire haláláról fogunk beszélni, aki néhány
nappal ezelőtt, június 2-án vesztette életét. Mindez a szemünk láttára történik.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Elnök úr, ebben az együttes vitában a kínzóeszközként is használható
áruk kereskedelméről szóló állásfoglalásra irányuló indítványról fogok szólni, amelyet holnap fogadunk el.
Az indítvány lehetőséget kínál az 1236/2005/EK tanácsi rendelet elmélyítésére, és jóllehet nemzetközi
példáról van szó, a rendelet alkalmazásának és megszövegezésének javítására is törekednünk kell.

Az alkalmazását illetően: gratulálnunk kell annak a hét tagállamnak, amely teljesíti az e termékek
engedélyezéséről szóló éves jelentések benyújtására vonatkozó követelményt, valamint annak a 12 tagállamnak
is, mely az előírt határidőre bevezette a megfelelő büntetőjogi szabályozást. A többi tagállamnak követnie
kell e példát, és átláthatóbbnak kell lenniük ebben a kérdésben.

A megszövegezést illetően: ideje napra késszé tenni a II. mellékletben szereplő termékek jegyzékét, amelyekkel
tilos kereskedni, és a tiltólistára fel kell venni a jelenleg tiltólistán szereplő termékekhez hasonló hatású
termékeket is, miként ezt a spanyol elnökség a hónap végén javasolni is fogja. Ez véget vetne a jelenlegi
helyzetnek, amelyet az jellemez, hogy hasonló hatású termékekkel lehet kereskedni, ugyanis az ilyen
kereskedelem a szó szoros értelmében legális.

Ez lehetne az EU nemzetközi identitásának szimbóluma, amely azt jelképezné, hogy európai védelmi vagy
kettős felhasználású eszközöket nem lehet a béke, a stabilitás vagy a biztonság megtörését célzó
cselekményekre, de mindenekfelett elnyomó célokra vagy az emberi jogok megsértésére használni, és mi
ennek szavatolásához jó eszközzel rendelkezünk.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Elnök úr, az előttem felszólalóhoz hasonlóan én is röviden a kínzásra
használt áruk kereskedelmi tilalmáról szóló rendeletre térnék ki. Ilyen kínzóeszközöket ma középkori
történeti múzeumokban láthatunk. Az embert kirázza a hideg, ha rájuk néz, de ha belegondolunk, az ilyesmi
nemcsak a múlt és a történelem ködébe vész, hanem a jelen valósága is, mert ma is létezik a világban a kínzás,
és ilyen incidensek sajnos az Európai Unió országaiban is előfordulnak. Ebben az összefüggésben különösen
nagy jelentőséggel bír a kínzásra használt áruk kereskedelmi tilalmának a problémája. Az Európai Uniónak
a kínzás minden formája ellen harcolnia kell. A kínzásra használt áruk kereskedelmének tilalmát a lehető
legszigorúbban kell alkalmazni.

Zavarba ejtő az, amikor például a kínzást a terrorizmus elleni küzdelem módszereként kísérelik meg igazolni.
Ez kifejezetten rossz útra visz, hiszen kínzás alatt az emberek olyasmit is bevallanak, amit nem követtek el,
miközben a valódi tettesek nagyon gyakran büntetlenül megússzák. Ezért felhívást szeretnék közzétenni,
és arra szeretnék felszólítani, hogy a rendeletet és a kínzás tilalmát az Európai Unióban valóban nagyon
szigorúan tartsák be.

Gál Kinga (PPE). – (HU) Az emberijog-védőknek megkülönböztetett figyelemben kell részesülniük és a
figyelmen túl a gyakorlatban szükséges őket segítenünk, hogy ne csak akkor övezze őket tisztelet és figyelem,
ha az már túl késő. Fontosnak tartom, hogy a Parlament véleményt nyilvánít ebben a kérdéskörben, és
gratulálok Hautala asszonynak a kezdeményezéshez és a remek munkához. A jelentés részletesen összefoglalja
a szükséges lépéseket, ezért itt csak arra térnék ki, hogy mit kell tennie az Uniónak annak érdekében, hogy
hatékony és rendkívül gyors segítséget tudjon nyújtani a rászoruló emberijog-védőknek. Pontosan a
hatékonyság és a gyorsaság sok esetben az, amire a legnagyobb szükségük van azért, hogy a személyes
egészségüket, vagy akár az életüket meg tudjuk védeni. Az emberijog-védők munkájának támogatása csak
egy aspektusa az emberijog-védelemnek, ezért fontos, hogy az Európai Külügyi Szolgálat struktúrának a
tartalommal való megtöltésekor az emberi jogok szerepe fontos legyen, és külön emberjogi mainstream
hassa át ezt a munkát, és ezt a Lisszaboni Szerződés, ahogy azt Ashton képviselő is mondta, ennek a lehetőségét
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Lisszaboni Szerződés megtette. Most már Önökön a sor, Önökön múlik, hogy megteremtsék a gyakorlati
feltételeit is.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Elnök úr, amikor az emberi jogokra terelődik a szó, általában
egy csomó hangzatos beszéd hangzik el. Amikor viszont a tettek mezejére kellene lépni, akkor már nem
mindig ugyanez a helyzet. Ezért erőteljesen támogatni szeretném a Parlament azon nyilatkozatait és
dokumentumait, amelyek hangsúlyosan ráirányítják a figyelmet arra, hogy az Uniónak pragmatikusan kell
fellépnie. Különösen fontos, hogy az eddigieknél hatékonyabban támogassuk az emberi jogok védelmezőit.
Ezen bátor emberek felé különleges kötelességeink vannak. Ezzel összefüggésben két konkrét kérdést szeretnék
feltenni Ashton asszonynak, mert ez fontos ügynek tűnik a számomra.

Jelenleg az Unióban egy uniós vízumkódex előkészítésén dolgoznak, amely jelenleg az előkészítés szakaszában
van. Ezzel kapcsolatban az érdekelne, hogy a kódex szabályozza-e majd a vízumkiadás kérdését az
életveszélyben lévő emberijog-védők számára?

Jelenleg folyamatban van az Unió képviseleteinek létrehozása. Vannak-e már ezeken az új képviseleteken
olyan összekötő tisztviselők, akik bekapcsolódnának...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Hautala asszonynak,
és gratuláljak neki a jelentéshez. Az Ashton asszony által a vitában kifejtett gondolatokat is üdvözlöm, aki
leszögezte, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának problémája az európai külpolitika lényegét képezi,
és a jövőben is az marad.

Zavarba ejt ugyanakkor Közösségünk passzivitása, amikor ezeket a jogokat ténylegesen megsértik, és főként
akkor, ha ez hozzánk közel történik, mint például nemrég Oroszországban vagy a közelmúltban
Fehéroroszországban. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy Fehéroroszországban még mindig érvényben
van a halálbüntetés. A politikai ellenzékiekre hosszú börtönbüntetés vár, a polgároknak a független nem
kormányzati szervezetek nevében a társadalmon belül végzett munkája hatósági zaklatásokhoz vezet, és
mindez azon hivatalos párbeszéd dacára történik, amely több mint egy éve a fehérorosz hatóságok és az
Európai Bizottság között folyik pontosan erről a témáról, jelesül az emberi jogok tiszteletben tartásáról.

Politikánknak – ez könnyen belátható – hatékonyabbnak kell lennie, és különösen Ashton asszonynak kell
gyorsan és határozottan reagálnia főként akkor, amikor más uniós intézmények ezt elmulasztják, miként
ez a jelenlegi spanyol elnökség alatt is történt, amely sajnálatos módon igen passzívan állt hozzá az emberi
jogokhoz.

Holnap szavazunk az EU-Oroszország csúcstalálkozóról szóló állásfoglalásról, és remélem, hogy az
állásfoglalás erősebb utalást fog tartalmazni a közelmúltbéli kellemetlen oroszországi eseményekre;
Fehéroroszország esetében viszont a szavak már nem elégségesek. A keleti partnerség által rendelkezésünkre
bocsátott eszközökhöz, és más, pénzügyi és gazdasági jellegű eszközökhöz kell folyamodnunk...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Elnök úr, először is köszönetemet fejezem ki Hautala asszonynak a
részletes és egyúttal kimerítő jelentéséért. Egyetértek azzal, hogy az Európai Uniónak az emberijog-védők
védelmezőjeként a világban elfoglalt helye szorosan összefügg az emberi jogok és alapvető szabadságok
tiszteletben tartására vonatkozó saját, belső alapelvével. Támogatom tehát a jelentés azon felvetését, miszerint
az európai missziókra helyi összekötő tisztviselőket kell kinevezni. Ezen túlmenően egyetértek a harmadik
országok emberi jogi helyzetének értékelésével kapcsolatos ajánlásokkal is. Alapvetően fontos, hogy értékelésre
kerüljön azon országok emberi jogi helyzete, amelyek kereskedelmi kapcsolatokra lépnek az EU-val. Az
emberi jogokat súlyosan megsértő harmadik országokkal szemben foganatosítandó szankciók jelentőségét
nagyobb határozottsággal kell képviselni.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Az Európai Unió kétségkívül világvezető az emberi jogok védelme
terén, amelyek a demokrácia szerves részét képezik. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a világ felé sok
elkötelezettségünk és kötelességünk van.

Az emberi jogok védelmezői üldöztetésnek, zsarnokságnak és sokszor testi erőszaknak is ki vannak téve,
ezért örülök, hogy Hautala asszony ebben a formában terjesztette be jelentését. A Lisszaboni Szerződés
elfogadása után e téren különösen az EU harmadik országokban tevékenykedő képviselőin keresztül
meghatározó szerepet kellett volna ebben játszanunk. Ezt mindeddig teljesen elmulasztottuk, ezért az új
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hatáskörök értelmében minden eszközt fel kell használnunk az emberi jogi helyzet figyelésére, valamint az
emberijog-védők támogatására. Minden egyes országban, ahol a Bizottság kirendeltséggel rendelkezik,
képzett politikai képviselőket kell kinevezni, akiknek elsődleges feladata az emberi jogokra és a demokráciára
irányulna. Újfent szeretnék köszönetet mondani az előadónak.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Elnök úr, ha azt akarjuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása
kérdésében az Európai Unión kívül meghallgatásra találjunk, először igyekezzünk itthon feddhetetleneknek
lenni.

Az Európai Unió úgy döntött, hogy Unióként csatlakozik az európai emberi jogi egyezményhez. Ez az
erőteljes, szimbolikus gesztus reményeim szerint a 27 tagállam azon akaratát tükrözi, hogy még inkább
közeledjenek egymáshoz az Európa Tanácson belüli tagságból eredő kötelezettségek betartása terén.

Az én szemszögemből ez azt is jelenti, hogy a huszonheteknek el kellene kötelezniük magukat a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság minden határozatának betartása mellett. Főképviselő asszony, ön hajlandó lenne-e
rávenni az Európai Unió valamennyi tagállamát arra, hogy ezentúl tiszteletben tartsák az Emberi Jogi Bíróság
minden határozatát, és erről beszámoljanak a tisztelt Háznak? Ez segítene véget vetni azon visszás
hozzáállásnak, amely abból áll, hogy a világ fennmaradó részét – ami alatt konkrétan a huszonvalahány nem
uniós ország is értendő – kioktatjuk, miközben saját kötelezettségeinkről nem veszünk tudomást…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Catherine Grèze (Verts/ALE). – (FR) Elnök úr, először is szeretném köszönetemet kifejezni Hautala
asszonynak a benyújtott remek jelentésért. Ebben hangsúlyosan megemlíti az emberi jogok védelme terén
az Európai Unió rendelkezésére álló eszközöket, konkrétan egy olyan eszközt, amely számomra alapvetőnek
tűnik; ez pedig a minden egyes kereskedelmi megállapodásban szereplő emberi jogi záradék.

Ma a június 28-i időpontra szeretném ráirányítani a figyelmet. Néhány nap múlva ezen a napon fognak
megemlékezni a hondurasi államcsíny első évfordulójáról. Fájdalmas megemlékezés lesz ez Honduras népe
számára, mivel a választások óta, amelynek kimeneteleként Porfirio Lobo hatalomra került, tovább folyik
az erőszak, a nőkkel, az emberi jogok védelmezőivel és az újságírókkal szembeni erőszak, akik közül többeket
megöltek.

Ma a tiltakozások ellenére a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR) szembeszáll az Európai Unióval és
az Egyesült Államokkal, amelyek – mintha mi sem történt volna – újra fel kívánják venni a kereskedelmi
kapcsolatokat. Arra szeretném kérni az Európai Uniót, hogy legyen éber és használja azokat az eszközöket…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Gerard Batten (EFD). – Elnök úr, Ashton bárónő, az Európai Unión belül sérülnek az emberi jogok;
remélhetőleg tudunk ezzel kapcsolatban tenni valamit, mert igen sajátos problémáról van szó.

Szeretném felhívni a figyelmüket a koridalloszi görög börtönben uralkodó viszonyokra. Görögországban
ez az egyetlen börtön, ahol külföldi állampolgárokat előzetes letartóztatásban tartanak fogva. A
Görögországnak kiadott brit állampolgárok majdnem mindig szükségszerűen a koridalloszi börtönbe
kerülnek.

Egyik választóm, Andrew Symeou, 11 hónapot töltött Koridalloszban bírósági eljárásra várva. Ő jelenleg
óvadék ellenében szabadlábon védekezik, de tudomásom szerint még hat brit állampolgár vár kiadatásra és
a szinte biztos fogva tartásra ebben a börtönben.

Lehet, hogy tudják, hogy az olyan szervezetek, mint az Amnesty International és a Fair Trials Abroad
egyetemesen elítélik Koridalloszt, mint olyat, amely a világ legrosszabb börtönviszonyait felmutató börtönök
közé tartozik. Ez egyértelműen ellentétes az európai emberi jogi egyezmény 3. cikkével.

Egyetért-e velem abban, hogy...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr, azon
képviselőkhöz, akik nem tudták befejezni a felszólalásukat: természetesen mindig örömmel állok az európai
parlamenti képviselők rendelkezésére, keressenek meg konkrét kérdéseikkel.
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Legalábbis az ülés e részének lezárásaként hadd mondjam el: melegen üdvözlöm, hogy lehetőségünk nyílt
erre a vitára. Munkánk fontos részeit néha háttérbe szorítják a sürgős ügyek; szilárd meggyőződésem, hogy
a Parlamentnek döntő szerepe van annak biztosításában, hogy hűségesek maradjunk a Lisszaboni
Szerződésben foglalt alapító értékekhez, és idézem: „az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a
demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó
személyek jogait – tiszteletben tartásának” értékeihez. Bizonyos értelemben ez a Külügyi Szolgálat jelszava,
és mindannak, amit Európai Unióként és tagállamokként teszünk, szintén ezt a jelszót kell zászlajára tűznie.

Számos tisztelt képviselő beszélt az emberi jogok védelmezőiről, valamint a velük folytatott párbeszéd
fenntartásának fontosságáról és jelentőségéről. Előzőleg már egyértelművé tettem, hogy ahol tudunk, azon
munkálkodunk, hogy a világban tett minden látogatásom során találkozzam emberijog-védőkkel, sőt
meghívjam őket és találkozzam velük brüsszeli hivatalomban. Nemrég afganisztáni nőkkel találkoztam, és
az ő sajátos gondjaikról beszéltem velük. Továbbra is így fogunk eljárni. Ez szerves része annak, ahogy a
Külügyi Szolgálatnak működnie kell.

Tudom, hogy De Keyser asszony most nem lehet itt, de alaposan megjegyeztem a választási megfigyelésre
vonatkozó megjegyzéseit. Nagy szükségünk van megint arra, hogy összefogottabb stratégiára törekedjünk
mind a választási missziók előkészítése, mind a választásokat követő események nyomon követése
tekintetében. De Keyser asszony szudáni megfigyelő missziója erőteljesen abba az irányba mutat, ahogyan
én ezt csinálni szeretném, amikor a Szolgálat működőképes lesz, hogy amit teszünk, azt jobban tegyük, és
az információkat és a tudást hatékonyabban használjuk fel.

Azt is kifejtettem, hogy az emberi jogoknak kell azt a vezérfonalat alkotniuk, amely minden kapcsolatunkban
köt bennünket. Olyan fontos értékek ezek, amelyeket térségtől függetlenül mindenkire következetesen
alkalmazni kell, de biztosaknak kell lennünk abban, hogy értjük is, amit ezek az értékek jelentenek, és tudjuk,
hogyan álljunk a végrehajtásukhoz. Nem különleges jogokról van szó, hanem arról, hogy lehetővé tegyük
az emberek számára, hogy hozzáférhessenek azokhoz a jogokhoz, amelyek megilletik őket. Ez néha azt
jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk, miként támogathatnánk a legjobban az embereket. Azon tisztelt képviselők,
akik hozzám hasonlóan a munkájuk során a fogyatékkal élő emberek problémáival foglalkoztak, tudhatják,
hogy a fogyatékkal élő emberek hozzájuttatása az emberi jogokhoz pozitív változtatásokat követel meg a
részünkről. Ez időnként a világ más tájaira és más közösségeire is érvényes, ámde szükségünk van a
következetességnek erre a szintjére is, amelyre számos tisztelt képviselő ráirányította a figyelmet.

A politikai elszámoltathatóságról szóló nyilatkozatba, amely a Külügyi Szolgálat előrehaladtával
tevékenységünk vezérmotívuma lesz, belevettem az információcsere erősítését és a dokumentumokhoz való
hozzáférést, ami remélhetőleg segíteni fog a tisztelt képviselőknek az erről szóló néhány észrevétel
vonatkozásában.

Ami a szervezeti felépítést illeti, tárgyalásokat folytatok a szervezeti felépítésről, azonban nem fogom a
kezemet megkötni olyan szervezeti felépítéssel, amely voltaképpen gátol bennünket abban, hogy olyan
hatékonyan foglalkozzunk az emberi jogokkal, ahogyan szeretném. Folyamatosan biztosítjuk, hogy az
emberi jogok valamennyi küldöttség minden feladatának a vezérmotívumát alkossák, de meggyőződésem,
hogy ez vezérmotívuma annak, amit mindenkinek tennie kell. Nem lesz vörös fonál akkor, ha egyszerűen
bepakoljuk egy emberi jogoknak elnevezett dobozba, aztán behajítjuk a sarokba. Túl gyakran tapasztalom
azt, hogy egyes szervezetek így járnak el, én pedig a Külügyi Szolgálattal nem ezt fogom tenni. Az emberi
jogoknak minden tevékenységemet világosan át kell hatniuk, és minden ebben érdekelt tevékenységét is át
kell hatniuk.

Zemke úr, szeretnék reagálni a vízumkódexre vonatkozó megjegyzésére. A Bizottság valóban előterjesztett
egy javaslatot, amely szerintem abba az irányba mozdulna el, amelyre ön is törekszik. Sajnos ez nem minden
tagállamnál talált kedvező fogadtatásra. Hálásan fogadnánk az Európai Parlament részéről minden lehetséges
lobbizást a tagállamoknál. Jelenleg dolgozunk azon, miként tudnánk ezt a tervet keresztülvinni, de minden
tagállamot rá kell vennünk arra, hogy beleegyezzen, szóval remélem, hogy ön ezt kipróbálásra érdemes
ajánlatnak tekinti, és segíteni fog nekünk.

Ami az európai emberi jogi egyezményhez való csatlakozást illeti, ez főként a Lisszaboni Szerződés
összefüggésében fontos célkitűzés, és örülünk annak, hogy megbízatást kaptunk, hogy munkálkodjunk a
csatlakozás sikerre vitelén. De ez a ránk háruló kötelezettségek vonatkozásában az egyes tagállamok tagsági
viszonyával párhuzamosan fog megtörténni.
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Végezetül köszönet még egyszer ezért a nagy horderejű vitáért. Különösen azokat a fontos észrevételeket
jegyeztem fel, amelyek a jövőben iránytűként szolgálnak majd számomra, és újfent köszönet az Emberi Jogi
Albizottságnak az elvégzett munkájáért.

Heidi Hautala, előadó. – Elnök úr, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért a felettébb érdekes
eszmecseréért, amely meglátásom szerint jó alapot teremtett a főképviselő és a Parlament együttműködése
számára az emberi jogok kérdéskörében.

Számos nagy horderejű dolog hangzott el. Mindenekelőtt úgy gondolom, hogy ha hitelesek akarunk lenni,
akkor a világon a hasonló helyzeteket mindenütt ugyanazzal a mércével kell mérnünk, azzal a kitétellel
természetesen, hogy az egyes helyzetek között lehetnek árnyalatnyi eltérések; mindazonáltal nem juthatunk
el oda, hogy egyes országokban foglalkozunk az emberi jogi helyzettel, míg másokban elhanyagoljuk ezt a
kérdést.

Az is szilárd meggyőződésem, hogy ha a világban bele akarunk szólni az emberi jogokba, akkor képesnek
kell lennünk az EU-n belüli problémák kezelésére. Az Európai Unión belül elképesztő börtönviszonyok
léteznek. A kínzóeszközök példája azt bizonyítja, hogy még távolról sem vagyunk tökéletesek. Nem felelünk
meg az elvárásoknak és saját kötelezettségvállalásainknak sem.

Az is meggyőződésem, hogy a közeljövőben vennünk kell a bátorságot, és meg kell vizsgálnunk, hogy egyes
tagállamaink a terrorizmus elleni küzdelem keretében miképpen kapcsolódtak be és járultak hozzá
CIA-kiadatásokba. Tudom, hogy ez nagyon érzékeny téma, de úgy gondolom, hogy vennünk kell a bátorságot,
és még egyszer meg kell ezt vizsgálnunk.

Goerens úr felvetette azt a remek gondolatot, hogy az európai emberi jogi egyezményhez való csatlakozáskor
a 27 tagállam kormányainak kötelezettséget kellene vállalniuk az Emberi Jogi Bíróság ítéleteinek a
végrehajtására. Véleményem szerint ez lenne a legkevesebb, amit pozitív hozzájárulásként megtehetünk.

Végül szeretnék utalni arra, hogy az Európai Parlamentnek új hatáskörei vannak, amelyeket okosan kell
felhasználnunk az emberi jogok előmozdítására. A kereskedelempolitika határozottan olyasmi, amit
közelebbről meg kell vizsgálnunk, hogy lássuk, mit tehetünk, szóval köszönöm, Moreira úr, a vitához való
hozzájárulását.

Elnök. – Hat állásfoglalásra irányuló indítványt(4) kaptam, amelyeket az eljárási szabályzat 115. cikkének
(5) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12.00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elena Oana Antonescu (PPE), írásban. – (RO) Az Európai Unió határain belül és kívül egyaránt kiemelt
jelentőséget tulajdonít az emberi jogok tiszteletben tartásának.

Az Európai Uniónak az emberi jogok 2008. évi világbeli helyzetéről szóló tizedik éves jelentése, amelyet a
Tanács és a Bizottság állított össze, áttekintést ad az uniós intézmények által az EU-n belül és kívül az emberi
jogok terén végzett tevékenységekről.

Úgy vélem, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük, hogy javítsák az Európai
Unió arra irányuló képességét, hogy gyors választ adjon az emberi jogok harmadik országokban bekövetkező
megsértéseire. Az emberi jogok előmozdítását ugyanis, amely az Európai Unióról szóló szerződés 11.
cikkének értelmében a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) egyik fő célkitűzése, az uniós intézmények
által a világ bármely országával folytatott párbeszédek és fenntartott kapcsolatok részeként szigorúan
alkalmazni kell.

A Bizottságnak arra kell ösztönöznie az Európai Unió tagállamait és azokat a harmadik országokat, amelyekkel
az EU jelenleg csatlakozási tárgyalásokat folytat, hogy írják alá és ratifikálják az Egyesült Nemzetek és az
Európa Tanács valamennyi emberi jogi vonatkozású alapegyezményét és az ezekhez csatolt fakultatív
jegyzőkönyveket, valamint működjenek együtt az emberi jogokkal összefüggő nemzetközi eljárások és
mechanizmusok kialakításában.

(4) Lásd a jegyzőkönyvet.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), írásban. – (PL) Az emberi jogok védelme és előmozdítása
prioritás az Európai Unió számára. A helyzet még távolról sem tökéletes, de az EU nem hagyott fel az emberi
jogok világszerte való érvényesítését célzó küzdelemmel. Fehéroroszország, Jemen, Namíbia, Guatemala –
sajnos tekintélyes azon országok sora, amelyekkel az EU emberi jogi kérdésekről tárgyal.

2007 a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) létrehozásának az éve volt, amely a civil
társadalom által a jogállamiság és a demokrácia előmozdítására indított projekteket finanszíroz. Például a
csádi választási rendszer reformja az EIDHR munkája részeként 5 millió EUR támogatásban részesült.

Miként sejthető, az EU e téren végzett munkája az uniós tagjelölt országokban a leghatékonyabb. Például
Horvátországban és Törökországban sok kedvező változás tapasztalható. Horvátország ratifikálta a
legjelentősebb nemzetközi egyezményeket, és együttműködik a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi
büntetőtörvényszékkel. Törökország ezenközben nagyobb jelentőséget kezdett tulajdonítani saját
hagyományos problémái, például a gyermekmunka leküzdésére.

Ezen intézkedéseknek nem szabad elhomályosítaniuk azt, hogy az emberi jogok előmozdítása terén még
nagyobb erőfeszítések szükségeltetnek. Szomorú bizonyíték erre a jelenlegi tragikus kirgizisztáni helyzet.

Jarosław Kalinowski (PPE), írásban. – (PL) Az Európai Unió és intézményei minden adandó alkalommal
emlékeztetnek bennünket arra, hogy mennyire szívükön viselik az emberi jogok tiszteletben tartását a
világon. Valamennyi szerződés és egyéb stratégiai dokumentum tartalmaz erre vonatkozó jogi szabályozást.
Teljes szívemből támogatom a Hautala-jelentésben említett valamennyi kezdeményezést. Meg kívánom
azonban ragadni ezt az alkalmat arra, hogy kifejezzem egyértelmű ellenérzésemet azzal kapcsolatban, hogy
az Európai Parlament semmilyen módon nem reagál a litvániai lengyel kisebbség jelenlegi helyzetére. Először
is ott van a litván legfőbb hivatalos etikai bizottság ügye, amely vizsgálatot indított a litván parlamenti
képviselő, Valdemar Tomaševski ellen, aki védelmébe vette a Litvániában élő lengyeleket, és felhívta a figyelmet
arra, hogy különösen a nyelvi jogok tekintetében Litvánia nem tartja be a nemzeti kisebbségek jogainak
védelméről szóló nemzetközi egyezményeket. A Parlament meddig hagyja elhallgattatni a képviselőit? Egy
másik ügy a litván parlament által jelenleg elfogadás alatt álló, oktatásügyi törvénnyel összefüggő
intézkedésekre vonatkozik, amely törvény a lengyel nyelv oktatásának korlátozását irányozza elő a litvániai
lengyel iskolákban. A Parlament addig fogja húzni az időt, amíg ezeket az iskolákat bezárják?

Monica Luisa Macovei (PPE), írásban. – Az emberi jogok védelmezőinek családtagjai (feleségek/férjek,
gyermekek, szülők) gyakran maguk is az emberi jogok megsértésének – gyilkosságnak, életveszélyes
fenyegetésnek, gyermekrablásnak, emberrablásnak, önkényes letartóztatásnak, rágalmazásnak és munkahelyük
elvesztésének, valamint egyéb zaklató és megfélemlítő cselekményeknek – vannak kitéve. E cselekmények
a rettegés légkörét teremtik meg közösségükön belül és gátolják legitim munkájukat. Családjukat a
vészhelyzetben történő vízumkiadásnál többel kell támogatni. Családjuknak sem a rövid, sem a hosszú távú
szükségleteivel nem foglalkoztak kellően. Az emberijog-védők által fizetett ár sokszor rendkívül magas.
Fogva tartásuk, sőt néha megölésük fájdalmat és túlélési problémákat okoz számukra és családjuk számára.
Kötelességünk segíteni rajtuk. Az uniós politikáknak és eszközöknek lényegre törően kell foglalkozniuk a
saját országukban e családokat nyomasztó nehézségekkel. Az erkölcsi támogatást, a társadalmukba való
visszailleszkedést, munkakeresést és vésztartalékokat is magukban foglaló hatékony gyógymódokat kínáló
hathatós stratégiáknak valódi támogatást és segítséget kell nyújtaniuk e családoknak abban, hogy megoldást
találhassanak a problémáikra. Ez a megközelítés élét veszi majd a családjukat sújtó kegyetlen intézkedéseknek,
amelyek azt célozzák, hogy az emberijog-védőket megakadályozzák munkájuk folytatásában és az emberi
jogi kampányok hatékonyságának fokozásában.

Siiri Oviir (ALDE), írásban. – (ET) Annak ellenére, hogy a nők és a férfiak közötti jogegyenlőség az emberi
jogi kérdésekhez és az Európai Unió értékrendjéhez tartozik, a politikai tevékenységekben és a nők mindennapi
életében még mindig rengeteg egyenlőtlenség tapasztalható. Az oktatás jelentős hatást gyakorol a férfiak és
nők lehetőségeire és választásaira – kinyitja a munkaerőpiac kapuit, és döntőnek bizonyul a jövedelmek és
az életpályák alakulásában. Annak dacára, hogy az Európai Unióban élő nőknek majdnem 60%-a végzett
felsőfokú tanulmányokat, még manapság is a férfiaknál alacsonyabb presztízsű munkakörök és beosztások
várják őket.

Az elmúlt öt évben valóban sikereket könyvelhettünk el a nők és férfiak említett gazdasági önállóságának
terén, a nők foglalkoztatottsági aránya majdnem 60%-ot ért el. Ugyanakkor azonban nem történt előrelépés
a nők és a férfiak fizetése közötti szakadék áthidalását illetőleg. 2007-ből származó adatok szerint a nők
átlagban 17%-kal kerestek kevesebbet, mint a férfiak (egyes országokban ez az arány 30%-ra is rúgott).
2007-et gazdasági növekedés jellemezte. Akkor képzeljük el, hogy a fizetések közötti szakadék mennyit
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mélyült a válság következtében! A helyzet súlyosságára tekintettel az EU-ban komolyabb erőfeszítéseket
kell tennünk, csökkentenünk kell az üres szócséplést a nők és a férfiak fizetése közötti szakadékról, és
hatékony intézkedéseket kell kidolgoznunk a fizetésekkel kapcsolatos megkülönböztetés elleni harc érdekében.
Támogatom ezen intézkedések tagállamokban való bevezetését is. Egyetértek az előadó azon javaslatával,
hogy a nők és a férfiak közötti jövedelemollót 2020-ig 0–5%-os szintre csökkentsük. Véleményem szerint
a nők és a férfiak közötti jövedelemolló tekintetében Európában nulla toleranciát kell alkalmaznunk.

Bogusław Sonik (PPE), írásban. – (PL) Az emberi jogok védelmezői napi szintű tevékenységükkel, sokszor
saját életük kockáztatásával az egész világon meghatározó szerepet játszanak az alapvető jogok védelmében
és támogatásában.

Az emberi jogok védelmezőinek támogatása a külkapcsolatokban már régóta része az uniós emberi jogi
politikának. Ez a kérdés most nagyobb jelentőséget kapott a Lisszaboni Szerződés 3. és 21. cikkének fényében,
amelyek az EU külügyi tevékenységének központi jellemzőjeként előírják az emberi jogok előmozdítását és
védelmét. Ebben az összefüggésben az Unió külpolitikájának alapvető értékeként és céljaként az emberi
jogok előmozdításának kiemelt helyet kell kapnia. A jelenleg kialakítás alatt álló Európai Külügyi Szolgálat
szervezetének és emberi erőforrásainak megfelelően tükrözniük kell az emberi jogok védelmét célzó
intézkedések figyelése, előmozdítása és támogatása által támasztott igényeket.

Úgy vélem, hogy az e tárgykörre vonatkozó uniós stratégia számottevő eleme az emberijog-védők támogatása,
védelme és biztonsága. E területeknek prioritást kell élvezniük az EU harmadik országokkal fennálló
kapcsolataiban, és az e területen folytatott uniós fellépés hatékonyságának és hitelességének fokozása
érdekében az Unió külpolitikájának valamennyi szintjén és eszközében meg kell jelenniük. Annak biztosítására
szeretném tehát kérni az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a nemzetközi
megállapodásokba és partnerségekbe ténylegesen bekerüljön egy emberi jogi záradék, és e klauzula
végrehajtására valódi mechanizmus jöjjön létre.

Nuno Teixeira (PPE), írásban. – (PT) Az emberi jogok megsértése sajnálatos módon a világon mindenütt
mindennapos dolog. Ezért döntő jelentőségű azon védelem szintjének emelése, amelyben az emberi jogok
védelmezőinek részesülniük kell, és javítani kell munkakörülményeiket annak érdekében, hogy el tudják
érni a kívánt eredményeket. E nemzetközi szereplők, akikre utalok, minden olyanfajta jogsértés ellen
igyekeznek megvédeni az embereket, amelyeknek az emberek minden nap ki lehetnek téve. Az
emberijog-védők saját életüket kockáztatják, és ők alakítják az általunk itt létrehozott kezdeményezéseket
és jogszabályokat.

Minthogy az általuk végzett munka nem áll meg az Unió területi és földrajzi határain, hanem az egész világra
kiterjed, ügyelnünk kell arra a meghatározó szerepre, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása és
annak „központi kapcsolatteremtő pontja” játszhat az emberijog-védők védelmének javításában. Ezért
meggyőződésem, hogy az itt javasoltakhoz hasonló ösztönző intézkedések foganatosítása valódi, pozitív
interakcióhoz vezethet a párbeszédek, valamint a horizontális és transznacionális politikák között, hatékonyan
hozzájárulva ezzel azon úttörő, és mégis mind valószerűbb elképzeléshez, amelyből az Európai Unió emberi
jogi fellépéseiben merít.

14. A koreai-félszigeti helyzet (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nyilatkozata a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr, ez a
Koreáról szóló vita rendkívül időszerű. Tudom, hogy a parlamenti küldöttség éppen most érkezett vissza
egy koreai útról. A Koreai Köztársaság kulcsfontosságú, hasonló gondolkozású partnerünk a világnak ezen
a növekvő fontosságú részén. Továbbá feltörekvő globális szereplő is, amely novemberben otthont ad a
G20-as csúcstalálkozónak.

Kétoldalú kapcsolataink gyorsan fejlődnek. Nemrég fejeztük be a tárgyalásokat két, egymással összefüggő
szerződésről: egy nagyszabású és átfogó szabadkereskedelmi szerződésről és egy megújított keretszerződésről.
A múlt hónapban aláírt keretszerződés alapot teremt a szorosabb együttműködésre olyan jelentős politikai
kérdésekben, mint az emberi jogok, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének a megakadályozása, a
terrorizmus elleni harc, az éghajlatváltozás és az energiabiztonság.
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Észak-Koreával más jellegű a kapcsolatunk. Ami a nukleáris kérdést illeti, amelyet nagyon súlyosnak tartunk,
az EU teljes mértékben támogatja a hatoldalú tárgyalásokat. Világossá tettük, hogy a nukleáris leszerelésben
való előrelépés az előfeltétele annak, hogy más területeken javítsuk a kapcsolatokat, és természetesen
erőteljesen végrehajtjuk az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1718. és 1784. számú határozataiban előírt
szankciókat.

A jelenlegi körülmények között nem nyújtjuk a szokásos fejlesztési segélyeket, de biztosítunk humanitárius
jellegű segítséget, amely a legrászorultabb területeket és csoportokat veszi célba, a kétoldalú párbeszéd során
pedig sürgetünk minden, aggodalomra okot adó kérdés megoldását. Az emberi jogok tekintetében, amelyek
terén drámai a helyzet, az EU erőteljes nemzetközi elítélést kezdeményezett, többek közt az ENSZ-ben is.
Kijelentettük, hogy az ezekben az ügyekben való előrehaladás a kétoldalú kapcsolatok javulását eredményezné.
Eddig nem azt a választ kaptuk, amelyet reméltünk, de én továbbra is az őszinte párbeszédet tartom a legjobb
megközelítésnek.

Március 26-án tanúi voltunk a Cheonan elsüllyedésének, amely 46 áldozatot követelt. Ez a megrázó esemény
tovább növelte a feszültséget a félszigeten. A hajó elsüllyedésével kapcsolatos vizsgálat eredményei nagyon
nyugtalanítóak, különösen, ami az észak-koreaiak érintettségére vonatkozó bizonyítékokat illeti. E
megállapítások alapján minden tekintetben elítéltem ezt a brutális és felelőtlen tettet.

A Koreai Köztársaság kormánya folyamatosan és teljes körűen tájékoztatott minket arról, hogy hogyan
kezeli ezt az ügyet, és hangsúlyozta, hogy az EU véleményének nagy jelentőséget tulajdonít. Közvetlenül a
külügyminiszterrel tárgyaltam erről az ügyről, és elismerésemet fejeztem ki a Koreai Köztársaság hatóságainak
mértéktartásukért. Tovább folytatjuk a tárgyalásokat velük és többi érdekelt féllel arról, hogy mi lehetne a
megfelelő válasz a jelentés megállapításaira. Ebben az összefüggésben támogatjuk, hogy a Koreai Köztársaság
június 4-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjesztette az ügyet. Az utóbbi idők kedvezőtlen eseményei
ellenére fontos, hogy minden érdekelt ország megsokszorozza erőfeszítéseit a Koreai-félsziget tartós békéjének
és biztonságának előmozdítása érdekében. Tisztelt képviselők, az Európai Unió a maga részéről mindent
meg fog tenni.

Christian Ehler, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, jó hallani a főképviselő asszonyt itt a Parlamentben.
Főképviselő asszony, már attól tartottunk, hogy költségvetési szakember vagy a szerződések szakértője válik
önből, üdvözöljük itt, a Házban mint első számú külpolitikai képviselőnket.

, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Teljes erővel támogatjuk határozott nyilatkozatát, amelyet a dél-koreai
fregatt elsüllyesztésével kapcsolatban tett. Dél-koreai partnereink számára rendkívül fontos volt, hogy az
Európai Unió ilyen egyértelműen megfogalmazta álláspontját.

Említette a Koreával kötött keretszerződést. A Parlament küldöttsége éppen most érkezett vissza Koreából,
ahol stratégiai partnerségünket nagyon komolyan veszik. Elmondták nekünk, hogy a koreai oldalon jól
meghatározott lépéseket tesznek annak érdekében, hogy élettel töltsék meg a keretszerződést. Ezen a ponton
ismét szeretném leszögezni, hogy a Parlament és az ön kabinetje kiválóan együttdolgozott.

Tudják, hogy úgy döntöttünk, nem utazunk Észak-Koreába. A döntést Ashton bárónővel szorosan
együttműködve hoztuk, mert ebben a kérdésben vele azonos álláspontot kívántunk elfoglalni. Két dolog
fontos a számunkra. Idén el kell fogadnunk a szabadkereskedelmi megállapodást. Világossá tettük, hogy az
európai autóipari lobbi által kifejtett nyomás mértéke elfogadhatatlan a számunkra. Komolyan meg kell
vizsgálnunk a Parlamentben azokat az aggodalmakat, amelyeket az érdekelt felek némelyike felvetett, de az
a nyomás, amelyet a Parlamentre gyakoroltak, elfogadhatatlan.

Ebben az összefüggésben fontos, hogy megkapjuk a szöveget a tagállamoktól, mert a lobbi nyomást gyakorol,
a Parlament pedig kész ellenállni annak. Az olvasatok megtárgyalását azonban el kell kezdenünk a
Parlamentben, hogy az év végéig el tudjuk fogadni a szabadkereskedelmi megállapodást.

Kristian Vigenin, az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, egyetlen hely van a világon, ahol a vasfüggöny
ugyanolyan erős, mint húsz éve volt. A viharos politikai fejlemények, amelyek változást és szabadságot
hoztak a szovjet blokk más területein, és felgyorsították a fokozatos átalakulást a szomszédos Kínában, nem
érték el a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot.

Parlamentünk ma két olyan ország közötti fokozódó feszültség újabb epizódját tárgyalja, amelyek egy
nemzetet alkotnak. Az ok ezúttal egy elsüllyesztett dél-koreai hajó; egy szerencsétlenség, amelyet egy
észak-koreai torpedó okozott, amint arról a közös vizsgálócsoport megbizonyosodott.
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Az S&D képviselőcsoport elítéli ezt a provokatív cselekedetet, amely 46 ember halálával végződött, és
veszélybe sodorta a Koreai-félsziget törékeny békéjét és stabilitását. Üdvözöljük a dél-koreai hatóságok
józanságát, amely megakadályozta, hogy a feszültség fegyveres konfliktussá fajuljon.

Minden válságnak van azonban pozitív hozadéka is. Ilyen hozadék a figyelem felkeltése és az esélyteremtés
arra, hogy a főbb szereplők felújítsák erőfeszítéseiket a tartós megoldások kimunkálása érdekében. Ezért a
hatoldalú tárgyalások felújításának nincs alternatívája, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris programjait továbbra is homályban tartják.

A holnap szavazásra kerülő közös állásfoglalási indítvány egyértelmű jele annak, hogy a Parlament túlnyomó
többsége egy véleményen van a legutóbbi tragikus eseményről. Ugyanez a többség azt szeretné látni, hogy
az EU új kötelezettséget vállal, és sokkal hangsúlyosabb politikai lépéseket tesz a stabilitás és a jólét elérése
érdekében a Koreai-félszigeten.

Nagyra értékeljük és minden erőnkkel támogatjuk a humanitárius segélyprogramok folytatását északon,
valamint a kereskedelmi kapcsolatok javítását délen, de ennél többet várunk. Most, hogy önnek új eszközök
vannak a kezében és új ambícióval rendelkezik, azt várjuk, hogy az EU új értékeket és új dinamizmust vigyen
a majdani tárgyalásokba.

Amikor nem demokratikus országokkal van dolgunk, mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan közelítsünk
hozzájuk. Szigeteljük el és szankcionáljuk őket vagy tárgyaljunk velük és ösztönözzük őket? Nem egyszerű
megállapítani a diagnózist és kiválasztani a legjobb gyógymódot, de úgy vélem, hogy hatalmas hiba lenne,
ha az észak-koreai vezetőkre úgy tekintenénk, ahogy a hollywoodi filmekben ábrázolják őket. Azt hiszem,
hogy változás ideje feltartóztathatatlanul közeledik, és ők tudják ezt.

Ugyanakkor az észak-koreai vezetésen belül nincs meg a kritikus tömege azoknak, akik a változásokat
lehetőségként és nem fenyegetésként fogják fel. Én azt tanácsolnám, hogy politikánk fő iránya a változásoktól
való félelem eloszlatása legyen Észak-Koreában. Ez nem könnyű feladat, de a térség más kulcsszereplőivel
együtt, teljesíthető. Csak így tudunk elkerülni más, hasonló szerencsétlenségeket.

Végezetül, főképviselő asszony, engedje meg, hogy kifejezzem örömünket, hogy egyértelmű és gyors választ
adott a hajó elsüllyesztésére, és hogy világosan vázolta a helyzetet ma a Parlamentben.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Jelko Kacin, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (SL) A koreai háború óta nem volt súlyosabb és veszélyesebb
incidens a térségben, mint a dél-koreai hadihajó, a Cheonan elsüllyesztése.

Bár 46 tengerész meghalt a támadásban, a dél-koreai kormány megőrizte méltóságát és józan ítélőképességét,
ugyanakkor határozottan cselekedett, miközben visszafogottan és a dél-koreai államiságot védelmezve
reagált. A kardcsörtetés, különösen, ha nukleáris fegyverek fejlesztéséről is szó van, fenyegeti a Koreai-félsziget
és a tágabb térség stabilitását és békéjét.

Mi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport tagjai őszintén sajnáljuk a tragikus
eseményt, valamint részvétünkről és szolidaritásunkról biztosítjuk a dél-koreai kormányt, az áldozatul esett
tengerészek családjait és minden koreait.

Szöul tartózkodott attól, hogy megnevezze vagy megvádolja a támadót addig, amíg egy átfogó és hiteles
nemzetközi vizsgálat meg nem történt. Én személyesen láttam a hajót. Elismeréssel tartozunk a dél-koreai
kormánynak eddigi cselekedeteiért, és erőteljesen támogatjuk kérését, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa
foglalkozzon az üggyel. Csak a párbeszéd és a hatoldalú tárgyalások felújítása teszi lehetővé Észak-Korea
számára, hogy letegyen nukleáris fejlesztési programjáról, és csak ez bátoríthatja a jobb jövő érdekében tett
erőfeszítéseket.

A két Korea közti viszony javításához azonban a mi segítségünkre is szükség van. Mi is tudjuk, hogy az
Európai Uniónak és Dél-Koreának minden tekintetben el kell mélyítenie kapcsolatait, fejlesztenie kell
együttműködését a nemzetközi politika, a gazdaság, a tudomány, a kultúra és az oktatás területén, fokoznia
kell a diákok és a fiatal politikusok cseréjét.

A szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása megfelelő üzenet lenne ebben a pillanatban.
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Roger Helmer, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, én Koreában éltem és dolgoztam, és a múlt
héten Szöulban jártam az Európai Parlament küldöttségével. Közvetlenül koreai vendéglátóimtól hallottam
a Cheonan elsüllyesztéséről szóló beszámolót, és teljesen egyértelmű, hogy Észak-Korea a felelős. A robbanás
vitatott hovatartozású vizekben, a hajótesten kívül, nem belül történt, és megtalálták egy észak-koreai torpedó
maradványait a tengerfenéken az elsüllyedt fregatt mellett. Amint egy jól informált megfigyelő a bizonyítékok
áttanulmányozása után megjegyezte, ha nem az észak-koreaiak voltak, akkor csak a marslakók lehettek!

Miközben kifejezzük felháborodásunkat e háborús cselekmény iránt, ne feledkezzünk meg Észak-Korea
döbbenetes emberi jogi helyzetéről sem. Élelmiszer-, víz-, és áramhiány, a médiához való hozzáférés megtiltása,
200 000 ember koncentrációs táborokban, akik a kényszermunkába, az éhezésbe vagy a fizikai bántalmazásba
halnak bele. Dörömbölés az ajtón hajnali háromkor. Büntetések kiterjesztése a gyerekekre és az unokákra.
Hazatért menekültek újszülötteinek megfojtása édesanyjuk szeme láttára. Valójában egész Észak-Koreát egy
hatalmas koncentrációs táborrá változtatták.

Amikor végiggondoljuk a belső elnyomás, a külső kalózkodás és agresszió eseteit, eltökéltségüket, hogy
nukleáris fegyverre tegyenek szert, köntörfalazásukat a hatoldalú tárgyalásokon, állandó kardcsörtetésüket
és fenyegetéseiket, nyilvánvalóvá válik, hogy a „szeretett vezér”, Kim Dzsong Il körül kialakult klikk egy
csomó irracionális és paranoiás pszichopatából áll. Ezért a tisztelt Háznak a közös indítvány elfogadását
javaslom.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) A Koreai-félszigeten drámaian megnőtt a feszültség, mióta a Cheonan
nevű dél-koreai hadihajót elsüllyesztette egy észak-koreai torpedó, amit alátámasztott a robbanás okait
kutató nemzetközi vizsgálócsoport is. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a hatoldalú
tárgyalásokat, és fenn kell tartania a humanitárius segélyprogramokat és az Észak-Koreával kialakított
kommunikációs csatornákat. Sürgetnünk kell az Észak-Korea nukleáris programjának leállításáról szóló
tárgyalások folytatását, továbbá törekednünk kell az országban uralkodó életkörülmények javítására.

Ugyanakkor a Kínai Népköztársaságnak és az Orosz Föderációnak, mint az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó
tagjainak és mint a térség jelentős politikai és gazdasági hatalmainak, együtt kell működniük a
Koreai-félszigeten uralkodó feszültség csillapítása, valamint a béke és a biztonság előmozdítása érdekében.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Én nem jártam Észak-Koreában, de egy majdnem hasonló kegyetlenségű
rendszerben nőttem föl. Életem első 24 évét töltöttem egy kommunista országban, és arra szeretném kérni
a képviselőasszonyt - pontosan tudom, hogy ott mi történik és pontosan azt is tudom, hogy most miről
beszélek - hogy ne engedje magát félrevezettetni, másodsorban pedig határozottabban lépjen fel. De Ön és
az Unió akkor tud határozottan fellépni, ha a Bizottságot közben felszólítja, hogy az Unió területén is
határozottan lépjen föl, hiszen még visszaköszönt ez a kommunista múlt sok-sok kelet-európai országban.
Ha arra gondolok, hogy az Unió területén nyelvtörvények vannak, diszkrimináció érinti a kisebbségeket, ha
arra gondolok, hogy állampolgársági törvényt vezetnek be, kollektív bűnösség létezik az Unió területén,
akkor Ön is megérti, hogy miért nincsen erőnk, szavunk és hitelünk a világban, mert nem tartják az Uniót
egy hiteles testületnek. Nem tartanak bennünket hiteles embereknek, hogy ha először a saját házunk táján
nem söprünk.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Elnök asszony, az előző felszólalóval ellentétben többször is
jártam Koreában az utóbbi években. Észak-Koreáról beszélek. Elszomorító élmény volt, és én úgy látom,
hogy nem indokolt összevetni az európai eseményeket az Észak-Koreai helyzettel. Végül is két teljesen
különböző világról beszélünk.

De igazából a következőket szeretném elmondani: Észak-koreai útjaim során az volt a benyomásom, hogy
a koreaiaknak tulajdonképpen egy országgal kell számolniuk. Az egyetlen ország, amellyel számolniuk kell,
Kína, hiszen Kína Korea hatalmas szomszédja és az az ország, amely nélkül Korea csak hatalmas nehézségek
árán tudna fennmaradni. Ezért a Kínával fennálló kapcsolataink során, és az Uniónak vannak ilyen kapcsolatai,
azt kérném, hogy állandóan erősen hangsúlyozzuk, hogy Kínának nagyobb szerepet kell vállalnia a
Koreai-félszigeten zajló dolgok megállításában.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE). – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, a kidolgozott állásfoglalás fontos
és jó irányba tett lépés. Felszólít a hajó elsüllyedésének tisztázására és a két koreai állam kapcsolatának
javítására. A jelentés azonban súlyos kritikára is okot ad, mert érhetetlen módon egy szót sem szól az emberi
jogok súlyos megsértéséről Észak-Koreában.

Éppen ma délután tárgyaltuk meg, hogy a következetes, hiteles európai külpolitika számára létfontosságú,
hogy az emberi jogok védelmét szisztematikusan és következetesen minden tevékenységének a középpontjába
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helyezze. Észak-Korea esetében ez azt jelenti, hogy egyebek mellett foglalkoznunk kell több mint 200 000
politikai fogoly sorsával, és bírálóan kell fellépnünk a kollektív családi büntetőjogi felelősség rendszere és a
kínzások alkalmazása ellen. Továbbá nem szabad közömbösnek maradnunk az iránt sem, hogy a népesség
nagy része alultápláltságtól, sőt éhezéstől szenved. Az EU-nak fel kell szólítania Észak-Koreát, hogy működjön
együtt az ENSZ emberi jogi szerveivel. Az EU-nak aktív és nagyon erőteljes szerepet kell játszania abban is,
hogy az ENSZ hozzon létre egy vizsgálóbizottságot, amely felméri és dokumentálja a múlt és a jelen súlyos
emberi jogi sérelmeit. Bármely egyéb megközelítés nem lenne hiteles.

Anna Rosbach (EFD). – (DA) Elnök asszony, a nemzetközi jelentés egyértelműen megállapítja, hogy
Észak-Korea volt a felelős a dél-koreai hajó elsüllyesztéséért. Dél-Korea szankciókat léptetett életbe Észak-Korea
ellen, és csak a humanitárius segélyprogramok és a Kaesonggal kapcsolatos ügyletek folytatódnak. A másik
oldalon Észak-Korea folyamatosan provokál, és azt állítja, hogy Dél-Korea meghamisítja a tényeket. Mit
teszünk mi? Mi természetesen támogatjuk kereskedelmi partnerünket Dél-Koreában. Éppen most érkeztem
haza a parlamenti küldöttség dél-koreai útjáról. Míg ott voltunk, láttuk, hogy milyen fontossá vált ez az ügy,
és hogy holtpontra jutott. Ezért az EU számára fontos, hogy segítsen lecsillapítani a helyzetet, noha ez
csaknem lehetetlennek látszik. Ugyanakkor az is világos, hogy nemcsak az Egyesül Államoknak, Dél-Koreának
és az Európai Uniónak kell lépéseket tenni ebben az ügyben. Oroszországnak és Kínának is elő kell állniuk
javaslataikkal, és cselekedniük kell. Észak- és Dél-Korea barátai és együttműködő partnerei részéről erőteljes
válaszra van szükségünk. Ezért támogatom az állásfoglalás tartalmát.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Észak-Korea egyetlen óriási börtön, amelyben napi rendszerességgel a
legsúlyosabb módon – éheztetéssel és kínzással – sértik meg az emberi jogokat.

A becslések szerint jelenleg körülbelül 150 000 ember van koncentrációs táborokban, és körülbelül 100
000 ember pusztult el a kegyetlen kényszermunka következtében. A maradék népesség folyamatosan szenved
az éhezéstől és az üldöztetéstől, és fennmaradása a külföldi segélyektől függ. Az Európai Parlament és az
Unió számára létfontosságú, hogy világos állásfoglalást fogadjon el a jelenlegi nyugtalanító helyzetről, amit
a Cheonan nevű dél-koreai tengeralattjáró ellen a közelmúltban elkövetett támadás csak tovább súlyosbított.
Egy ilyen támadás a Koreai-félsziget egészének békéjét és biztonságát fenyegeti.

Szeretném kifejezni csalódottságomat és sajnálatomat, hogy a jelenlegi állásfoglalás-tervezet nem ítéli el
egyértelműen az emberi jogok szisztematikus és súlyos megsértését Észak-Koreában. Az a határozott
véleményem, hogy ez a kérdés további vitát igényel a Parlament júliusi plenáris ülésén.

Charles Tannock (ECR). – Elnök asszony, az ún. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vagy Észak-Korea
számomra az utolsó brutális, sztálini, totalitáriánus, személyi kultuszra épülő állam a világon, amelytől meg
kell szabadulnunk. Úgy vélem, hogy a „szeretett vezér” éppen a fiát készíti fel a brutális rendszer irányításának
átvételére. Felháborító gyilkos cselekedet, hogy egy észak-koreai tengeralattjáró elsüllyesztett egy dél-koreai
hadihajót, amelynek 46 fős legénysége áldozatul esett a támadásnak. A tények egyértelműek; az incidens
okait kutató nemzetközi vizsgálatban brit és svéd szakértők is részt vettek.

A Kínai Népköztársaságnak gazdasági és politikai befolyást kell gyakorolnia erre a kitaszított országra, és
felelősségre kell vonnia azt, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak pedig bocsánatot kell kérnie, és
kártérítést kell fizetnie az áldozatok családjának, akiknek ezúton szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet
és sajnálatomat a tragédia miatt.

Christian Ehler (PPE). – (DE) Elnök úr, Lochbihler asszony felszólalásával kapcsolatban szeretném ismét
kifejteni, hogy mi volt az a két ok, amiért a parlamenti frakciók úgy döntöttek, hogy nem foglalják bele a
humanitárius jogok kérdését az állásfoglalásba. Az első az, hogy várjuk az Emberi Jogi Albizottság jelentését,
a második pedig az, hogy a Dél-Koreában alkalmazott halálbüntetéssel kapcsolatban egy egész sor egyéb
kérdést nyújtottak be. Megegyeztünk abban, hogy közösen, sürgősségi eljárást kérve benyújtunk egy javaslatot
ebben a témában júliusban, majd szeptemberben vagy októberben, amilyen gyorsan csak lehet, átgondoljuk
az albizottság jelentését.

Nem politikai manőverezésről volt szó. Nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet. A küldöttség, amelyben az
Emberi Jogi Albizottság tagjai is részt vettek, Koreába utazott, és pontosan ezeket a kérdéseket vetette fel.
Ez nem politikai manőverezés. Egyszerűen arról van szó, hogy nem tudunk mindig minden lehetséges témát
felölelő „gyűjtő-állásfoglalásokat” készíteni. Ehelyett az a szándékunk, hogy az emberi jogok ügyét önálló
sürgősségi eljárásban tárgyaljuk és a téma fontosságának megfelelően kezeljük.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony,
mindenekelőtt szeretném megköszönni Ehler úrnak, hogy vezette a Koreába indított küldöttséget – ez nagyon
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fontos –, és szeretném megköszönni a munkatársaimról mondott elismerő szavait is, akik rendkívüli munkát
végeznek. Örülök, hogy ilyen jól együtt tudtunk működni.

Támogatom azt is, mint Ehler úr tudni fogja, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössünk Dél-Koreával,
nem utolsó sorban azért, mert részben én tárgyaltam erről. Úgy vélem, hogy ez egy 21. századi
szabadkereskedelmi megállapodás, amely hatalmas előnyökkel jár az Európai Unió és partnerünk, Dél-Korea
gazdasága számára is. Ha lenne olyan pillanat, amikor feltétlenül ratifikálnunk kellene ezt az egyezményt,
akkor az, úgy vélem, most érkezett el.

Azt is elismerem, hogy Észak-Korea tekintetében – miként azt Vigenin, Kacin és Cutaş úr is említette – a
hatoldalú tárgyalásokra kívánunk összpontosítani, és nagy fontosságot kell tulajdonítanunk annak, hogy
ezek a tárgyalások folytatódjanak és sikerre vezessenek.

Elfogadom, hogy a legfontosabbnak a létező kapcsolatokat kell tartanunk, és azokat a lehetőségeket,
amelyekkel az Európai Unió bővítheti ezeket. Az egyetlen apró kérésem az, hogy remélem, hamarosan
rendelkezésemre áll a Külügyi Szolgálat, amely képes lesz azok szerint a prioritások szerint eljárni, amelyet
a Parlament teljesen jogosan és megfelelően megszab nekem.

Magam is nagy fontosságot tulajdonítok annak – miként azt Lochbihler asszony, Rosbach asszony és
Tannock úr is elmondta –, hogy bevonjuk Kínát, Oroszországot és más globális szereplőket az általunk
végzett munkába. Ez az egyik téma, amelynek a kidolgozása folyamatban van a szolgálatnál: azaz, hogy
hogyan használjuk stratégiai partneri kapcsolatainkat arra, hogy megpróbáljuk befolyásunkat és munkánkat
együttesen latba vetve megoldani e fontos és nehéz kérdések némelyikét.

Egyetértek azzal is, ami Észak-Korea emberi jogi helyzetével kapcsolatban elhangzott, és amit Helmer úr,
Zemke úr és mások olyan élénken lefestettek. Ez egyszerűen döbbenetes. Minden tőlünk telhetőt megteszünk,
hogy támogassuk őket humanitárius segélyekkel és nyomásgyakorlással, de önök jól ismerik a nehézségeket
és a kihívásokat.

Sógor úr, önnek azt mondanám, hogy az emberi jogok vonatkozásában éberen kell őrködnünk az Európai
Unión belül és kívül egyaránt.

Zárásképpen teljes mértékben osztom a felháborodást a Cheonan elsüllyesztésével kapcsolatban. Személyesen
beszéltem erről a külügyminiszterrel, és mindenben, amit tenni próbáltam, kifejeztem felháborodásomat,
és végezetül én is kifejeztem részvétemet a hajón tartózkodó és áldozatul esett emberek családjának és
barátainak.

Elnök. – Hat állásfoglalásra irányuló indítványt(5) juttattak el hozzám az eljárási szabályzat 110. cikkének
(2) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön 12:00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) Észak-Korea kb. 2000 óta nemzetközi bírálatok középpontjában áll
nukleáris fegyverprogramja és az emberi jogok folyamatos megsértése miatt. A dél-koreai fregatt, a Cheonan
2010. március 16-i elsüllyesztése, amelynek következtében 46 ember vesztette életét, új mélypontot jelentett.
Egy dél-koreai, egyesült államokbeli és más nyugati nemzetek szakértőiből álló bizottság arra a következtetésre
jutott, hogy a hajót egy észak-koreai torpedó süllyesztette el. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az EU által
elrendelt fegyverszállítási tilalom további szigorítása az észak-koreai vezetésre gyakorolt nyomás fokozásának
régi, kipróbált módszere. Biztosítanunk kell azonban, hogy ezzel nem nehezítjük tovább a lakosság már
eddig is nagyon rossz életkörülményeit. Phenjan nem lesz képes megengedni magának, hogy folytassa a
nemzetközi közösség korlátlan provokálását. Észak-Koreának legalább néhány kapcsolatra szüksége van
ahhoz, hogy külföldi valutára tegyen szert. Exportja csak az elmúlt évben 10%-kal csökkent. A nemzetközi
közösség körültekintően alkalmazott gazdasági nyomással rábírhatná Észak-Koreát, hogy tartsa tiszteletben
a nemzetközi jogot és az emberi jogokat.

(5) Lásd a jegyzőkönyvet.
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15. Bosznia-Hercegovina (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata Bosznia-Hercegovináról.

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Nagyon örülök, hogy úgy kezdhetjük el a vitát, hogy Cathy
is itt van még körünkben, mivel pont olyan üzenetekről beszéltünk, amelyeket szeretnénk önökkel megosztani.
Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ebben az ország számára rendkívül
fontos pillanatban nyilatkozatot tehetek Bosznia-Hercegovináról.

Osztom a bosznia-hercegovinai helyzettel kapcsolatos véleményüket. A politikai helyzet romlott és a
reformok lassan haladnak előre. 2010 a választások éve, és egyes politikai vezetők megosztó retorikával
élnek. Ezen túlmenően, a válság tovább nehezíti a helyzetet.

Másrészről viszont, az EUFOR és az Európai Unió Rendőri Missziójának jelentései szerint, a stabilitás és
biztonság nincs veszélyben. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy ezekben a nehéz időkben, az Európai Unió
teljes mértékben elkötelezett marad Bosznia-Hercegovina európai jövője mellett. Osztom ezt a személyes
elkötelezettséget a főképviselővel, Ashton bárónővel. A célunk egy stabil Bosznia-Hercegovina, amely
határozottan az Európai Unió irányába halad, és mi minden támogatást megadunk e cél eléréséhez.

Ugyanakkor az ország hatóságainak feladata, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználjanak és
minden lehetséges erőfeszítést megtegyenek ennek megvalósítása érdekében. Ellenkező esetben az ország
azt kockáztatja, hogy elmarad a régió többi részétől. Mindketten elmondhatjuk – és Cathy Ashton tanúsíthatja
ezt –, hogy a június 2-án, Szarajevóban megrendezett magas szintű találkozó újra megerősítette a
Nyugat-Balkán egyértelmű európai esélyeit, ennek alapja először is a koppenhágai kritériumoknak, másodszor
pedig a stabilizációs és társulási folyamat feltételeinek való megfelelés.

A magas szintű találkozó arra is lehetőséget teremtett az Európai Unió számára, hogy hangsúlyozza a
regionális együttműködés jelentőségét, és a régió szomszédos országait a megbékélés irányába tett további
pozitív lépésekre ösztönözze. A Bizottság minden uniós szerepvállalóval együtt, a főképviselői irodával
közreműködésben továbbra is dolgozni fog az átmeneten, hogy a feltételek teljesülése esetén sikerüljön
megerősíteni az országban az uniós jelenlétet. Természetesen ennél figyelembe kell venni a Külügyi Szolgálat
szélesebb értelemben vett megtervezését a Lisszaboni Szerződés végrehajtása alapján. Egy különösen fontos
szempontot szeretnék itt hangsúlyozni. A daytoni megállapodást maradéktalanul tiszteletben kell tartani,
és ennek Bosznia-Hercegovina területi integritása is részét képezi. Elfogadhatatlan, hogy ezt bármilyen
módon is kétségbe vonják.

Kiemelt fontosságú, hogy az Európai Unió azt is elvárja politikai vezetőitől, hogy felelősségteljes hozzáállást
tanúsítsanak azáltal, hogy az alkotmányokat összhangba hozzák az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatával.
További alkotmánymódosításokra van szükség ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina működőbb állam legyen,
és megfeleljen a stabilizációs és társulási megállapodás 2. cikkének. Arra kértem Špirić miniszterelnök urat,
hogy hozzon létre egy olyan intézményesített testületet az alkotmányos reformmal kapcsolatosan, amely a
választások után is működésben maradhat.

Valójában, ahogy az az állásfoglalásban is szerepel, az Európai Unióhoz való csatlakozás egyet jelent
szabályainak és értékeinek elfogadásával. A Nyugat-Balkán valamennyi országa és az Európai Unió tagállamai
népszámlálást szerveznek 2011. márciusában. Bosznia-Hercegovinának sürgősen el kell fogadnia a
népszámlálásról szóló törvényt. A 2011-es népszámlálás kulcsfontosságú a társadalmi és gazdasági fejlődés,
valamint az európai uniós integráció szempontjából. A Bizottság kész további technikai támogatást nyújtani,
és aktív szerepet vállalni a népszámlálás ellenőrzésében. Bosznia-Hercegovina parlamentjében még mindig
tárgyalják a népszámlálásról szóló törvénytervezetet. A Bizottság számos szakmai összejövetelt és találkozót
szervezett a parlamenti képviselők, a miniszterek és a köztisztviselők számára, hogy elmagyarázzák a
népszámlálás jelentőségét és megpróbálják erről meggyőzni őket.

Ebben a kihívásokkal teli környezetben, a Bizottság továbbra is a reformok előmozdítására törekszik a
hatóságokkal folyamatosan folytatott párbeszéden keresztül. A stabilizációs és társulási megállapodás
valószínűlég még 2010 vége előtt hatályba lép. Annak érdekében, hogy a megállapodás szerinti
kötelezettségvállalásait teljesíteni tudja, Bosznia-Hercegovinának olyan életképes kormányzati rendszert
kell kialakítania, amely révén képes lesz az Európai Unióval összeegyeztethető jogszabályokat elfogadni és
végrehajtani.

Ami vízumkérdésekről folytatott párbeszédet illeti, a Bizottság május 27-én benyújtott javaslata csupán
néhány olyan követelményt tartalmaz, amelyet még nem teljesítettek. A vízumliberalizáció annak bizonyítéka,
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hogy a politikai konszenzus kézzelfogható eredményeket hozhat. Mihelyt az értékeléseink alapján arra a
következtésre jutunk, hogy minden teljesítménymutatót elértek, az Európai Parlament és a Tanács közösen
fog határozni a Bizottság javaslatáról.

Befejezésképpen hangsúlyozni szeretném annak rendkívüli fontosságát, hogy mindannyian továbbra is
megköveteljük a felelősségteljes vezetést, és konkrét bizonyítékkal szolgáljunk a lakosság számára arra nézve,
hogy a jövőjük az Európai Unióban van. A Doris Pack asszony által benyújtott állásfoglalás egy pozitív lépést
jelent ennek irányába.

Doris Pack, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! A Bosznia-Hercegovináról szóló jelentés
nagyon sok területet érint, de én csak néhányat emelhetek ki ezek közül.

Az európai esélyek – amelyről Füle úr is beszélt – nyilvánvalóan a legkisebb közös nevezőt jelentik
Bosznia-Hercegovinában. Ugyanakkor az ország az elmúlt négy év során nem nagyon került közelebb e
célhoz, mivel a politikai rendszer és a politikusok között tapasztalható széthúzás miatt egy szakadék kezd
kialakulni, különösen a két testület között. Az egyik fél államon belüli államnak tekinti magát, a másik viszont
olyan kormányzási elveket vall, amelyek lehetetlenné teszik az egyes szintek működését. Még egy közös piac
sincs ebben az országban. Nincs közös energiaellátás, és nem léteznek közös intézmények. Az ország
alkotmánya, amit a nemzetközi közösség Daytonban állított össze, nem képez hatékony alapot egy
alkotmányos állam működéséhez. Ezen túlmenően megsérti az emberi jogokat, ahogy azt a strasbourgi
Európai Emberi Jogi Bíróság határozata is megállapította.

Füle úr, komolyabb beavatkozást szeretnénk az EU részéről látni, és szükséges esetén, az uniós intézmények
akár szankciókat is alkalmazhatnának. Ez a laissez-aller és laissez-faire megközelítés sehova sem vezet.
Bosznia-Hercegovina lakossága más hangnemhez szokott és ők maguk is más hangnemet használnak velünk
szemben.

Ön már érintette a vízumliberalizáció kérdését. Nagyon reméljük, hogy sikerül majd megvalósítani.

A bűnözés és korrupció elleni harc még távolról sincs megnyerve. Sajnálatos módon maga a kormányzat és
a politikai rendszer is része ennek a korrupciónak. Mindez a gyenge igazságszolgáltatási rendszerrel együtt
elrettenti a beruházókat és akadályozza az újabb munkahelyek teremtését, különösen a fiatalok számára.

Ezzel elérkeztem az oktatás kérdéséhez. Sajnálatos, hogy a struktúrák elavultak és nem hatékonyak. A
diplomák és a tudományos fokozatok elismerése jelentős probléma. Sokkal többet kellene tennünk ezen a
területen, még állami szinten is. Az emberek nem vesznek részt a programjainkban sem, mivel nem
rendelkeznek a szükséges szakértelemmel. Éppen ezért kell segítenünk nekik.

A helyi politikusok jelentik a menekültek visszatérésének és újrabeilleszkedésének legfőbb akadályát. A
miniszterelnökök ugyan azt mondják az embereknek, hogy térjenek vissza, de a helyi politikusok nem
biztosítják a villany- és vízellátást, ezért a menekültek visszamennek oda ahonnét jöttek.

Ennek következtében, még mindig rengeteg a tennivaló és remélem, hogy segíteni fognak az ország
lakosságának ebben a feladatban. Megérdemlik segítségünket, és szükségük van a támogatásunkra, mert
jövőjük az Európai Unióban van.

Emine Bozkurt, az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! Először is szeretném megköszönni
az előadónak, Pack asszonynak a konstruktív együttműködését.

Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, az ország jövője az Európai Unióban van. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez a
jövő valóra váljon, politikusainak közös akaratról és eltökéltségről kell tanúbizonyságot tenniük, és
tartózkodniuk kell a nacionalista, megosztó retorika használatától. Bosznia lakossága nem maradhat továbbra
is a politikai vezetők akaratgyengeségének a túsza. A vízumliberalizáció területén lehetségesnek bizonyult,
hogy összehangolt erőfeszítésekre kerüljön sor a reform érdekében, és a boszniai emberek számára most
már elérhető közelségbe került az Európába való vízummentes utazás.

Ugyanakkor nem csak reformokra van szükség az Európai Unióba vezető úton. Emellett az is fontos, hogy
a polgárok számára ez egy jól működő állam legyen; egy olyan ország, amelyben minden polgár részt vehet,
függetlenül attól, hogy melyik csoporthoz vagy kisebbséghez tartozik. Az Európai Emberi Jogi Bíróság
megállapította, hogy a boszniai alkotmány megsérti az emberi jogokat, és sürgősen módosításra szorul,
hogy minden boszniai polgár szavazati joggal rendelkezhessen és megválasztható legyen.
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Nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, hogy a stabilitás és előrehaladás érdekében milyen nagy jelentősége
van a nyugat-balkáni országok regionális együttműködésének. A balkáni országok egymással szemben is
felelősek azért, hogy az előrehaladás összhangban történjen. Ahol vitájuk van a szomszédos országokkal,
mint például Horvátországgal a Pelješac-híd tervezett megépítése kapcsán, ott tárgyalások útján kell megoldást
találni.

Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy kiemelkedően fontos Bosznia-Hercegovina számára, hogy
megbékéljen az országban lezajlott háborúkkal. A háború során megerőszakolt és más szexuális erőszaknak
áldozatul esett nőknek igazságot kell szolgáltatni. Bosznia-Hercegovinának meg kell büntetnie az elkövetőket,
és több támogatást kell nyújtania ezeknek a nőknek. Idén júliusban lesz 15 éve, hogy megtörtént a szörnyű
szrebrenicai népirtás. E tragikus eseménynek helyet kell kapnia a Balkánnal kapcsolatos kollektív emlékezetben.
Ezzel összefüggésben üdvözlendők a nyugat-balkáni országok parlamentjei által elfogadott különböző
állásfoglalások, illetve a horvát elnök részéről a közelmúltban elhangzott bocsánatkérések azért a horvát
politikáért, amelyet Bosznia-Hercegovinában a háború alatt alkalmaztak. Ezek fontos gesztusok voltak és
előrelépést jelentettek az etnikai megbékélés irányába a Balkánon.

Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Bosznia-Hercegovina egyrészt szeretetet,
másrészt csalódottságot vált ki legalábbis bennem. Arra van szüksége, hogy kitartóan szeressük, és szerintem
Doris Packtól ezt meg is kapja.

Az állam megfelelő működése érdekében nem azért ragaszkodunk a reformokhoz, mert valamilyen ezoterikus
vágyat érzünk arra, hogy diktáljunk vagy beavatkozzunk. Füle biztos úr helyesen beszélt arról, hogy a
gazdasági feltételek tovább súlyosbítják a politikai nehézségeket. Feltétlenül szükség van egy működő államra
ahhoz, hogy lehetőség nyíljon a beruházások fogadására, az uniós finanszírozás és az export lehetőségek
kihasználására, ami munkahelyeket teremtene. A reformok és a gazdasági szempontok tehát szorosan
összefüggnek egymással. Nagyon nagy szükségünk van reformokra az emberi jogok és igazságszolgáltatás
tiszteletben tartása, valamint a korrupció elleni harc érdekében is. Én nagyon is híve vagyok a vízummentes
utazásnak, a vízumliberalizációnak, és remélem, hogy a Külügyi és az Állampolgári Jogi Bizottságban sikerül
majd mindent megtennem annak érdekében, hogy reményeink szerint ez év őszére ezt biztosítani tudjuk.
Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó hír lenne a boszniai polgárok számára.

Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! Mi itt a Parlamentben valójában
a boszniaiakhoz szólunk; az ottani politikusokhoz és emberekhez. Van két nagyon pozitív szempont: a
küszöbön álló vízumliberalizáció és az a tény, hogy a politikai vezetők ismét beszélnek egymással a Balkánon.
Ezen pozitív szempontok ismeretében a boszniai vezetők szemébe kell néznünk, és a következőket kell
nekik mondanunk: „Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor képesek vagytok arra is, hogy megállapodjatok
egymással, mivel ez az, ami az uniós tagságotok útjában áll. Eljön majd a nap, amikor ez valóra válik, de ez
csak egy egységes Bosznia-Hercegovina esetében fog megtörténni.”.

Amennyiben sikerül közvetítenünk ezt az üzenetet, akkor célba fognak érni. Az országnak további
problémákat is meg kell oldania, ilyen a társadalom sérülékeny csoportjainak helyzete, az etnikai konfliktusok
és a véleménynyilvánításhoz való jog. Üdvözlünk minden ezzel kapcsolatos előrelépést.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) Objektív tény, hogy Bosznia-Hercegovina lényegesen lassabban halad előre az
európai integráció felé vezető úton, mint a térség többi állama. Hasonlóképpen negatív tény, hogy már
hosszú ideje csak nagyon korlátozott előrelépést tapasztalunk az uniós tagsággal kapcsolatos reformok
eredményességét illetően is.

2010 a választások éve Bosznia-Hercegovinában. Ennek köszönhetően vagy talán éppen ezért több reform
esetében is nagyon gyenge eredmények születtek. Tekintettel az ország jelenlegi helyzetére, nincs sok okunk
drámai javulásra számítani ebben a térségben a választások után. Az ország politikai vezetésének azonban
világosan meg kell értenie, hogy csak a reformfolyamatban elért konkrét eredmények és a követelmények
teljesítése esetén tud az ország európai útján előrehaladni. Ezek közül az egyik legfontosabb az alkotmányos
reform, amelynek egy koherens rendszert kell létrehoznia, működő, független és mindenekelőtt hatékony
intézményekkel.

Ugyanilyen fontosak a gazdasági reformok, különösen a strukturális jellegűek, amelyek elhárítanák az ország
egységes gazdasági térségének kialakításához vezető út előtt, illetve a privatizációs folyamat újraindítása
előtt álló akadályokat. Negatív tényező a munkanélküliség növekedése, amely a hivatalos statisztikák szerint
elérte a 40%-ot.
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Másrészről, objektíven kell néznünk – és pozitív tényezőként kell megemlítenünk – a vízummentes rendszer
bevezetésével kapcsolatos feltételek sikeres teljesítését. A holnapi napon szavazásra kerülő állásfoglalás
véleményem szerint objektív értékelést ad az országról, és megmutatja, hogy az Európai Unió készen áll
arra, hogy segítse az országot integrációs törekvéseiben, feltéve, ha az ország politikai vezetése és polgárai
képesek lesznek kezelni és megoldani azokat a problémákat, amelyeket még az uniós tagság megszerzése
előtt nekik maguknak kell kezelniük és megoldaniuk.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Elnök asszony! Gratulálni szeretnék az előadónak és az árnyékelőadónknak
is. Jó jelentést készítettek. Számomra a legfontosabb pontot az jelenti, hogy a két oldal, amely jelenleg
megnehezíti az életet Bosznia-Hercegovinában, észhez tért és kezd elmozdulni szélsőséges álláspontjáról.
Az egyik ilyen szélsőséges álláspont folyamatosan kétségbe vonja Boszniát és annak integritását, illetve
népszavazásokkal fenyegetőzik, amelyek mindössze azt érik el, hogy felkorbácsolják a közvéleményt és
gyűlöletet szítanak. A másik szélsőséges álláspont pedig Dayton alapstruktúráját kérdőjelezi meg. Szükség
van a daytoni megállapodás kiigazítására? Igen. A megállapodást már módosították, de még tovább kell
dolgozni rajta.

Az egyik oldal folyamatosan azt mondja, hogy a főképviselői irodát fel kell számolni, és ezzel egyet is értek.
Ugyanakkor az ezt követelő oldalnak biztosítania kell az országban a feltételeket ahhoz, hogy a politikusok
képesek legyenek önmaguk viselni a felelősséget. E célkitűzésnek kell vezérelnie minket, de a politikusoknak
is ki kell venniük ebből a részüket. Ezen túlmenően a következő választásokon a szavazók remélhetőleg
olyan politikusokat fognak megválasztani, akik készek felelősséget vállalni saját országukért.

Monica Luisa Macovei (PPE). – Elnök asszony! Az Európai Unió már többször is megerősítette a
Nyugat-Balkán országainak, köztük Bosznia-Hercegovinának is, uniós tagságával kapcsolatos elkötelezettségét,
de valamennyien tudjuk, hogy elsődlegesen maga az ország felelős a valódi reformokért és a csatlakozásért,
és az ő akaratán és képességén múlik, hogy mennyiben tesz eleget a koppenhágai kritériumoknak és vállalt
kötelezettségeinek.

Valamennyien tudjuk, és már itt is elhangzott, hogy jelenleg csak csekély előrehaladás tapasztalható
Bosznia-Hercegovinában, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a döntéshozatali folyamat, a törvényhozás és az
egymást átfedő hatáskörök szétszabdaltsága jelentős mértékben a daytoni megállapodásokban gyökerezik,
amelyekre – való igaz – szükség volt a vérontás megállítása érdekében.

A felelősség megoszlik a nemzetközi közösség, beleértve az Európai Uniót is, és a helyi hatóságok között.
Úgy gondolom, hogy ez még inkább igaz, mint a Balkán többi országa esetében. 1995 óta vagyunk aktívan
jelen Bosznia-Hercegovinában szakpolitikákkal, emberi erőforrásokkal, energiával és pénzügyi támogatással.

Jobban és aktívabban kell támogatnunk a hatóságokat, és mindenekelőtt Bosznia-Hercegovina lakosságát.
Két megjegyzést szeretnék tenni a vízumliberalizációval kapcsolatban. Az első a vízumkötelezettség eltörlése
esetén jelentkező szervezett bűnözés exportálásának feltételezett veszélyével kapcsolatos, és szeretném
hangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Éppen ellenkezőleg, azon országokban, ahol nincs vízumkötelezettség,
kevesebb a szervezett bűnözés, mert ezzel alapvetően megszüntettük azt a szervezett bűnözést, amely a
vízummal és illegális kereskedelemmel függ össze azon országokban, ahol még létezik ilyen kötelezettség.

A második érvem pedig az lenne, hogy azok az emberek, akik azért utaznak, hogy tanuljanak, barátkozzanak
és új dolgokat tanuljanak, megváltozott látásmóddal térnek vissza hazájukba. Sokkal követelőbben lépnek
fel országuk hatóságaival szemben. Nagyobb átláthatóságot követelnek, és ezek az emberek tudják majd
szorgalmazni, megvalósítani és véghezvenni a reformokat az országban.

Két érvet is felhoztam arra, amely Bosznia-Hercegovina esetében a vízumliberalizáció mellett szól, és remélem,
hogy 2010 során ezt végre is lehet hajtani.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Füle biztos úrnak és az előadónak, Pack asszonynak is igazuk van, amikor azt
állítják, hogy az elmúlt évek során alig kaptunk jó híreket Bosznia-Hercegovinából.

Úgy vélem, hogy a 2010-es évnek fordulópontot kell jelentenie Bosznia számára. Boszniának élnie kell azzal
a lehetőséggel, hogy az Európai Unió készen áll a vízumliberalizációra. Most már a boszniai politikusokon
a sor.

Másodszor, Bosznia-Hercegovinának ki kell használnia a térségében uralkodó kedvező helyzetét.
Horvátországnak és Szerbiának most olyan kormányai vannak, amelyek az egységes, egész és osztatlan
Bosznia-Hercegovinát támogatják.
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Harmadszor, az októberi választások hatalmas lehetőséget jelentenek majd Bosznia-Hercegovina számára,
mivel lehetőséget kínál a szavazói számára, hogy olyan politikusokat válasszanak, akik készek és képesek
előrevinni az országot.

A választások után egy új megállapodásra van szükségünk, egy Dayton utáni megállapodásra, amely működő
államot és kormányzatot hoz létre. Ez az, ami jelenleg nem létezik Bosznia-Hercegovinában. Ezen túlmenően,
a megállapodásnak biztosítani kell Bosznia-Hercegovina hosszú távú létezését, és nemzetközi jogi garanciákat
kell tartalmaznia az Európai Unió, az ENSZ, Horvátország és Szerbia részéről. Mi készek vagyunk mindent
megtenni ennek elérése érdekében.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Elnök asszony! 15 évvel a daytoni megállapodás után Bosznia-Hercegovina
tett ugyan bizonyos előrelépést, de nagyon csekély előrehaladást ért el. Éppen ezért ne áltassuk magunkat
ezzel kapcsolatban. Gyakran mondják, hogy a daytoni megállapodás alapvetően rendben van, csak megfelelően
kell alkalmazni, és jobb politikusokat kell találni, de ez nem igaz. Bosznia-Hercegovina jelenlegi struktúrája
nem teljesen működőképes. Az országot egyenlő jogokkal rendelkező, három népből álló valódi szövetséggé
kell formálni. A sok kis rugalmatlan kantont egy nagyobb, vegyes nemzetiségekből álló hatékonyabb régióvá
kell átszervezni. Az állam központi szervezeteit természetesen szintén meg kell erősíteni, a kisebbségek
számára pedig biztosítani kell az emberi jogokat, és helyzetüket meg kell erősíteni, ahogy azt a strasbourgi
bíróság ítélete is megállapította.

Éppen ezért van szükség az állam átfogó reformjára. Ugyanakkor ezt a reformot az országon belüli erőknek
kell kezdeményeznie. Mi csak támogatást tudunk számukra felkínálni. Pontosan ebben rejlik a fő probléma.
Nemcsak Dodik úr, de elsősorban Dodik úr az, aki minden valódi reformkísérletet elfojt. Ez azt jelenti, hogy
minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ösztönözzük egy fiatal politikai elit
kialakulását az országon belül. Örülök annak a ténynek, hogy Pack asszony kiváló jelentése többek között
a kultúrára és az oktatásra is hangsúlyt helyez. Az országnak egy átfogó oktatási rendszerre van szüksége,
amely méltó nagyszerű történelméhez, kezdve a többnemzetiségű óvodáktól, egészen egy új európai
egyetemig.

Bosznia-Hercegovina olyan ország, amelyet nemcsak a konfliktus, de a rendkívül példaértékű toleranciája
is jellemzett. Itt fejlődött ki az iszlám toleráns európai formája. Itt hozták meg az osztrák uralom idején az
első iszlám törvényt Európában, amely a mai napig példaértékű. Sokan tudtak ebben az országban békésen
együtt élni. A boszniaiak büszkék lehetnek történelmükre, és amennyiben képesek lesznek hasonló szellemben
kialakítani valamit, és azt behozni a modern Európába, akkor szerintem a 2010-es év kedvező fordulópont
lehet Bosznia-Hercegovina számára.

Anna Ibrisagic (PPE). – (SV) Elnök asszony! Szeretném Pack asszonynak megköszönni a kiegyensúlyozott
és rendkívül objektív jelentését, de szeretnék Füle úrnak is köszönetet mondani azért a rendkívül nagy
érdeklődésért és tudásért, amelyet Európának ezen érdekes, de nagyon bonyolult részével kapcsolatos
munkája során tanúsít.

Biztos úr, teljesen igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy Bosznia területi integritását nem lehet és nem
is szabad megkérdőjelezni. Ha ki kellene választanom azt az egy dolgot, amit ma hangsúlyozni szeretnék,
akkor az a vízumliberalizáció lenne. Nagyon remélem, hogy a vízumliberalizációs folyamatot még az októberi
választások előtt sikerül lezárnunk. Amennyiben nem lesz időnk arra, hogy elküldjük ezt az üzenetet, akkor
a Bizottság részéről egyértelmű üzenetet kell küldenünk arra vonatkozóan, hogy a folyamatot a közeljövőben
le fogjuk zárni. Ellenkező esetben sajnos, nemcsak a választások eredményeit fogjuk veszélyeztetni, de azt
is, hogy az emberek érdekeltek legyenek abban, hogy részt vegyenek a Boszniában tartandó választásokon.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Sajnos a Balkán és Bosznia-Hercegovina térségei még mindig egyfajta
puskaporos hordót jelentenek.

Személy szerint nagyon fontosnak tartom az Európai Unió szempontjából, hogy fenntartsuk erős
befolyásunkat a térségben, és megmutassuk a térségnek és különösen Bosznia-Hercegovinának, hogy van
jövőjük Európában, és az egyik terület, ahol bebizonyíthatjuk ezt, az a vízumrendszer liberalizációja, amit
nagyon támogatok.

Hiszem továbbá, hogy a régi politikusokat már nem tudjuk megváltoztatni, de a fiatal nemzedéknek és az
új nemzedéknek meg tudjuk mutatni, hogy az EU itt van számukra, akár képzéssel, akár annak tényén
keresztül, hogy az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina fiataljai között még több cserét támogatunk.
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Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bosznia-Hercegovina kevesebb
előrehaladást ért el az Európai Bizottság által meghatározott koppenhágai kritériumoknak való megfelelés
területén, mint a Nyugat-Balkán többi országa annak ellenére, hogy ebben a térségben a legnagyobb az
Európai Unió és a nemzetközi közösség jelenléte, az eseti alapon létrehozott intézmények és pénzügyi
támogatások révén. Bosznia-Hercegovina valójában még mindig hatalmas nehézségeket okoz. Az Európai
Unió nem tud érdemben foglalkozni egy olyan ország jövőbeli tagságával, ahol a főképviselő még mindig
jelen van és aktív szerepet játszik a politikai döntéshozatali folyamatban. Az előrehaladás éppen ezért
nagymértékben a főképviselői iroda fokozatos bezárásától függ majd.

Az sem világos, hogy a különböző politikai partnerek hogyan tudnak együttműködni. Az ország a Szerb
Köztársaság és a Szövetség között van felosztva, valamint három etnikai csoportra oszlik, amelyek mindegyike
kisebbséget képvisel az ország ráeső részében. Ennek következtében az elmúlt tíz évben a lakosság száma
4,5 millióról 3,4 millióra csökkent. Úgy tűnik, hogy már maguk az emberek sincsenek meggyőződve arról,
hogy az országuknak van jövője. Bosznia-Hercegovina megkapta az uniós tagság esélyét, mivel egy egységes
és nem különálló területi részekből álló országnak tekintjük. Éppen ezért Bosznia-Hercegovina polgárainak,
mielőtt a tagsággal kapcsolatban bármilyen további döntést meghozhatnának, előbb azt kell eldönteniük,
hogy kívánnak-e egy egységes ország részei lenni.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) A Bosznia-Hercegovinára vonatkozó vízumrendszer megszüntetésére
tett javaslatnak arra kellene ezt az országot ösztönöznie, hogy még nagyobb előrehaladást érjen el az
igazságszolgáltatás reformja, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc és az igazgatási rendszer
megszilárdítása területén. Remélem, hogy ez meg fog történni. Meglepetten hallottam Szarajevóban, hogy
a civiltársadalom képviselői azt kértek, hogy ne támogassuk a vízummentességet, mert ezzel azt jeleznénk,
hogy támogatjuk a jelenlegi politikusok hatalomba való visszatérését.

Az Európai Uniónak egy világos, realista és inspiráló csatlakozási programmal kell előállnia, amely minden
nyugat-balkáni országot életképes regionális együttműködésben és következésképpen tartós megbékélésben
való részvételre ösztönöz majd. Az EU-nak számos, Bosznia által teljesíthető rövid távú célkitűzést is javasolnia
kell, hogy polgárai láthassák az előrehaladást, és érdekeltek legyenek a reformfolyamat folytatásában. Minden
nyugat-balkáni országban lehetne egy ilyen rendszert alkalmazni.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Szarajevóra és Szrebrenicára az Uniónak csak egy válasza volt. Dayton. Itt többen
elmondták, hogy más hangnemet kell megütni, és ez nem a gazdasági és politikai szankciók hangneme,
hanem az, amiről Posselt kollegám is beszélt. Hiszen mi, az Unió is több vagyunk, mint egy gazdasági
érdekközösség. Kultúra, vallás és oktatás hangzott el. Én egy dolgot tudok mondani, egy dologra szeretném
bíztatni a kollegáimat. Akkor lesz Szarajevóban béke, akkor lesz Bosznia-Hercegovina független, szabad és
boldog emberek országa, hogy ha mi, az Unió példát mutatunk. Az Unió területén is minden nemzeti
kisebbség szabadon rendelkezhet az adójával, az anyanyelvével, amikor nem diszkriminálják őket, hanem
megadják területi és kulturális autonómiájukat. A jövő kulcsa Bosznia-Hercegovina esetében abban áll, hogy
az Unió területén levő kisebbségeknek megadják az önrendelkezési jogaikat.

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Engedjék meg, hogy ott kezdjem, ahol ez a nagyon hasznos
vita véget ért. Úgy gondolom, hogy üzeneteink tekintetében egységesek vagyunk. Az állásfoglalás-tervezet
kapcsán kialakult vita ezen egységes üzenetekről szólt. Úgy gondolom, hogy ez megmutatja közös
elkötelezettségünket, ugyanakkor hangsúlyozza a Bosznia-Hercegovinában kialakult helyzet komolyságát.

Úgy gondolom, hogy ebből a vitából világosan kiderült – és ezt teljes mértékben osztom –, hogy a
politikusoknak és elsősorban a bosznia-hercegovinai politikusoknak vállalniuk kell azt a felelősséget, amellyel
polgáraiknak és országuknak tartoznak. Azzal is teljes mértékben egyetértek, hogy ezt úgy bizonyíthatják
be a legjobban, ha tényleges előrelépéseket sikerül elérniük. Elhangzott az is, hogy a vízumliberalizáció
megmutatta, hogy lehetőség van arra, hogy Bosznia-Hercegovinában a politikusok ne csak arra legyenek
képesek, hogy valamiben megállapodjanak, de arra is, hogy nagyon sikeresen végrehajtsanak egy meglehetősen
színvonalas útitervet, amely elvezet minket a vízummentes rendszer.

Úgy gondolom, hogy rövid és középtávú prioritásainkat illetően sincsenek kétségeink. Ami a rövid távú
prioritásokat illeti, először is Bosznia-Hercegovina alkotmányának feltétlenül be kell tartania az Emberi
Jogok Európai Egyezményét, valamint a stabilizációs és társulási megállapodást; másodszor, el kell fogadni
az állami szintű népszámlálási törvényt; harmadszor pedig, teljesíteni kell a még hátralévő
teljesítménymutatókat.

Ugyanakkor nem hiszem, hogy arra kellene várnunk, hogy az októberi választásokon bizonyos eredmények
szülessenek. Már most kezdjünk el gondolkodni a középtávú célkitűzésekről – Bosznia-Hercegovina
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holisztikus, ugyanakkor átfogó megközelítéséről. Már most dolgoznunk kell az októberi választások
eredményeként felmerülő lehetőségeken. Úgy gondolom, hogy már az előválasztási kampány során is arra
kell bátorítanunk a politikusokat, hogy világosan mondják el elképzelésüket Bosznia-Hercegovina jövőjéről,
Európához való viszonyáról és európai törekvéseiről. Számos kihívás vár majd az országra a választások
után, beleértve az alkotmányok további módosítását, és gondoskodnunk kell arról, hogy mindkét fél – a
bosznia-hercegovinai és az európai uniós politikusok – készen álljon a szerepvállalásra, és ebben
Bosznia-Hercegovina politikusainak kell a nagyobb szerepet magukra vállalniuk. Úgy gondolom, itt az ideje,
hogy a választásokkal véget vessünk a daytoni korszaknak és belépjünk egy európai korszakba.

Elnök. – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt(6) juttattak el hozzám az eljárási szabályzat 110. cikkének
(2) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön 12:00-kor kerül sor.

16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 18.55-kor felfüggesztik és 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: LÁSZLÓ TŐKÉS
alelnök

17. Légiközlekedési megállapodás az EU és az USA között (vita)

Elnök. – A következő pont a Bizottság nyilatkozata a légiközlekedési megállapodásról az EU és az USA
között [2010/2724(RSP)].

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek
azért a lehetőségért, hogy beterjeszthetem az Egyesült Államokkal a második fordulós légiközlekedési
megállapodásról folytatott tárgyalások eredményeit.

Az Európai Bizottság az év elején, március 25-én kezdeményezte a második fordulós megállapodást, amelyet
a Parlament nagyon erősen támogatott. A Parlament nagyon konstruktív szerepet töltött be ezeknek a
tárgyalásoknak a folyamán, és ezért a Bizottság rendkívül hálás.

Hadd menjek végig a második fordulós megállapodás kulcsfontosságú elemein. Ez a megállapodás a 2008.
március 30. óta hatályos első fordulós megállapodásra épül azáltal, hogy megteremti további beruházások
és piaci hozzáférési lehetőségek kilátásait, valamint azáltal, hogy tovább erősíti a szabályozási kérdésekkel
kapcsolatos együttműködés kereteit, ilyen például a környezetvédelem, a szociális védelem, a verseny és a
biztonság.

A második fordulós megállapodás tervezete szilárd keretet határoz meg a környezetvédelemhez, az Európát
és az Egyesült Államokat érintő helyi és globális környezeti kihívások kezeléséhez közös projektek
végrehajtásán keresztül, amelyek olyan gyakorlatias megoldásokkal foglalkoznak, mint a tisztább járatkezelési
és légiforgalom-irányítási technológiák, valamint az olyan nemzetközi fórumokon folytatott együttműködés,
mint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. Ezenkívül mindkét fél hivatalosan is elismeri a feladatok
megkettőzése elkerülésének, valamint a vonatkozó piaci alapú intézkedéseik kompatibilitása fejlesztésének
fontosságát. Külön szeretném itt megemlíteni a kibocsátáskereskedelmi rendszert.

Európa arra is felkészült, hogy kihasználja a biztonság területén elért eredmények előnyeit, ahol a megállapodás
a repülőterekre nehezedő biztonsági terhek csökkentésére törekszik a felmérési tevékenységek előmozdításán
és a jövőbeni követelményekről kellő időben lefolytatott konzultációkon keresztül. A verseny területén a
megállapodás javítja a felelős hatóságok közötti együttműködést, valamint az Atlanti-óceán mindkét oldalán
meghozott szabályozási határozatok átláthatóságát és kiszámíthatóságát.

Az ilyen jellegű repülésügyi megállapodások története során első ízben ismerték el a piaci hozzáférési
lehetőségek és az erős szociális védelem egyensúlyba hozatalának szükségességét azon a

(6) Lásd a jegyzőkönyvet.
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kötelezettségvállaláson keresztül, hogy a megállapodásban szereplő rendelkezéseket olyan módon hajtják
végre, hogy ezzel ne ássák alá a munkajogokat.

A kereskedelmi fronton Európa további jogokat szerzett, többek között a „Fly America” programhoz való
azonnali hozzáférés lehetőségét (a védelem kivételével), amely az Egyesült Államok kormánya által
finanszírozott légiközlekedést az eddigiekben kizárólag az Egyesült Államok légi fuvarozóira korlátozta.

De a megállapodás tervezetének talán a legfontosabb eleme a továbblépés kötelezettsége. A megállapodás
részeként Európa és az Egyesült Államok elkötelezte magát az ipart akadályozó fennmaradt piaci korlátok
eltávolításának célja mellett, ide számítva azokat is, amelyek korlátozzák a légitársaságoknak a globális
tőkéhez történő hozzáférését. Az ezen cél felé történő előrehaladást évenként fel kell mérni, és ez ki fog
terjedni a vegyes bizottságon keresztül végzett közös munkára is. Ha az előrehaladás túl lassú lesz, célzott
megközelítési móddal rendelkezünk ennek a területnek az előmozdítására, ide számítva egy magas szintű
felülvizsgálat lefolytatását is.

Mindkét felet eredmények elérésére ösztönzi ezen a területen azoknak a kiegészítő jogoknak a garantálása,
hogy gyakorolhatják az utasok hetedik szabadságjogát és részesedést szerezhetnek harmadik országok
fuvarozó társaságaiban.

Összegezve: a megállapodás előmozdítja az együttműködést a szabályozási ügyek széles körében, ide számítva
olyan területeket is, mint a biztonság, a fogyasztóvédelem, a vegyes bizottság szerepköre és a
környezetvédelem. A megállapodás további azonnali és jövőbeni kereskedelmi lehetőségeket teremt,
meghatározza a beruházási reformok létfontosságú területén végrehajtandó változtatások útitervét, és ami
még nagyon fontos, biztosítja az érvényben lévő első fordulós megállapodás előnyeit, amelyek elvesztek
volna, ha nem sikerül megkötnünk ezt a második fordulós megállapodást. Ezeknek egy része elveszett volna.

Az első és a második fordulós megállapodás előnyeinek vizsgálata céljából elkészített tanulmány becslései
szerint a gazdasági előnyök akár a 12 milliárd eurót is elérhetik, és akár 80 000 új munkahely is létrejöhet
– mindkettő rendkívül értékes a jelenlegi gazdasági viszonyok között.

Mindezen okok miatt remélem, hogy a Parlament támogatni fogja ezt a fontos megállapodást.

Mathieu Grosch, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony! Az EU és az USA közötti
légiközlekedési megállapodás természetesen nagyon fontos. Ezért a Parlament és szakbizottságunk nagyon
aktív szerepet játszott a megbeszélések és a látogatások során.

A világ légi forgalmának körülbelül 60%-a Amerika és Európa között zajlik, ami jól mutatja ennek a kérdésnek
a fontosságát. Ezért reméljük, hogy mindkét partner tisztában van azzal, hogy valóban kétoldalú
megállapodásra van szükség, és hogy a jövőben arra fogják őket bátorítani, hogy fejlesszék még tovább a
jelenlegi helyzetet. Jóllehet tisztelettel adózom az elvégzett munka előtt és nagyon csodálom azt az
optimizmust, amely a tárgyaló felekből áradt a megbeszéléseket követően, az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) képviselőcsoporttal együtt nekem személyesen az a véleményem, hogy továbbra
is maradtak megtárgyalandó területek, és hogy a jelenlegi eredmények nem annyira kielégítőek, mint ahogyan
azt reméltük.

Van néhány nyitott kérdés. Az egyik ilyen kérdés a tőkerészesedés, és azt reméltük, hogy sikerül előrehaladást
elérni ezen a területen. Ám őszintén szólva alig van valami előrelépés, attól a ténytől eltekintve, hogy megvan
a hajlandóság ennek a kérdésnek a megvitatására. Másodszor: előrehaladást akartunk látni a műszaki
megfigyelési központok tekintetében, ami valamennyiünknek közös érdeke. Ennek semmiféle bizonyítékát
nem látjuk. Ami a piaci hozzáférést illeti, alig merjük szóba hozni a kabotázst, mert a jelek szerint ez a téma
csaknem tabuvá vált az Amerikai Egyesült Államokban. Mégis azt mondanám, hogy bármi legyen is az, amit
a másik félnek felajánlunk egy pozitív kétoldalú megállapodásban, annak nekünk magunknak is a
haszonélvezőinek kell lennünk. Jelenleg nem ez a helyzet. Ezért továbbra is az a véleményem, hogy egyetlen
szemponttól eltekintve, amelyet nem szabad alábecsülnünk, ez pedig a szociális szempont, nem sok konkrét
eredményt sikerült elérnünk, viszont nagyon erős a hajlandóság a jövőbeni előrelépésre.

Ezért talán három pontban foglalhatjuk össze a Parlament hozzáállását. Az első az, hogy az ilyen jellegű
megállapodásokhoz jogi alapra van szükség. Ha adatok és információk cseréjéről van szó, akkor különösen
be kell tartanunk az adatvédelmi jogszabályokat. Semmiképpen sem szabad kész tények elé állítani a
Parlamentet. Másodszor: hangsúlyoznunk kell ezeknek a megállapodásoknak a bilaterális természetét. Ezek
nem egyoldalú, hanem valóban kétoldalú megállapodások. Harmadszor: az is nagyon fontos a számunkra,
hogy meghatározzuk a további tárgyalások megkezdésének dátumát. Ennek most is az az eredménye, hogy
már 2010 októberében és novemberében tehetünk valamit ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a jövőben
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remélhetőleg képesek leszünk valóban kétoldalú megállapodást kötni gazdasági, környezetvédelmi és szociális
szempontból.

Saïd El Khadraoui, az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim!
Amikor még 2007-ben megkötöttük az első fordulós légiközlekedési megállapodást, ezt két fontos okból
tettük. Először: az Egyesült Államok elfogadta az „európai fuvarozó” fogalmát, ami azt jelenti, hogy a
megállapodás hatályba lépésének napjától bármelyik európai fuvarozó repülhet Európa bármely pontjáról
az Egyesült Államok bármelyik pontjára. Ez önmagában is fontos újítás volt, mivel korábban ezt nem lehetett
elmondani összes fuvarozónkról. Másodszor: létrehoztunk egy vegyes bizottságot, ami biztosítja számunkra
a strukturális kereteket a rendszeres konzultációkhoz, a szabályozási keretek közelítésének lehetővé tétele
céljából, ami természetesen szükséges a valóban egységes transzatlanti légiközlekedési piac hosszabb távon
történő létrehozása szempontjából.

Maradtak azonban kiegyensúlyozatlanságok a megállapodásban, mivel a nagy múltra visszanyúló koncessziók
értelmében az Egyesült Államok fuvarozói nagyobb mértékben hozzáfértek az egységes európai piachoz,
mint fordítva, és egymás tőkestruktúrájának hozzáférhetősége szintén hátrányos volt a Közösség fuvarozói
számára. Ezért volt annyira fontos az a záradék, amely még ez év vége előtti határidőt állapított meg egy
átfogóbb megállapodás megkötéséhez, mert fenntartja a nyomást és rákényszeríti az Egyesült Államokat
koncessziós megállapodások megkötésére.

Bár a jelenlegi eredmény a helyes irányba történő további előrelépést jelent, mégis jelentős mértékben
fenntartja a meglévő kiegyensúlyozatlanságokat. Különösen elégtelen az az előrehaladás, amelyet az európai
fuvarozók piaci hozzáférése szempontjából sikerült elérni az Egyesült Államokban, valamint az Egyesült
Államokban működő fuvarozó vállalatokban való európai érdekeltségek és ellenőrzések lehetősége
tekintetében.

Ezért a képviselőtársam, Grosch úr által is említett néhány pozitív elem ellenére is – ilyen például a
környezetvédelem és a szociális terület – csak akkor tudjuk elfogadni ezt a megállapodást, ha a további
lépések megtételére vonatkozó kötelezettségvállalásnál valamivel többet kapunk. A következő néhány évben
ki kell dolgozni a további lépések megtételének mechanizmusát, ide számítva a piaci hozzáférést és az utasok
jogait is, hogy magas szintű jogokat – megfelelő jogokat – állapíthassunk meg valamennyiünk számára, és
gondoskodhassunk arról, hogy amerikai barátaink közben ne szerezhessenek meg új koncessziókat.

Végül azt szeretném kérni a Bizottságtól, hogy teljes mértékben tájékoztassanak minket a vegyes bizottságban
folytatott tevékenységekről, és gondoskodjanak arról, hogy az érintettekhez hasonlóan mi is megkapjunk
minden jelentést és meghívást.

Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony! Ön beterjesztette
ezt a létező megállapodást és azt mondta, hogy jelentős előrehaladást sikerült elérni.

Mi itt, a Parlamentben kevésbé nagylelkű megközelítési módot fogadtunk el, mint Ön, amint ezt már hallhatta.
Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás létrejött, mert az EU és az USA együttesen felel a globális légi forgalom
körülbelül 60%-áért, és az USA általánosságban véve fontos partnerünk.

A probléma egyszerűen az, hogy egy partneri kapcsolatban mindkét partnerre nagyjából azonos feltételeknek
kell vonatkoznia. A feltételeket azonban nem nevezhetjük azonosnak, amikor az USA 49%-os részesedéssel
rendelkezik a mi piacainkon, számunkra azonban csak körülbelül 25%-ot engedélyez a saját piacain.
Nyilvánvaló, hogy itt kiegyensúlyozatlanság áll fenn. Ez év tavaszán egy kicsi delegáció utazott el az Egyesült
Államokba, hogy ott részt vegyen a tárgyalásokon. Az amerikaiak azt mondták, hogy ha nagyobb piaci
hozzáférést akarunk, akkor meg kell szüntetnünk az éjszakai repülésre vonatkozó korlátozásokat és meg
kell változtatnunk a zajcsökkentési előírásokat. Kifejtettük, hogy ez nálunk szubszidiaritási kérdés, amelyet
tiszteletben kell tartanunk. Alapvetően csak akkor tárgyalhatunk más kérdésekről, ha ésszerű módon egyenlő
versenyfeltételeket kapunk.

Négy szempont merült fel. A környezet: elérhetünk némi közös előrehaladást a kibocsátáskereskedelmi
rendszeren keresztül, egyszerűen azért, mert elég nagy a részesedésünk a világpiacon.

Szociális normák: sikerült némi előrehaladást elérni ezen a területen, és az utasok jogait is megemlítették.
Verseny: ez még mindig sok kívánnivalót hagy maga után.

Ami a biztonságot illeti, most szeretnék az adatokról beszélni. Az amerikaiak adatvédelemmel és a magánélet
védelmével kapcsolatos felfogása eltér a mienktől. Joggal várjuk el, hogy a magánélet védelmével kapcsolatban
a mi felfogásunkat is tiszteletben tartsák. Megvizsgáltuk a testszkennereket, mialatt az Egyesült Államokban
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tartózkodtunk. Ott teljesen természetes az, hogy a szkennerek egész alakos képet mutatnak, és csak az arcot
takarják el. Számunkra ez teljesen elképzelhetetlen. Mi azt akarjuk, hogy minden esetben védjék meg az
emberek magánéletét és adatait. Ezt tiszteletben kell tartani.

Mi itt, a Parlamentben, a Lisszaboni Szerződésben rögzített új jogainkkal a kezünkben örömmel megvitatjuk
ezt Önnel.

Jacqueline Foster, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Valamennyien üdvözölnénk az EU és az USA
közötti nyitott égbolt megállapodás sikeres megkötését. Sokévi tárgyalás után ez már régen esedékes lett
volna.

Nyilvánvaló, hogy ez a második fordulós megállapodástervezet jelentős áttörésnek számít, amelyet
üdvözölnünk kell. Elismerem, hogy a tárgyaló feleknek sikerült előrehaladást elérniük a biztonság, a verseny
és a piaci hozzáférés területén, de nagyon csalódott vagyok, amiért nem sikerült teljes mértékben megoldani
a külföldi érdekeltségek, az ellenőrzés és a kabotázs kérdését. A Parlament közös állásfoglalásra irányuló
indítványát is támogatjuk. Aggódom azonban amiatt, hogy beillesztettek a szövegbe a kibocsátáskereskedelmi
rendszerre és a közösségi szociális kérdésekre vonatkozó konkrét hivatkozásokat és egy határidőt is, mivel
nekünk nincs jogosultságunk arra, hogy kiterjesszük a légiközlekedési megállapodások hatókörét.

A légiközlekedési ágazat keményen megszenvedte az elmúlt évtizedet, és jóllehet tapasztaltunk némi javulást,
az ágazat helyzete továbbra is törékeny, különösen Európában. A megállapodások gyakran kompromisszumot
jelentenek, de ez nem azt jelenti, hogy bármi áron meg akarunk állapodni. Ez egy adok-kapok jellegű játék.

Végül azt szeretném mondani a biztos asszonynak, hogy olyan megállapodást akarunk, amely méltányos,
erőteljes, és amely a teljes liberalizáláshoz vezet, amely hasznos lesz az európai fuvarozóknak, a fogyasztóknak
és amerikai barátainknak is.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Az Európai Közösség kezdeményezte azokat az intézkedéseket, amelyek
szükségesek a rugalmasság növeléséhez, a piacok megnyitásához, valamint a polgári légiközlekedési ágazat
összhangjának biztosításához, alapozva mind a bilaterális, mind a multilaterális kapcsolatokra.

Ami az EU és az USA közötti légiközlekedési megállapodást illeti, meg kell említenünk, hogy 2010. március
25-én már aláírtak egy előzetes megállapodást. Ez a megállapodás teljes mértékben megnyitja a piacokat, és
nagy fontosságot tulajdonít az együttműködésnek az EU és az USA légiforgalom-irányítási rendszereinek,
a SESAR és a NextGen rendszernek a fejlesztése területén az átjárhatóság és a kompatibilitás biztosítása,
valamint a környezetre gyakorolt hatások csökkentése érdekében.

Az EU és az USA közötti megállapodás gyakorlatilag az egyik első olyan megállapodás, amelyet a Lisszaboni
Szerződés alapján írtak alá. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy minden olyan transzfert, amelynek során
az EU-tól és a tagállamoktól származó személyes adatokat adnak át, biztonsági okokból jogalkotási aktusként
elismert nemzetközi megállapodások alapján és az európai adatvédelmi jogszabályok betartásával kell
végrehajtani. Nagyon sajnáljuk, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályozása nem része az előzetes
megállapodásnak. Ennek kapcsán további tárgyalásokra hívunk fel, szem előtt tartva az ETS-rendszer 2012.
évi hatályba lépését.

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr! Őszinte köszönetem az összes felszólalónak az elhangzott
megjegyzésekért. A késői időpont ellenére egyértelműen jelentős érdeklődést tanúsítottak sok témakör iránt.
Jogos volt az a felvetés, hogy Európa és az Egyesült Államok együttesen a globális légi forgalom közel 60%-át
képviseli. Ezért ez a megállapodás nagyon fontos: nemcsak Európa és az Egyesült Államok polgárai
szempontjából, hanem az összes utas szempontjából, akik igénybe veszik a fuvarozóink által nyújtott
előnyöket.

Nemcsak az e megállapodás a légiközlekedés számára kétségbevonhatatlan jelentősége jelzi azt, hogy az
Egyesült Államok Európa legfontosabb stratégiai jelentőségű légiközlekedési partnere, hanem a páratlan
üzleti kapcsolatok, az erős demográfiai és kulturális kötődések, valamint a földrajzi helyzet is. Ennek a
megállapodásnak pontosan az a célja, hogy konszolidálja ezt a stratégiai jelentőségű transzatlanti partneri
viszonyt, és hogy biztosítsa az első fordulós megállapodás előnyeit azáltal, hogy stabil kereteket biztosít a
jövőbeni kapcsolatokhoz.

Több felszólaló is rámutatott arra, hogy a további előrelépések elérése érdekében ennek a tárgyalási
folyamatnak folytatódnia kell. A második fordulós megállapodásnak valójában az az egyik vívmánya, hogy
elindít egy szerepvállalási folyamatot.
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Szeretnék most azonnal válaszolni: a Bizottság természetesen erősen törekszik arra, hogy mindent megosszon
a Parlamenttel a vegyes bizottságban végzett munkájáról, mivel nagyon értékesnek tartjuk a Parlament
szerepvállalását, amint haladunk előre.

A megállapodás azáltal, hogy további lehetőségeket nyit meg az ipar számára és megold néhány szabályozási
kihívást, amellyel szembenéz, hozzájárul ahhoz, hogy az európai légiközlekedési ágazat maga mögött hagyja
a jelenlegi időszakot, amelyet mélyreható gazdasági és működési kihívások jellemeznek.

Hadd fogalmazzak nagyon egyértelműen. A Bizottság – sok felszólalóhoz hasonlóan – egyetért azzal, hogy
a második fordulós megállapodás nem tökéletes. Nagyon fontos lépést jelent előre, de nem tökéletes és nem
is végleges lépés.

Az itt felszólalókhoz hasonlóan a Bizottság is azonnali és visszavonhatatlan változást szeretett volna látni
az Egyesült Államok azon törvényeiben, amelyek az érdekeltségeket és légitársaságaik ellenőrzését
szabályozzák, de a valóság az, hogy ez nem az Egyesült Államok kormányzatának kezében van, amellyel mi
tárgyalunk. Ez egy olyan jogalkotási reform, amit kizárólag az Egyesült Államok Kongresszusának
támogatásával lehet megvalósítani.

Ezzel elérkeztem egy Önöknek szóló nagyon fontos üzenethez: Európának latba kell vetnie minden befolyását
annak érdekében, hogy meggyőzze az Egyesült Államok Kongresszusát a folyamatos reformok előnyeiről.
Ebben a tekintetben az Európai Parlament különösen kulcsszerepet játszik szerepvállalásával és azokkal a
lehetőségekkel, amelyek a Parlament rendelkezésére állnak a Kongresszus tekintetében, a kongresszusi
képviselőkkel ápolt kapcsolataikon keresztül. Remélem, hogy számíthatunk Önökre a párbeszéd, a viták,
és ami a legfontosabb, a szükséges jogalkotási lépések előmozdításában.

Ami az adatvédelem kérdését illeti, amelyre több felszólaló is rámutatott: szeretném leszögezni, ez nem része
a légiközlekedési megállapodásnak. Ez a kérdés a bel- és igazságügyi igazgatóságra tartozik, és nyilvánvalóan
nagyon fontos kérdés, amelyet nagy hangsúllyal fel fogunk vetni az ezen a területen folytatandó megbeszélések
során.

Hadd fejezzem be itt, és újból köszönetet mondok a képviselőknek rendkívül hasznos és konstruktív
megjegyzéseikért.

Elnök. – Öt állásfoglalásra irányuló indítványt(7)juttattak el hozzám, melyeket az eljárási szabályzat 110.
cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön kerül sor.

18. Az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása (vita)

Elnök. – A következő pont a Bizottság nyilatkozata az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek
végrehajtásáról [2010/2556(RSP)].

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr! Köszönöm, hogy témánkat leszállította a levegőből a
vasútra. Megtiszteltetés számomra, hogy a Parlament előtt beszélhetek erről az ügyről.

Szeretném nagyon megköszönni a Parlament támogatását, amelyet az Európai Bizottság arra irányuló
erőfeszítéseihez nyújtott, hogy ellenőrizhesse az első vasúti csomag tagállamok által történő megfelelő
végrehajtását, amely az ő felelősségük. A Bizottság a maga részéről teljesítette kötelességeit a szerződés
őreként azáltal, hogy elküldte indokolással ellátott véleményét 22 tagállamnak az első csomag nem megfelelő
végrehajtásáról. Biztosíthatom Önöket arról, hogy a Bizottság tétovázás nélkül az Európai Unió Bírósága
elé viszi azokat a tagállamokat, amelyek továbbra sem teljesítik az európai jogszabályokat.

Bár a jogsértési eljárások konkrét jogi részleteit a Bizottság és a tagállamok között kell tisztázni, szolgálataink
már az év korábbi részében benyújtották a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz az összes jogsértés
teljes listáját. Osztjuk továbbá a szakbizottságnak azzal kapcsolatban kifejezett sajnálatát, hogy a vasúti
infrastruktúra beruházásainak szintje sok tagállamban elégtelen maradt.

(7) Lásd a jegyzőkönyvet.
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A Bizottság azonban nem tud egyetérteni azzal a megállapítással, hogy nem összpontosított kellő mértékben
a vasúti rendszer pénzügyi alapjainak megfigyelésére. Az első vasúti csomag irányelvei csak azt írják elő,
hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell kiegyensúlyozott költségvetésről a pályahálózat-működtetők
számára, ésszerű időtartamon keresztül. Ha a Bizottság arra utaló bizonyítékokat talált, hogy a tagállamok
nem tartották be ezt a rendelkezést, akkor jogsértési eljárásokat indított.

Egyes érdekcsoportok ennél tovább akarnak lépni, és úgy gondolják, hogy a Bizottság kötelezheti a
tagállamokat a vasúti ágazatra fordított általános beruházásaik növelésére. Talán szeretnénk, ha ez így lenne,
de nincs jogalapunk ennek alátámasztására. Miután ezt tisztáztuk, elmondom, hogy a Bizottság több
alkalommal politikai felhívást intézett a tagállamokhoz, mivel látjuk a vasúti infrastruktúrára fordított
beruházásoknak a fenntartható európai közlekedési rendszer előmozdításában betöltött jelentőségét. Nem
is olyan régen vitát folytattunk erről a kérdésről ebben a Házban a vulkáni hamufelhő és annak kapcsán,
hogy ez milyen következményekkel járt az Európán belüli, valamint az Európa és a világ többi része közötti
összeköttetésekre nézve.

Tisztában vagyok azzal a kívánsággal, hogy az első vasúti csomag felülvizsgálatai során kiemelt kérdésként
foglalkozzunk a szabályozó szervek hatáskörének és forrásainak hiányával. Biztosíthatom Önöket arról,
hogy a Bizottság hamarosan soron következő javaslatai pontosan ezt fogják tenni. Az első csomag átdolgozása
a Parlament kérésének megfelelően a pálya-hozzáférési díjakra vonatkozó alapelvek tisztázásához is hozzá
fog járulni.

Az alapvető funkciók függetlenségéről a Bizottság már nagyon egyértelműen kifejtette álláspontját 2006.
májusi közleményében. Az pályahálózat-működtetőknek függetleneknek kell lenniük a vasúttársaságoktól
és a vasúti holdingoktól. Egyetlen holding sem rendelkezhet operatív irányítási jogokkal saját
pályahálózat-működtető leányvállalata fölött. Az irányítás és a függetlenség kizárja egymást: mindkettő
egyidőben nem létezhet. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján egyértelmű kritériumokat
határoztunk meg a pályahálózat-működtető leányvállalatoknak a holdingtól való függetlenségének felmérésére.
Ezért biztos vagyok abban, hogy a Bizottság az elkövetkező bírósági eljárások során meg fogja nyerni ezt a
vitát.

Az állásfoglalás felszólít továbbá a viszonosság elvének alkalmazására. Ezt az elvet azonban nem tudjuk
általánosságban az európai jogalkotásban elfogadni. Minden egyes tagállamnak hiánytalanul teljesítenie kell
az európai irányelveket, függetlenül attól, hogy mit tesz a többi tagállam. Ellenkező esetben a végrehajtás
mindig a leglassabb tagállamhoz igazodna.

Összegezve: elismerem, hogy az állásfoglalás-tervezet kritikus nézetet képvisel az első vasúti csomag
tagállamok által történő végrehajtásáról. Újból biztosítom Önöket arról, hogy a Bizottság végrehajtotta – és
továbbra is végre fogja hajtani – feladatait a szerződés őreként.

A Bizottságot nem szabad magára hagyni a vasúti piac megnyitására, és végeredményben a vasút mint
fenntartható és hatékony közlekedési mód újraélesztésére irányuló törekvésében. Számítunk arra, hogy
támogatni fogják az európai vasúti politika teljes sikerre vitelét, és hozzájárulnak Európának a jelenlegi
gazdasági válságból való kiemeléséhez.

Carlo Fidanza, a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Nem
tagadhatom, hogy túl sok időt elvesztegettünk az első vasúti csomag végrehajtására. Amint Önök is tudják,
a három irányelvet 2001-ben fogadták el, és az utasítás úgy szólt, hogy 2003. március 15-ig át kell azokat
ültetni a nemzeti jogba.

Az első vasúti csomag átdolgozásának céljából nemcsak a beruházások témakörét szeretném felvetni, amelyet
a biztos asszony helyesen megemlített, hanem azt a három koncepciót is, amely meggyőződésem szerint
elengedhetetlen az első csomag megfelelő végrehajtásához: három koncepciót, amelyet a Bizottságnak
meggyőződésem szerint mérlegelnie kell.

Először: azok közül a különféle nehézségek közül, amelyekkel az elmúlt néhány év során találkoztunk, egyes
szempontok kiemelkedtek a pályahálózat-működtetők függetlenségének különféle jogi értelmezései
tekintetében, amelyek tisztázásra szorulnak. Meggyőződésem, biztos asszony, hogy tisztább képet is
kaphatnánk erről az ügyről, mert ez volt azoknak az akadályoknak az egyike, amelyekkel az évek során
találkoztunk, és remélem, hogy végre sikerül egységes értelmezésre jutnunk, amikor átdolgozzuk az első
csomagot.

Másodszor: meggyőződésem, hogy a vasúti piac liberalizálásának végrehajtását minden tagállamnak
elengedhetetlen prioritásnak kell tekintenie. Valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy mindenki
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készségesen azt mondja, hogy támogatja a liberalizációt, de csak nagyon kevesen hajlandóak otthon tettekre
váltani a szavaikat. Mindezen okok miatt az első csomag teljes végrehajtása ezen eredmény elérésének
elengedhetetlen feltétele. Ezért felhívom a Bizottságot, hogy fokozza ezirányú tevékenységeit.

És végül: teljesen elképzelhetetlen, hogy azok a szervezetek, amelyek egy abszolút monopólium rendszere
alapján tevékenykednek a saját nemzeti határaik között, most kihasználják ezt a versenyelőnyt az olyan
országokban tevékenykedő versenytársaik hátrányára, amelyek már megnyitották belső piacaikat. Ezért
egyetértve a liberalizáció stratégiai célkitűzésével meggyőződésünk – és Grosch úrral együtt mi is beillesztettük
ezt annak az állásfoglalásnak a szövegébe, amelyről holnap szavazni fogunk –, hogy jóvá kell hagynunk és
alkalmaznunk kell a viszonosság elvét, amely most szükséges a piac megnyitásának befejezéséig.

Saïd El Khadraoui, az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, biztos asszony! Ha megnézzük a vasúti
teherszállítás piaci részesedésének alakulását az elmúlt húsz év során, azt látjuk, hogy először csökkent, majd
10% környékén kissé stabilizálódott. Magától értetődik, hogy intézkedések egész sorát kell megtennünk, ha
dolgozni akarunk ezen a kérdésen. Ez nemcsak a piaci erőkre vonatkozik, hanem többek között a műszaki
átjárhatóságra, az Európai Vasúti Ügynökség megerősítésére, az új infrastruktúra finanszírozásának
megoldására és a meglévő infrastruktúra karbantartására.

Egyértelmű, hogy a hatékony piaci erők is szerepet játszanak ebben a történetben. Az első vasúti csomag
célja az volt, hogy ehhez hozzájáruljon. 2001-ben fogadták el, és 2003 márciusáig át kellett volna ültetni,
hét évvel később most mégis azt látjuk, hogy valójában 22 ország ezt nem teljesítette és elmulasztotta ezeknek
elégséges módon történő átültetését. Ez természetesen elfogadhatatlan, és a Bizottság is csak túl hosszú
várakozás után adott erre megfelelő választ.

Van három nagyon fontos kérdés. Szükségünk van egy független szabályozó szervre, amely rendelkezik
elégséges forrással a piaci hatékonyság megköveteléséhez és annak eléréséhez, hogy ezt alkalmazzák is.
Másodszor természetesen – és ez már elhangzott – ott van a pályahálózat-működtetők függetlenségének
kérdése, hogy az összes résztvevő azonos versenyfeltételeket kapjon. Harmadszor közelebbről meg kell
vizsgálnunk a pályahasználati díjak mértékét. Ebben a tekintetben az egyéb szállítási módok költségszerkezetét
is meg kell vizsgálnunk és össze kell ezeket hasonlítanunk, hogy azonos versenyfeltételeket teremthessünk
az összes szállítási mód számára. De ez egy teljesen más történet.

Ami a további liberalizációt illeti, most a teherszállításra és az első vasúti csomag megfelelő végrehajtására
kell összpontosítanunk. Ami pedig a hazai személyszállítást illeti, amelynek liberalizálását sokan szeretnék,
én nagyon óvatos lennék. Szerintem kiemelten a szemünk előtt kell tartanunk a következő alapelvet: inkább
magas színvonalú, kiterjedt, hatékony és kényelmes vasúti közlekedés állami szolgáltatásként mindenkinek,
mint az öncélú liberalizálás.

Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony! Ön most átváltott
a légi közlekedésről a vasúti közlekedésre, amely a második ma esti témánk. Azt kell mondanom, hogy a
politikában a szép szavakat gyakran olyan tettek követik, amelyek nagyon sok kívánnivalót hagynak maguk
mögött, és most is pontosan ez történt.

Az Európai Unióban nagyon sok kiváló célkitűzésünk van. Ezeknek egy részét már sikerült elérnünk, más
célkitűzések azonban nagyon távol vannak a teljesítéstől. Még nagyon sok a tennivalónk a belső közlekedési
piac és különösen a vasúti közlekedés tekintetében. A szándékaink jók voltak, de fel kell tennünk magunknak
a kérdést, hogy vajon az Európai Unió nem egy fogatlan oroszlán-e. Vagy talán nem rendelkezünk a szükséges
eszközökkel ahhoz, hogy eljussunk oda, ahova menni akarunk? A múltban a vasúti piaci verseny nagyon
változatos volt. Szükségünk van egy független szabályozó szervre. Ez az eddigiekben meglehetősen jól
működött Németország vasúti rendszerei tekintetében, de ez nem azt jelenti, hogy nincs lehetőség a további
fejlesztésekre. Valóban szükségünk van a vasútvonalak független felosztásának lehetőségére, hogy minden
zökkenőmentesen működjön, és legyen valós verseny. Ez az egyik mondanivalóm.

Természetesen szégyenteljes ránk nézve, hogy a 27 tagállam közül kizárólag az Egyesült Királyság, Finnország
és Hollandia hajtotta végre az irányelvet. Az a két tagállam, ahol nincs vasúthálózat – Málta és Ciprus –
nyilvánvaló módon nem is tudta végrehajtani. Az összes többi ország nem végezte el házi feladatát és
nyilvánvaló módon megúszta következmények nélkül, mert még csak szidást sem kaptak. Ezért nagyon
fontos, hogy az Európai Unió megfelelő szankcionáló mechanizmusokat vezessen be, ellenkező esetben
nem fognak minket komolyan venni. Azt is feltétlenül egyértelművé kell tennünk a tagállamok számára,
hogy ebből mindenkinek előnye fog származni. Elvben mindenki meg akarja nyitni a vasúti piacot a verseny
előtt. Mindenki ezt mondja. Amikor azonban cselekedni kellene, nem sok minden történik.
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Eredményeket kell elérnünk a finanszírozás tekintetében. A közelmúltban végre egyértelművé vált
Saragossában, hogy általánosságban hiányzik a rendelkezésre álló finanszírozás. Talán az a feladatunk, hogy
támogassuk a határokon átnyúló projekteket, és természetesen fel kell szólítanunk a tagállamokat arra, hogy
tegyenek többet. Tudjuk, hogy jelenleg mindenhol nehéz a helyzet, de Európának erre van szüksége.

Michael Cramer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony, hölgyeim és uraim!
Az első vasúti csomagot 2003 márciusáig kellett volna végrehajtani. Összesen 22 tagállam mulasztotta ezt
el. A Bizottság egészen 2008 júniusáig nem tett semmit. Ezért bocsátott ki az Európai Parlament egy éles
hangú dorgálást a 22 tagállam és a Bizottság felé is, amely a szerződések őre.

Független szabályozó szervekre van szükségünk, és szét kell választanunk a vasúthálózatot az üzemeltető
társaságoktól. A pályahasználati díjaknak méltányosaknak, igazságosaknak és átláthatóaknak kell lenniük.
Hoztam erre egy példát a saját hazámból, Németországból. Berlinben az elővárosi vasút pályahasználati díjai
kétszer olyan magasabbak, mint Hamburgban, ahol viszont kétszer olyan magasak, mint a Rajna–Majna
régióban. Ez nem méltányos, nem igazságos, és nem is átlátható. Ezek a díjak teljes mértékben önkényesek,
és Önöknek lépniük kell ezen a területen. A hálózatokat meg kell nyitni, és viszonossági megközelítési módot
kell alkalmazni. Az nem fordulhat elő, hogy a vasúttársaságokat otthon megvédik a versenytől, ugyanakkor
azok más országokban részt vehetnek a versenyben. A Bizottságnak a szerződések őreként alkalmaznia kell
a vonatkozó jogszabályokat.

Ám nemcsak méltányos versenyre van szükségünk a vasutakon. Haladéktalanul véget kell vetnünk a közúti
és a légi közlekedéssel folyó tisztességtelen versenynek is. Felső határ nélküli díjat vetnek ki minden mozdonyra
a pályán megtett minden egyes kilométer után, miközben a közúti úthasználati díjaknak van felső határa,
kivetésük önkéntes – a tagállamok eldönthetik, hogy kivetik-e azokat, vagy sem –, és csak az autópályákra
és csak a 12 tonnánál nehezebb teherautókra vonatkoznak. A szlovákiai vasút díja a legmagasabb egész
Európában, és a szlovákoknál egyáltalán nincs közúti úthasználati díj. Ez ösztönzi a teherszállítás elterelését,
de a rossz irányba.

Az éghajlatváltozás egyik okaként számon tartott légi közlekedésnek nyújtott támogatások szintén súlyos
problémát jelentenek. A sztratoszférában zajló károsanyag-kibocsátás háromszor vagy négyszer olyan káros
az éghajlatra nézve, mint a talajszintű kibocsátások. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslései
szerint a légitársaságoknak nyújtott támogatások évente több mint 30 milliárd eurót tesznek ki. Miközben
adót kell fizetni a dízelmozdonyok üzemanyaga után, a kerozint nem terheli adó. A nemzetközi vasúti
közlekedésre kivetik a héát, míg a légi közlekedésre nem. A kibocsátáskereskedelmi rendszerben a
légitársaságok a tanúsítványok 85%-át ajándékba kapják, miközben azoknak az energiatermelő társaságoknak,
amelyek energiával látják el a vasúti ágazatot, a saját tanúsítványaikat teljes egészében meg kell vásárolniuk.

Mindez egész egyszerűen őrültség, és ezt a helyzetet meg kell változtatni. Az éghajlat védelme és az emberek
mobilitásának megóvása érdekében méltányos versenyre van szükségünk, nemcsak a vasúti ágazaton belül,
hanem a különféle közlekedési módok között is. A Bizottság a szerződések őre, és ezért sok a tennivalója.
Mihelyt elkezd foglalkozni a problémákkal, biztosan maga mögött tudhatja az Európai Parlament támogatását.

Jacky Hénin, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! A mozgás szabadsága az Európai Unió
összes polgárának nagyon fontos joga. Ennek a jognak a gyakorlatban történő alkalmazásához elengedhetetlen,
hogy hozzáférjünk biztonságos, magas színvonalú, környezetbarát közlekedéshez, amely mindenkinek a
számára megfizethető. Ehhez hatékony, jó átszállási kapcsolatokkal rendelkező és kölcsönösen összekapcsolt
állami vasúti közlekedési szolgáltatásokra van szükség minden régióban. Ez állami tulajdonban lévő, integrált
vasúttársaságokat jelent, mert ezekkel lehet elérni egyrészt a régiók és a szolgáltatások közötti egységesítést,
másrészt az európai szintű együttműködést. Ez azt jelenti, hogy jogokkal rendelkező polgári felhasználóként,
nem egyszerűen fogyasztóként kell bánnunk az utasokkal, ahol csak tárcájuk vastagsága számít.

A Bizottság, a Tanács és ennek a Parlamentnek a többsége sajnálatos módon dogmatikusan úgy döntött,
hogy a vasúti közlekedést nem a szabadság eszközévé, hanem a többihez hasonló árucikké teszi, amely ki
van téve a piac és a verseny kénye-kedvének. Tönkretettük a nemzeti vasúttársaságokat az infrastruktúrák
és a közlekedési szolgáltatások, a személy- és a teherszállítás, az üzemeltetés és a biztonság szétválasztásával.
Megtiltottuk a keresztfinanszírozást, amely lehetővé tette a régiók és szolgáltatások közötti szabványosítást.
Mindeddig azt a nevetséges megközelítési módot fogadtuk el, hogy sok millió eurót költünk el arra, hogy
azok a mozdonyok, amelyek korábban teher- és személyszállító vonatokat egyaránt vontathattak, ezt már
ne tehessék meg.

A végeredmény lesújtó: a szolgáltatás színvonalának romlása és az árak emelkedése a felhasználók számára,
vasútvonalak bezárása, széthulló infrastruktúrák, és mindenekfelett a biztonság jelentős hanyatlása. Ha
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szétválasztják az infrastruktúrákat és a szolgáltatásokat, ha egyre nagyobb mértékben harmadik felek viselik
a felelősséget a biztonságért, akkor ezzel a felhasználók életét kockáztatják. A balesetek száma, a halálos
baleseteket is ide számítva, növekedett az elmúlt években. Ez az Önök felelőtlen politikájának egyik szörnyű,
logikus következménye.

A vasúti csomagokkal az európai vasútvonalak korszerűsítése helyett, és ahelyett hogy forrásokat biztosítanánk
a számukra törekvéseikhez, szétzüllesztettük ezt a közlekedési módot annak érdekében, hogy elindíthassunk
egy ostoba versenyt a légi közlekedéssel, valamint egy méltánytalan és egyenlőtlen versenyt a közúti
közlekedéssel, a hálózatok koherenciájának és a helyi szolgáltatások fejlődésének hátrányára. Az Önök
csomagjának köszönhetően – a nagy sebességű vonalak kivételével – most lassabban tudunk közlekedni a
francia vasúthálózatokon, mint száz évvel ezelőtt. Azt ígérték nekünk, hogy a verseny miatt majd csökkenni
fognak az árak, de ennek pontosan az ellenkezője történt. Az energiaágazathoz hasonlóan a verseny a
felhasználói árak éles emelkedését idézte elő.

Befejezésül hadd mondjak el még egy utolsó példát. Az SNCF, amely Franciaország legfontosabb
áramfelhasználója, korábban az EDF-től vásárolta az energiát, rögzített áron. A vasúti verseny bevezetése
érdekében azonban a Bizottság kényszeríti Franciaországot annak törvénybe foglalására, hogy 2011
júniusában az SNCF villanyszámláját 25%-kal fel kell emelni. Köszönjük, Bizottság, köszönjük, verseny. A
válság kellős közepén a munkakeresőknek és a családoknak sokkal többet kell majd fizetniük a vonatjegyért.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy már közel
húsz éve beszélünk ennek a vasúti csomagnak az átdolgozásáról, és azt hiszem, hogy ezzel valóban nem
mutatunk jó példát.

Tegnap a Parlament jóváhagyta egy, a versenyképes teherszállítást előmozdító európai vasúti hálózat
létrehozását, amelynek célja a legfontosabb európai folyosók mentén zajló forgalom fejlesztése. A szabad
mozgást garantálni kell a fizikai és adminisztrációs akadályok összes típusának lebontásával. Ezenkívül
teljesen fel kell szabadítanunk a piacot is az akadályok alól, az eljárások egyszerűsítése szempontjából és a
valódi piaci viszonosság szempontjából. Ez a szó ma sok korábbi felszólalásban felbukkant.

Meggyőződésem, hogy az infrastruktúrának a kezelésről és a közös köz-magán rendszeren keresztül
végrehajtott beruházásokról történő leválasztása hasznos intézkedés. El tudom képzelmi, hogy mindez
átlátható módon végbemehet egy szabad piacon, és ezek a lépések mindenkinek a számára lehetővé tudják
tenni annak elérését, hogy beléphessen a piacra, amire ma olyan rettentően szükségünk van.

A mai gazdasági és pénzügyi nehézségek időszakában elsősorban azt hiszem, hogy a beruházások tekintetében
Európa jól tenné, ha elkülönítene és felállítana külön pénzalapokat, hogy ezzel vonzani tudja a magánszektort
a beruházásokra és ezzel behozza az elvesztegetett időt. Mindezt természetesen úgy kell megtennünk, hogy
közben gondoskodunk a biztonságról, a védelemről és a környezet megóvásáról. Ezeket a szempontokat
minden körülmények között garantálnunk kell. Eljött azonban az ideje annak, hogy a Bizottság egyértelmű
választ adjon a kérdéseinkre.

Brian Simpson (S&D). – Elnök úr! Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek egy ebben a Házban lefolytatott
korábbi vitára, amelynek során a Közlekedési Bizottság elnökeként rámutattam a tagállamoknak az első
vasúti csomag végrehajtása során tanúsított szánalmas teljesítményére. Ez az állásfoglalás ennek a vitának
az utólagos intézkedése, és reménységem szerint bizonyítja a többi intézmény számára, hogy a Parlament
nemcsak elvárja a tagállamoktól annak végrehajtását, amelyet még 2001-ben elfogadtak, hanem a Bizottságtól
is elvárja, hogy vegye igénybe a rendelkezésére álló jogi eszközöket ennek kikényszerítésére.

Az első vasúti irányelvet, amint ezt Fidanza úr mondta, a tagállamoknak 2003-ig át kellett volna ültetniük.
Az a tény, hogy 22 állam ezt elmulasztotta, azt mutatja, hogy a tagállamok erőfeszítései szánalmasak voltak,
és annak ellenére, amit a Bizottság állít, a Bizottság is meglehetősen gyengén és lassan lépett a közösségi
jogszabályok megóvása érdekében. Ez a mulasztás emlékeztet minket arra a sok akadályra, amellyel még
mindig találkozunk, amikor megpróbáljuk új életre kelteni Európa vasúti ágazatát, és arra a retorikára, amely
gyakran hallható a vasúti ágazaton belülről és kívülről egyaránt.

Ezen a héten valóban láthattuk, amint egy ország és annak legfontosabb vasúttársasága kemény lobbizást
folytat Marinescu úr jelentése ellen. Szerencsére csúfos kudarcot vallottak, de ez az eset újból rávilágít arra,
hogy egyes vasúttársaságok és egyes tagállamok inkább a saját érdekeikkel törődnek Európa érdekei helyett.

Meggyőződésem, hogy a Közlekedési Bizottság türelme fogytán van, amiért nincs előrehaladás ennek az
aktának a kapcsán. Az előrehaladásnak ez a hiánya lassan megfojtja az európai vasutaknak azt a képességét,
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hogy hatékonyan versenyezzenek, és a tagállamok ellen indított jogsértési eljárások hosszú listája egyszerűen
csak megerősíti azt, hogy sürgősen lépnünk kell. Valódi európai perspektívára van szükségünk
vasúthálózatainkhoz, és ezt csak akkor érhetjük el, ha az összes különböző szereplő teljes mértékben elkötelezi
magát e mellett a cél mellett.

Elvárjuk, hogy a Tanácsban szülessenek meg a szükséges megállapodások, és elvárjuk, hogy a Bizottság
gondoskodjon erről. A biztos asszony ma este biztosított minket néhány kérdés felől, de mi tetteket akarunk
látni. Ma van Cramer úr születésnapja, és remélem, hogy átadhatjuk ezt a csomagot még az ő és valamennyiünk
életében!

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Elnök úr! A vasutak tipikus példái annak, hogyan kell a közvagyont
a monopóliumok kezére játszani.

Az a lassulás, amelyet a vasutak privatizációjának végrehajtásában és a liberalizáció első szakaszának
befejezésében tapasztalhatunk az Európai Unió legtöbb országában, a küzdelmes, alulról szerveződő harc
és az egyre súlyosbodó imperialista közelharc eredménye, amint a monopóliumok ki akarják maguknak
hasítani a legnagyobb szeletet a vasúti közlekedésből.

Azok a fejlemények, amelyek a vasúti közlekedésben bekövetkeztek az Egyesült Királyságban,
Franciaországban, Németországban, Görögországban és az Európai Unió más tagállamaiban, megerősítik
ezt az értékelésünket. A görög vasutaknál átszervezés címszó alatt csökkentik a közlekedő vonatok számát,
valamint a PASOK-kormány, az Európai Unió, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap között
létrejött memorandumban szereplő vállalásoknak a keretei között, megfosztva a lakosságot attól a jogától,
hogy árut szállítson Görögország számos területére, és csökkentve a növekedési potenciált Görögországban.

A Görög Vasutak túlzott eladósodottságát az Európai Unió, a PASOK és az Új Demokrácia által alkotott
kormányok népellenes politikája, a vasutak állami jellegének csökkentése, valamint a magánvállalkozói
érdekek paradicsomává, egy aranylúddá történő átalakítása idézte elő, a Görög Vasutakat fosztogató,
monopóliummal rendelkező üzletcsoportok nyereségének növelése érdekében.

Ma a PASOK-kormány a Görög Vasutak kiárusítását készíti elő, lépésről lépésre, hogy átjátszhassa a
Thriasióban lévő területeit, valamint az Elefszina, Pireusz és Thesszaloniki kikötőjében lévő egyéb
infrastruktúráit, és hogy támogasson vasúti társaságokat, az EU privatizációs politikájának és a
memorandumban szereplő vállalásoknak az alkalmazásával.

Hatalmas üzlet rejlik a válság a profit megőrzésének és növelésének új lehetőségeként való kezelésében, a
munkások és a természeti erőforrások kizsákmányolásának fokozásával és a köztulajdon kiárusításával.

A Görög Vasutak kiárusítása tartalmazza nagy üzleti vállalkozások állami támogatásának egy csomagját, és
ennek következtében gyakoribbak lesznek a balesetek, tömeges elbocsátásokra és mélyreható változásokra
kell számítani a munkások munkaügyi, biztosítási és nyugdíjjogosultságai tekintetében.

A közlekedésnek, az infrastruktúrának és a gazdaság többi stratégiai ágazatának a nép tulajdonában kell
maradnia, és a dolgozó és a népi osztályok javára kell azokat működtetni.

Georges Bach (PPE). – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony! Ez az állásfoglalás felszólítja a Bizottságot, hogy
tegyen nagyobb erőfeszítéseket a vasúti közlekedésre vonatkozó egyik európai rendelet céljának végrehajtása:
egy liberalizált, határokon átnyúló, egész Európára kiterjedő vasúti piac létrehozása érdekében. Azt kell
azonban mondanom ezzel kapcsolatban, hogy a jelenlegi irányelv végrehajtásával kapcsolatos mulasztásokat
nemcsak a tagállamok politikai akaratának hiánya idézte elő, hanem a jogi kétértelműségek is.

Például egyes országok olyan nemzeti megoldásokat találtak pályahálózat-működtetőikre nézve, amelyek
nem akadályozzák a piaci deregulációt, és amelyeket figyelembe kell venni. A helyszíni infrastrukturális
problémák és különösen a tagállamok közötti műszaki harmonizáció hiánya, valamint a gördülőállományokra
vonatkozó eltérő biztonsági rendszerek továbbra is megnehezítik a határokon átnyúló közlekedést.

Az egyik olyan tényező, amelyre véleményem szerint nem fordítottunk kellő figyelmet a kiértékelés és az új
változat létrehozása során, az a szociális oldal. Oda kell figyelnünk az oktatásra és a képzésre, a
munkafeltételekre, valamint a vasúti dolgozók ellenőrzésére vonatkozó rendeletekre.

Az infrastruktúra a határoknál meglévő szűk keresztmetszetei további súlyos akadályt alkotnak. Még mindig
nagyon sok lemaradást kell behoznunk ezen a területen a határokon átnyúló közlekedés hosszú távú
előmozdítása érdekében. Egy konkrét példa erre a Németország és Luxemburg közötti vonal. Éveken keresztül
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folytak a megbeszélések az infrastruktúra kibővítéséről, de a politikai akarat hiánya és a határ egyik oldalán
alkalmazott gazdasági prioritások mindeddig megakadályozták ennek megtörténtét.

Szeretném felhívni a Bizottságot arra, hogy a többi szempont megvalósítására is – ide számítva a műszaki
harmonizációt és az infrastruktúra kibővítését is – fordítson ugyanakkora erőfeszítést, mint amit a verseny
előmozdítása kapcsán tanúsít.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Az Európai Unió intermodális, fenntartható és hatékony transzeurópai
közlekedési rendszert igényel, és elsőbbséget akar biztosítani a vasúti közlekedés fejlesztésének. Felszólítjuk
a tagállamokat, hogy nagyobb támogatást biztosítsanak a vasúti közlekedésnek, ide számítva a vasúti
infrastruktúrák és a gördülőállomány fenntartásához és korszerűsítéséhez szükséges finanszírozás elosztását
is.

A vasúti közlekedés deregulációja folyamatban van. A vasúti közlekedési piacokat azonban nem szabad a
vasúti közlekedési szolgáltatások színvonalának kárára megnyitni. A vasúti közlekedés biztonsága és az
utasok jogainak tiszteletben tartása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a közlekedési mód nagyobb részesedést
szerezhessen a szárazföldi közlekedési piacon.

A humán erőforrások nélkülözhetetlenek ennek a követelménynek a teljesítéséhez. Ezért felszólítom a
Bizottságot, hogy a vasúti csomag következő felülvizsgálata során mérlegelje azoknak a szociális
szempontoknak a beillesztését is, amelyek a munkafeltételekre vonatkozó szilárd európai előírásokról fognak
gondoskodni, hogy a tagállamok nemzeti szintjén jelenleg működő társadalombiztosítási rendszereket a
vasúti ágazatban valamennyi üzemeltető és pályahálózat-működtető végrehajtsa.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Mi most az első vasúti csomagnak az Európai Unió országaiban történő
végrehajtásáról folytatunk vitát. Kijelenthetjük, hogy jóllehet az irányelvben meghatározott és a vasúti
közlekedésre vonatkozó szabályokat 2003-ban végre kellett volna hajtani, ezeket 22 országban még mindig
nem illesztették be a nemzeti jogszabályokba.

Biztos asszony! Nem lenne érdemes mérlegelni, hogy az első vasúti csomag által bevezetett szabályok jók-e,
figyelembe véve azt, hogy a legtöbb tagállam nem hajlandó ezeket alkalmazni? Nem lenne jó gondolat, hogy
a tagállamok közlekedési miniszterei tartsanak megbeszélést erről a témáról, hogy megérthessük a helyzet
okait? Egy ilyen jellegű pragmatikus vita során talán sikerülne továbblépnünk az első vasúti csomag
végrehajtásának kérdésében, a vasúti közlekedés feltételeinek egész Európában történő javítása érdekében.

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr! Újból szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek
ezért a rendkívül hasznos szerepvállalásáért egy olyan kérdésben, amely időről időre valójában meglehetősen
érzelmi jellegű kérdésként merül fel, mert valamennyien még a saját életünkben látni szeretnénk egy integrált
európai vasúti rendszert. Remélhetőleg valamennyien elég hosszú életűek leszünk ehhez.

Régebben személyesen is részt vettem a vasutak átszervezésében két országban, amelyek ma az EU tagállamai.
Tudom, mennyire nehéz előbbre vinni egy olyan rendszert, amelynek régi időkre visszanyúló hagyományai
vannak és roppant mértékű szerzett érdekek veszik körül, mégis úgy gondolom, hogy valamennyiünknek
állhatatosaknak kell lennünk, mert egy integrált és rendkívül hatékony vasúti rendszer teljességgel
elengedhetetlen az európaiak jóléte, valamint régiónk versenyképessége szempontjából.

Mi, a Bizottság tagjaiként nagyon komolyan vesszük az Önök megjegyzéseit, és tovább dolgozunk azoknak
a kezdeményezéseknek az előmozdításán, amelyekhez sikereket kell elérnünk ezen a területen. Nem hinném,
hogy a Bizottság fogatlan oroszlán lenne, ha a jogsértési eljárások száma alapján ítéljük meg ezt a kérdést.

Hogy miért tartott ez ilyen sokáig? Azért tartott sokáig, mert közben zajlott egy szerepvállalási folyamat a
tagállamokkal. Sor került közben az Unió bővítésére is, amely új elemeket hozott magával ebbe a rendszerbe,
és a Bizottság kísérletet tett arra, hogy ezt a szerepvállalást tartalmassá tegye – vagyis komoly kérdőíveket
küldött ki, gondosan elemezte a válaszokat, majd utólagos intézkedéseket tett a tagállamokkal. Az eredmények
tehát erősek és maradandóak!

A jogsértési eljárások nem öncélúak. Célunk egy jól működő vasúti piac elérése, amely képes több,
biztonságosabb, ügyfélorientáltabb szolgáltatást nyújtani polgárainknak és vállalkozásainknak. Ennek szem
előtt tartásával az első vasúti csomag átdolgozását úgy kell megterveznünk, hogy ezzel leegyszerűsítsük és
tisztábbá tegyük a jelenlegi rendelkezéseket, végrehajtásuk megkönnyítése, ugyanakkor korszerűsítésük
érdekében is.
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Két állítást szeretnék megfogalmazni az elhangzott megjegyzésekre és kérdésekre válaszul. Az egyik a
biztonság szintjére vonatkozik. Az adatok kategorikusan azt mutatják, hogy a biztonság szintje valójában
javult a piac megnyitása óta, de mivel emberéletekről van szó, még egyetlen baleset is túl sok, tehát nyilvánvaló
módon a biztonság további fokozására kell törekednünk.

Mivel két felszólalásban is elhangzott kérdés a közszolgáltatási kötelezettségek előírásával kapcsolatban,
szeretném tisztázni, hogy az első csomag ezt nem akadályozza meg. Ezeket a kötelezettségeket külön
jogszabály szabályozza, ezért azok betarthatóak.

Sok képviselő beszélt a stratégiáról és az irányultságról. Megosztom a Parlamenttel három legfontosabb
prioritásunkat – és ezek visszatükröznek sok, már elhangzott megjegyzést. Az első a piaci hozzáférési
feltételek javítása, valamint ezek átláthatóbbá és megkülönböztetésmentessé tétele, a második egy szabályozási
keretrendszer létrehozása, amely előmozdítja mind az állami, mind pedig a magánberuházásokat a vasúti
ágazatban, a harmadik pedig – és erről nagyon sokan beszéltek Önök közül – a vasúti piac szabályozási
felügyeletének megerősítése a gazdasági szereplők közötti tisztességes verseny, és végeredményben a
szolgáltatást igénybe vevő emberek számára alacsonyabb költségek elérése érdekében.

A Bizottság a Közlekedési Miniszterek Tanácsának keretében – amely állandó jelleggel ülésezik – párbeszédet
fog folytatni a miniszterekkel ezekről a kérdésekről. A vasúti ágazat a figyelem középpontjában áll, és
gondoskodni fogunk arról, hogy ott is maradjon, és ténylegesen megjelenjen az Önök napirendjén. Hamarosan
elfogadjuk az átdolgozási javaslatot, hogy szeptemberben benyújthassuk a Parlament elé, és rendkívül
gyümölcsöző együttműködésre számítunk Önökkel a következő jogalkotási folyamatban, és természetesen
látható és kézzelfogható eredményeket várunk még a mi életünkben.

Elnök. – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt(8) juttattak el hozzám, melyet az eljárási szabályzat 115.
cikkének (5) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön kerül sor.

Artur Zasada (PPE), írásban. – (PL) A mai vita kapcsán szeretném megjegyezni, hogy az egyes tagállamokban
a vasutak nagyon eltérő feltételek mellett működnek. Az első vasúti csomagot 2001-ben fogadták el és
feltételezhető, hogy alapvetően az EU-15 országok vasúti piacain uralkodó helyzet figyelembevételével
készítették elő. Ám az új tagállamokban a vasutak helyzete nagyon más volt és ma is az – különösen az
úgynevezett „finanszírozási szerkezet” összefüggésében, ami az infrastruktúra megfelelő finanszírozását, az
állam és az pályahálózat-működtető közötti többéves megállapodásokat, a múltból örökölt adósságokat és
az állami szolgáltatások finanszírozását jelenti. Kiemelt feladatként gondoskodni kell arról, hogy a vasutak
egyenlő működési feltételeket kapjanak, és be kell tartatni a vasúti rendszer megfelelő finanszírozására
vonatkozó jogszabályokat, mivel ez alapvető jelentőségű ennek a közlekedési ágazatnak a fejlődése
szempontjából.

19. Árvizek Közép-Európában, különösen Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban,
Szlovákiában és Magyarországon (vita)

Elnök. – A következő pont a Bizottság nyilatkozata a közép-európai árvizekről, különösen Lengyelországban,
a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Magyarországon [2010/2713(RSP)].

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr, a közép-európai árvizek valóban drámai módon
emlékeztetnek minket arra, mennyire ki vagyunk szolgáltatva a természeti katasztrófáknak.
Dél-Franciaországban az áradások már 19 emberéletet követeltek. Tehát a katasztrófák nem korlátozódnak
azokra a területekre, amelyek a ma esti vita tárgyát képezik (Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia
és Magyarország). Idén azt az országot is súlyosan érintették az árvizek, ahol a ma esti vitánkat tartjuk.

Mindannyian tudjuk, hogy az éghajlatváltozás szélsőséges időjáráshoz vezet, ezért egyre több természeti
katasztrófával kell szembenéznünk, és a nagyméretű katasztrófák esetén a nemzeti reagálás egyszerűen nem
elegendő. Az ilyen esetekben az európai szolidaritás különbséget tesz az emberéletek és az alapvető fontosságú
infrastruktúra megmentésében. A ma esti vita tárgyát képező árvizek ismét az összehangolt európai reakció
által hordozott hozzáadott értéket hangsúlyozzák.

(8) Lásd a jegyzőkönyvet.
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Engedjék meg, hogy a lengyel, magyar, cseh és szlovák árvizek első napjairól beszéljek! Május első felében
erős esőzések és áradások sújtották a Visztula, Odera és Warta folyók vízgyűjtő területeit. Május 19-én,
csütörtökön Lengyelország segítséget kért – főleg nagy teljesítményű szivattyúkat kértek – az európai polgári
védelmi mechanizmuson keresztül, amelyért én vagyok felelős. Az EU gyorsan és nagylelkűen reagált a
kérésre, nyolc tagállam rendelkezésre bocsátotta, amire szükség volt– Németország, a Cseh Köztársaság,
Franciaország, Dánia és Hollandia órákon belül nagy teljesítményű szivattyúkat és technikai tanácsadást
bocsátott rendelkezésre. Az Észtország, Lettország és Litvánia által az EU gyorsreagálási képességére vonatkozó
előkészítő intézkedés keretében létrehozott, az EU által társfinanszírozott és a Parlament által is támogatott
nemzetközi modul is bevetésre került. Összesen több mint 55 szivattyút, 22 szakértő csoportot és egy 300
fős mentőalakulatot , valamint a Bizottság Megfigyelő és Információs Központjától egy összekötő tisztviselőt
vetettek be.

Hat nappal később a szintén árvíz sújtotta Magyarország homokzsákokat kért árvízvédelmi kapacitásának
megerősítésére. Az európai polgári védelmi mechanizmusnak sikerült több mint három millió homokzsákot
összegyűjtenie Szlovéniából, Romániából, Hollandiából, Bulgáriából, Németországból, a Cseh Köztársaságból,
Norvégiából, Szlovákiából és Horvátországból.

Mint tudjuk, az árvizeknek és következményeiknek még nincs vége. Közép-Európa bizonyos részein
folytatódnak az esőzések. Franciaországban tegnap és ma is áradás volt. Számítunk rá, hogy
Dél-Lengyelországban is lesz még egy második árvíz. Itt egyébként még mindig kilenc európai csoport
dolgozik. Magyarországon fokozatosan javul a helyzet. Napi kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal,
folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, és igény esetén készen állunk az európai szakértelmet még
inkább mozgósítani.

Ezen vészhelyzeti intézkedéseken túl az EU Szolidaritási Alapját is mozgósítani lehet a helyreállítással
kapcsolatos bizonyos kiadások fedezésére, a Bizottság már meg is kezdte az együttműködést az érintett
országokkal, és a pályázatok előkészítésében tanácsadást nyújt azoknak.

Az árvizek bizonyították a polgári védelmi mechanizmus értékét a gyors információáramlás és a válaszadás
koordinálásának területén. Ahogy emlékeznek, ezt a mechanizmust bevetettük Haiti és a Mexikói-öbölbeli
olajkatasztrófa esetén is, ami világosan mutatja az ebben az eszközben rejlő lehetőségeket.

Ez év végére a Bizottság el fog fogadni egy közleményt az EU katasztrófaelhárítási képességének
megerősítéséről. Ez ki fog terjedni az EU-n belüli és az EU-n kívüli, különböző típusú katasztrófák elhárítására.

A közlemény egyik kulcskérdése a természetbeni uniós támogatások mozgósításának fejlesztése lesz. E
támogatás nagy részét – nem az egészet, de a nagy részét – már mozgósították a Bizottság Megfigyelő és
Információs Központján (MIC) keresztül. A rendszer biztosítja a valós szükségleteket kielégítését és a
párhuzamos műveletek elkerülését. Azonban az alapját eseti felajánlások képezik, és ezért egyszerűen nem
biztosítható, hogy éppen a megfelelő támogatás lesz elérhető. Tehát katasztrófák történnek, és imádkozunk
azért, hogy ne ilyen sok tagállamban történjenek egyszerre, mert akkor nem tudjuk kielégíteni a szükségleteket.

Javasoljuk, hogy ennek megoldására hozzunk létre referencia-forgatókönyveket a katasztrófák fő típusaira,
hogy előre tudhassuk, milyen típusú segítségre lesz szükség. Javasoljuk továbbá, hogy térképezzük fel az
egyes tagállamokban elérhető, bizonyos katasztrófák estén szükséges forrásokat. Megállapodásra fogunk
törekedni a tagállamokkal a katasztrófa esetén azonnal bevethető főbb források önkéntes közös alapba való
összegyűjtéséről.

Ezen ötletek továbbfejlesztése érdekében széles körű konzultációt kezdtünk a Parlamenttel, a tagállamokkal
és a többi érintett féllel.

A jelenlegi árvizek arra is felhívják a figyelmet, hogy az EU-nak és tagállamainak fokozniuk kell
katasztrófamegelőzési tevékenységüket. Az érintett országoknak ez jó alkalom arra, hogy bővítsék az
árvízkockázatokról való ismereteiket, kockázatelemzést végezzenek, árvízkockázat-kezelési terveket és
térképeket dolgozzanak ki, valamint minden szükséges lépést megtegyenek az árvízvédelemről szóló irányelv
végrehajtása érdekében.

Az európai katasztrófák növekvő számának és súlyosságának ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy készenléti
beruházásokat hajtsanak végre és kiépítsék saját kapacitásukat. Az európai szolidaritásnak kéz a kézben kell
járnia a nemzeti felelősségvállalással, és a felkészültségnek szerepelnie kell a Bizottság által előterjesztendő
javaslatokban.
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Végezetül hadd mondjam el, elnök úr, hogy mindannyian tudjuk, hogy a katasztrófahelyzetek komoly
emberi, gazdasági és környezeti költségekkel járnak. Az európai katasztrófák növekvő száma és súlyossága
következtében az európai polgárok hatékonyságot várnak el tőlünk a katasztrófavédelemben az EU-n belül
és kívül egyaránt.

Tudjuk, hogy a katasztrófakezelés prioritás, és én személyesen el vagyok kötelezve az európai
katasztrófaelhárítási képesség megerősítésére irányuló javaslatok előterjesztése mellett.

Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek az érdeklődésért és támogatásért. Önök nagyon sokat tettek
a katasztrófaelhárítási képesség fejlesztése érdekében, és remélem, továbbra is felvállalják ezt a fontos szerepet,
és elősegítik, hogy a jövőben még tovább fejlődjön a katasztrófaelhárítási képesség.

Czesław Adam Siekierski, a PPE képviselőcsoport nevében. – (PL) Idén kétszer is árvizek sújtották Európát.
Először május közepén, aztán pedig június elején. Ez a következő országokat érintette: a Cseh Köztársaságot,
Lengyelországot, Szlovákiát, Magyarországot, Ausztriát, de Németországot, sőt Ukrajna és Szerbia bizonyos
részeit is. Ma Georgieva asszonytól hallhattunk a franciaországi árvizekről is.

A lengyelországi árvíz az egyik legnagyobb volt, ami valaha is sújtotta az országot. Az ár hosszú ideig, jó
pár napig tetőzött Lengyelország két legnagyobb folyóján, a Visztulán és az Oderán. Az árvíz az ország nagy
részét érintette. Az árvíz jelentős károkat okozott az infrastruktúrában, víz- és csatornahálózatok mentek
tökre. Középületeket, köztük iskolákat és kórházakat öntött el az ár. Több ezer család szenvedett súlyos
anyagi károkat. Ők különböző közszolgálatoktól és magánszemélyektől kaptak segítséget. Külföldről, köztük
sok uniós tagállamból és egyéb országokból is érkezett segítség. Szeretnénk megköszönni mindezt a segítséget.

A lengyel kormányzati szervek és önkormányzatok is segítséget nyújtanak. Megkezdődött a károk felbecslése.
Az Európai Unió által biztosított pénzügyi támogatás fontos, és számítunk rá.

(Taps)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, az S&D képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr, a jelenlegi
közép-európai és franciaországi árvizek felhívják a figyelmünket a természet hatalmas erejére és a természeti
katasztrófák megjósolhatatlanságára. Az Európai Parlament állásfoglalásában kifejezi együttérzését és
szolidaritását az árvizek áldozatai és az árvízkárosultak felé, és mindenekelőtt kötelezi az Európai Bizottságot,
hogy a Szolidaritási Alap keretében gyorsan és hatékonyan juttassa el a támogatásokat az érintettekhez. Az
állásfoglalás azon jogi eszközökre is felhívja a figyelmet, amelyek alapvető fontosságúak a jövőbeli árvizek
negatív következményeinek csökkentéséhez. Tehát tulajdonképpen az árvízvédelemről szóló irányelv
megfelelő végrehajtásáról beszélünk, amely árvízkockázat-kezelési rendszer létrehozására, előzetes
kockázatelemzésre és a nagymértékben vagy közepesen árvízveszélyes területek meghatározására kötelezi
a tagállamokat. Az irányelv értelmében a tagállamok kötelesek továbbá árvízkockázati térképeket készíteni
és árvízkockázat-kezelési terveket kidolgozni.

A lengyel helyzettel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy a természeti környezettel foglalkozó nem
kormányzati szervezetek az idei árvíz előtt több alkalommal is felhívták a figyelmet az árvízvédelemről szóló
irányelvnek a lengyel jogban való nem megfelelő végrehajtására, különösen arra, hogy nincs megfelelő
rendszer az árvízveszélynek kitett területek meghatározására, illetve e terültek tisztázatlan jogi helyzetére
is. Ezért most az ezen állásfoglalás teremtette lehetőséget kihasználva fel szeretném hívni az Európai Bizottság
figyelmét az európai jog hatékony végrehajtásának szükségességére az árvízvédelem területén is annak
érdekében, hogy a jövőben Lengyelországnak és más uniós tagállamoknak ne kelljen a Szolidaritási Alapból
támogatást kérniük.

Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, az előző felszólalóhoz csatlakozva szeretném
kifejezni együttérzésemet az árvízkárosultak felé, köztük a franciaországi árvíz károsultjai felé is.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a természeti katasztrófák. 2008 szeptemberében súlyos árvíz
sújtotta Északkelet-Angliát, különösen Morpeth és Rothbury városokat. Az ár néhány óra elteltével
visszahúzódott, de a helyreállítás hónapokig tartott és több millió fontba került.

Ezek az árvizek felhívják a figyelmünket arra, hogy az éghajlatváltozás következményeit kezelni sokkal többe
kerül, mint féken tartani a globális felmelegedést, ahogy azt Nicholas Stern és mások is kijelentették.

Nagyon tartok tőle, hogy ezt az alapvető tényt figyelmen kívül hagyják. Bizonyos ipari szereplők panaszkodnak
a szén-dioxid-kibocsátás korlátozásának költségei miatt, ezért nagyon fontos e vita üzenetét eljuttatni a
nyilvánossághoz: az árvizek nagyon romboló hatással vannak a közösségekre és a gazdaságra is.
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Csak egy módon akadályozhatjuk meg, hogy tovább növekedjen a költséges természeti katasztrófák száma,
ez pedig a 2020-ra és 2050-re vonatkozó, kibocsátáscsökkentési célkitűzésekről szóló útiterv betartása.

Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, lélekben a közép-európai és a mai
franciaországi árvíz áldozataival vagyunk. Ezek az árvizek ismét fájdalmas módon szemléltetik a folyók
hatalmát és erejét.

Meg akarjuk előzni az árvizeket, ezért most alapvetően a jövőre kell összpontosítanunk. Hogyan lehet
megelőzni az árvizeket? Tudjuk, hogy az éghajlatváltozás következtében a folyók egy bizonyos területére
rövidebb idő alatt több víz érkezik. Ez azt jelenti, hogy fokozni kell arra irányuló kutatásainkat, hogyan
biztosíthatnánk folyóinknak több teret, és hogyan óvhatnánk meg Európát az ilyen katasztrófáktól. Hiszen
a megelőzés jobb, mint a gyógyítás.

Európának valóban fontos szerepet kell játszania ebben. Először is, az országok között sokkal jelentősebb,
határokon átnyúló együttműködésre van szükség. Ha az egyik ország tesz valamit a folyóival, a másik viszont
nem, az sehova sem vezet. A folyókkal kapcsolatban országok közötti együttműködésre van szükség.
Másodszor, az EU-nak a jövőben felelősségteljesen kell gazdálkodnia saját alapjaival. A strukturális alapokat
még mindig túl gyakran használják fel olyan projektekre, amelyek csak növelik az árvízveszélyt. Biztosítanunk
kell, hogy a pénzügyileg támogatott jövőbeli uniós projektek ne növeljék az árvízveszélyt. Ez fontos feladat.

Végezetül pedig az EU-nak meg kell vizsgálnia, hogyan lehetne jobban kihasználni a folyók természetes
pufferkapacitását az árvizek megelőzésére. A beton és a még több beton csak növeli az árvízveszélyt. A
folyóknak több térre van szükségük, és ki kell használnunk a folyók természetes pufferkapacitását. Csak így
előzhetjük meg a jövőben az árvizeket. Ez a jövőben elsődleges cél kell, hogy legyen. Hiszen mint mondtam,
a megelőzés jobb, mint a gyógyítás.

Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Az elmúlt hetek katasztrofális árvizei, amelyek
Lengyelországot és a térség többi országát – köztük Magyarországot, a Cseh Köztársaságot és Szlovákiát –
sújtották, felfoghatatlan károkat okoztak az ipari, az állami és a polgári infrastruktúrában. Sok ezren
mindenüket elvesztették, amijük csak volt. A Kárpátaljai vajdaságban (Podkarpacie) saját szememmel láttam,
ahogy két egymást követő hatalmas, eddig soha nem tapasztalt méretű árvíz lerombolta sok falu és város
lakosainak házait. Az árvíz érintette Gorzyce, Tarnobrzeg és Jasło településeket, Mielecki körzetet, aztán a
Kis-Lengyelországi (Małopolskie), a Lublini (Lubelskie) és a Szentkereszt (Świętokrzyskie) vajdaságot, Mazóviát,
Közép-Lengyelországot és Varsót – mindezeken a területeken hatalmas és tragikus pusztítást okozott az
árvíz.

Ezért ma itt az Európai Parlamentben felszólítom az Európai Uniót és az Európai Bizottságot, hogy a lehető
legsürgősebben tegyen meg minden lehetséges technikai és pénzügyi intézkedést Lengyelország és a régió
további árvíz sújtotta országainak támogatására, hogy kezelni tudják a tragikus árvíz következményeit.
Gondolok itt különösen az Európai Szolidaritási Alap forrásainak rendelkezésre bocsátására, amelyet pontosan
az ilyen típusú katasztrófák sújtotta tagállamok támogatására hoztak létre.

A Lengyelországot, Magyarországot, a Cseh Köztársaságot és Szlovákiát sújtó tragédia mérete akkora volt,
hogy az európai szolidaritás és az uniós támogatások nélkül nagyon nehéz lenne minden érintett területen
visszaállítani az életet a normális kerékvágásba. Ezért szeretnék köszönetet mondani azért a segítségért,
amelyet eddig kaptunk – a technikai segítségért, az emberi segítségért, valamint a Lengyelország felé
kinyilvánított együttérzésért. De kérem, hogy ez csak a kezdet legyen, és történjenek további intézkedések,
és támogassák továbbra is hazámat, Lengyelországot, valamint a többi országot, hogy ne egyedül kelljen
megbirkóznunk e nagy és rettenetes árvíz tragikus következményeivel.

(Taps)

Jaroslav Paška, az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) 2010 májusában és június elején a kedvezőtlen időjárási
viszonyok szélsőséges árvizeket okoztak Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországok és a
Szlovák Köztársaság teljes területén.

2010 áprilisában már előre lehetett látni a helyzetet; az átlagos globális levegő-hőmérsékletet tekintve 1880.
óta ez volt a legmelegebb április. Az óceánok és tengerek felszíni párolgása következtében az év azon szakához
képest különösen nagy mennyiségű vízgőz került a légkörbe, és már csak az volt a kérdés, hogy mikor és
hol fog eső formájában a földre zúdulni. Végül Közép-Európát, a Cseh Köztársaságot, Lengyelországot,
Szlovákiát és Magyarországot sújtották az esőzések. 2010. április 12-től június 5-ig Szlovákia fölött egymás
váltogatták a kitartó esőzések és a komoly viharok. A sok esőzés következtében a Szlovák Köztársaság
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valamennyi folyójának vízszintje jelentősen megemelkedett. Azonban a vízszint gyors emelkedését nemcsak
az esőzések okozták, hanem egy olyan árvízi helyzet kialakulása is, amelyet jelentősen előmozdított és
felgyorsított a talajnak az elhúzódó esőzések okozta kivételesen magas víztartalma. A természet nem tudta
tovább visszatartani a vizet, és az eső nagy része nem a folyókba, hanem a talaj felületére hullott, és lakott
területeket, gyártelepeket, utakat és vasútvonalakat árasztott el.

Gyakorlatilag minden vízmegfigyelő állomáson szélsőséges vízszint- és vízhozam-értékeket jegyeztek fel,
és egyes esetekben a vízhozam meghaladta azt a vízhozamszintet, amely az előrejelzések szerint 100–500
évente egyszer fordul elő. A folyók kiléptek a medrükből, elárasztották a partot és a földeket, utakat tettek
tönkre, hidakat romboltak le és vasútvonalakat mostak alá. Az árvíz elárasztotta a földeket, aztán a városokba
és falvakba is behatolt, és emberek otthonait rombolta le. A szilaj víz nemcsak hidakat, utakat és házakat
rombolt le, de emberéleteket is követelt. Nem messze a kelet-szlovákiai Košicétől egy egész falut „mozgásba
hozott” a víz, egy 11–20 méter vastag átázott földréteg a rajta lévő családi házakkal együtt süppedni kezdett,
a 190 megrongálódott ház nap mint nap közelebb kerül a teljes pusztuláshoz. Az esőzések Szlovákiában
300 000 hektárnyi termőföldet árasztottak el. Ezért minden bizonnyal helyes lenne a Szolidaritási Alapból
támogatni az árvízkárok helyreállítását. Szlovákiában előzetes becslések szerint az árvíz összesen 260 millió
EUR kárt okozott.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Tisztelt Tőkés alelnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Először is engedjék meg,
hogy megragadjam az alkalmat és gratuláljak Tőkés Lászlónak a megválasztásához. Minden magyar embernek,
pártállástól függetlenül nagy öröm, hogy egy erdélyi magyar testvérünk töltheti be ezt a nagyon fontos
pozíciót az Európai Parlamentben. Az elmúlt hetekben Közép-Európában hatalmas területeket sújtott a
pusztító árvíz. Különösen tragikus, hogy ez a több országot érintő természeti katasztrófa emberéleteket is
követelt. Magyarországon ezekben a napokban is vannak még olyan településrészek, amelyek víz alatt
vannak. Magyarországon tovább nehezíti a helyzetet, hogy hazámban éppen a legszegényebb megyékben
okozta a legnagyobb kárt az árvíz.

A Jobbik nevében ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek az árvízi védekezésben.
Én Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származom, így volt lehetőségem szermélyesen is tapasztalatot gyűjteni
a katasztrófáról. Az árvízi védekezést tekintve két fontos tanulság van. Az egyik, hogy a tűzoltókat leszámítva,
siralmas volt az állami szervek szervezettsége. A pozitív tapasztalat viszont a civileknek az összefogása és a
Magyar Nemzeti Gárdának a szervezettsége. A Magyar Nemzeti Gárdának köszönhető, hogy nagyobb baj
nem történt Magyarországon. Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani a gárdistáknak az egész Európai
Parlament nevében, innen Strasbourgból.

Az Európai Uniónak minél gyorsabban kell segítséget nyújtania, de felügyelve a pénzek felhasználását. Félő
ugyanis, hogy lesznek olyanok, akik jogtalanuk kívánják felhasználni majd a szolidaritási alapból folyósított
összegeket. Nem szabad támogatni azokat a többségükben cigány származású embereket, akik nem vettek
részt az árvízi védekezésben, hanem különböző segélyekre ácsingózva hátrahagyták házaikat abban bízva,
hogy az újjáépítés során ingyenesen új házakba fognak költözni.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom eddig mintegy 10 millió forintnyi adományt juttatott el a rászorulóknak,
biztosítva azt, hogy nem hagyjuk magukra az embereket. A Jobbikra a továbbiakban is számíthatnak.

Elnök. – Most pedig a bejegyzett felszólalók sora következik. Együttérzésemet fejezem ki mind a magyar,
mind a cigány kárvallottakkal szemben, és elsőként a kárvallott országok képviselői sorából felkérem Deutsch
Tamás képviselő urat a szólásra.

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Mélyen tisztelt Elnök úr! Tisztelt Biztos asszony! Engedjék meg kedves
képviselőtársaim, hogy elsőként ne a témához szóljak. Ha húsz és fél esztendővel ezelőtt valaki azt mondta
volna nekem, hogy Tőkés László püspök úr az Európai Parlament alelnökeként fog Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselőnek szót adni, akkor hitetlenkedve hallgattam volna mindezt, de a sors és a Teremtő
útjai kifürkészhetetlenek. Hálás szívvel gondolok arra, hogy elnök úrral közösen dolgozhatok itt az Európai
Parlamentben.

Köszöntöm Önt, mind az Európai Parlament alelnökét, egy olyan embert, aki Jerzy Buzek mellett két nagyon
fontos európai értéket, az emberek személyes méltóságát csorbító diktatúrák elleni fellépést és a közös
keresztény európai értékekhez való hűséget fémjelzi. Tisztelt képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy én
magam is együttérzésemet fejezzem ki a közép-európai árvízi katasztrófák áldozatainak és kárvallottjainak
és természetesen a franciaországi katasztrófák áldozatainak.
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Ugyanakkor a köszönet hangján is szólni kell. Köszönet mindazoknak, akik személyesen vettek részt az
árvízi védekezésben és köszönet azoknak az európai polgártársainknak, akik már a személyes anyagi
eszközeiket mozgósítva, önkéntes felajánlásokkal segítették a védekezést és segítik a helyreállítást. Sajátos
helyzetnek köszönhető, a köszönet persze egy pontatlan kifejezés, sajátos helyzet az okozója a magyarországi
árvizeknek, hiszen Magyarországon jelentős mértékben olyan folyók, kisebb patakok léptek ki a medrükből,
amelyek korábban ilyen katasztrófákat nem okoztak. Ez is aláhúzza azt, hogy a hagyományos árvízi védekezés
eszközei immár nem elégségesek.

Szeretném elismerésemet kifejezni a tekintetben, hogy az Európai Bizottság gyorsan és hatékonyan működtette
az európai intézményeket a védekezés során, és szeretném a reményemet kifejezni, hogy az Európai
Parlamenthez hasonlóan gyorsan és hatékonyan fog dönteni az Európai Bizottság a szükséges, a helyreállítást
segítő anyagi segítségnyújtásról.

Adam Gierek (S&D). – (PL) Elnök úr, az árvízveszély minimalizálható. Az árvízveszély kisebb, ha a
vízmozgást pontosan szimulálják és megfigyelik. Lengyelországban a természeti katasztrófa az vízlevezető
csatornák hiánya által okozott, kisebb helyi árvizekkel kezdődött, amelyeket nagyobbak követtek. A víztározók
és modern védőgátak csökkentik az árvizek valószínűségét és alapvető fontosságúak, de az olcsó állam,
alacsony költségvetés és alacsony adók kizárólag piacorientált, neoliberális politikája mindig halogatja a
költséges hidrotechnikai beruházásokat.

Közép-Európa nagy folyója, a Visztula érintetlen, szűz folyó, aminek csak az ökológusok örülhetnek, de
hazám számára ez a helyzet szégyenletes. A Visztula-program – amelynek célja e gyönyörű folyó
megszelídítése volt – megvalósítása a hetvenes években elkezdődött ugyan, de aztán politikai okokból
félbemaradt. A Lengyel Népköztársaság hatóságait és azok jogutódjait gigantomániával vádolták, de most
gigantikus veszteségekkel és csapásokkal kell szembenéznünk. A kohéziós alapokra épülő modern
beruházások létfontosságúak.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) A közelmúltban Európa különböző részeit súlyos természeti katasztrófák,
sorozatos árvizek sújtották. A napokban ismét árvizek sújtották Közép-Európát: Lengyelországot, a Cseh
Köztársaságot, Szlovákiát és Magyarországot. Az árvizek óriási károkat okoztak, ezért az Európai Unió
Szolidaritási Alapjának bevonására van szükség.

A pusztító árvizek azonban Európa sokkal nagyobb részét érintették. Úgy tűnik, hogy a rugalmasabb és
hatékonyabb segítségnyújtásra irányuló intézkedések ellenére Európának újra kell gondolnia a prioritásokat,
ami a közös európai források kifizetését illeti. A közös árvízvédelmi beruházások végrehajtása, a megfelelő
ivóvízellátás, az öntözés és az áramtermelés biztosítására irányuló beruházások – ezeknek az infrastruktúra
létrehozására irányuló programok prioritásainak kell lenniük mind tagállami, mind uniós szinten.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Elnök úr, gratulálok új pozíciójához.

Az árvízkárokra vonatkozó statisztikák nem terjednek ki az árvíz által okozott emberi szenvedésekre.
Kelet-Európában és ma Franciaországban is sokan elvesztettek mindent, amiért egész életükben dolgoztak.
Csak romok maradtak. Sokan barátokat vagy rokonokat is elveszítettek. Ezek az események túl fájdalmasak
ahhoz, hogy újra és újra megismétlődjenek. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának
véleménye szerint erre a problémára csak egy megoldás létezik, amelyet már képviselőtársam, Eickhout úr
is említett. Kellő teret és a természetes mélységet kell biztosítani a folyóknak. Az Odera esetében ez például
azt jelenti, hogy a határ lengyel és német oldalán be kell fejezni a terjeszkedési terveket. Ez nemcsak azt
jelenti, hogy biztosítanunk kell a gátak építését, hanem azt is, hogy megfelelő méretű árterekre van szükség,
tehát továbbra is a megelőzésnek kell a legfontosabbnak maradnia. Ez az egyetlen oka annak, hogy az
állásfoglalás mellett szavazunk, mivel tárgyalásainknak köszönhetően a szöveg nagyobb hangsúlyt helyez
a megelőzésre.

Azonban vannak nyilvánvalóan gyenge pontok. Az állásfoglalás nem említi az éghajlatváltozás elleni
küzdelmet. Ha megnézzük a „Régiók 2020-ban” című tanulmányt, akkor világosan láthatjuk, hogy a jövőben
150 millió embernek kell elhagynia otthonát, ha most nem teszünk valamit az éghajlatváltozás ellen. Ezért
az árvizek megelőzése érdekében a jövő európai regionális politikájának az éghajlatváltozást kell a
középpontba állítania.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Hölgyeim és uraim, az árvizek problémája kétségkívül a legkomolyabb téma,
amellyel ezen a héten Strasbourgban foglalkozunk. Polgártársaink számára az árvizek ismétlődő fenyegetést
jelentenek, és komoly hatást gyakorolnak otthonaikra és természetesen egészségi állapotukra is.
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Az Európai Unió, amely a kohéziót, a támogatást és az együttműködést szimbolizálja, a Szolidaritási Alapból
támogatja az árvíz sújtotta területeket. Ez az alap lehetővé teszi azon országok pénzügyi támogatását,
amelyekben a becsült károk előreláthatólag meghaladják a 3 milliárd EUR-t vagy az adott tagállam GDP-jének
0,6%-át. Azonban a közép-európai árvizek megmutatták, hogy a súlyos esőzések okozta károk ellenére
bizonyos országok – különösen a kisebbek – önmagukban nem tudnak eleget tenni ennek a Szerződésben
kikötött feltételnek, és így nem részesülhetnek támogatásban. Mivel a Szolidaritási Alapnak elsődlegesen a
katasztrófa sújtotta európai területek helyreállítását kell szolgálnia, nagyobb rugalmasságra van szükség az
együttes kérelmek benyújtása terén, amelyekben nemcsak az egyes tagállamokban bejelentett károkat, hanem
az együttes károkat lehetne figyelembe venni. Ezért kérem a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az idevágó
szabályozás ez irányú módosítása érdekében.

Jan Březina (PPE). – (CS) Elnök úr, hölgyeim és uraim, egy olyan ország képviselőjeként állok önök előtt,
amelyet az elmúlt hetekben árvíz sújtott. Habár az árvizek nem végeztek olyan nagy pusztítást a Cseh
Köztársaságban, mint a szomszédos Lengyelországban, azért jelentős károkat okoztak a morva területeken.
Ezért örülök, hogy figyelmeztetésem és mások figyelmeztetése következtében a most vitára bocsátott
állásfoglalás nemcsak Lengyelországot említi, hanem az egész közép-európai régiót. Az európai
együttműködés egyik legragyogóbb megtestesülése a szolidaritás, és most ennek az eszmének a nevében
szeretnék szólni. Európaiakként mindig készen kell állnunk a közös erőfeszítésre és a bajban lévők
megsegítésére. Már megmutattuk, hogy nem vagyunk közömbösek a természeti katasztrófák károsultjainak
sorsa iránt: 2002-ben a Szolidaritási Alap az egyre gyakoribb közép-európai árvizekre való reakcióként jött
létre.

Az alap kb. évi 1 milliárd EUR költségvetésének elegendőnek kell lennie az idei árvízkárok fedezésére.
Azonban az érintett tagállamoknak pályázniuk kell a támogatásra. Ezzel összefüggésben szeretném
megemlíteni a Cseh Köztársaság nehéz helyzetét, amely abból a tényből fakad, hogy az eddig számolt árvízkár
nem éri el a Szerződésben kikötött minimumot, azaz a GDP 0,6%-át. A Cseh Köztársaság egyetlen reménye
a Szolidaritási Alapból való részesülésre az, hogy a Szolidaritási Alapról szóló rendelet 2. cikke (2)
bekezdésének második albekezdése alapján pályázik, amelynek értelmében különleges körülmények között
egy szomszédos tagállam, amelyet kisebb mértékben sújtott egy természeti katasztrófa, is igényelhet
támogatást. A lengyel és cseh árvizek közötti kapcsolat teljesen nyilvánvaló. Hiszen a mindkét országban
árvizeket okozó folyók a Cseh Köztársaságban erednek. Nincs vesztegetni való időnk. A Szolidaritási Alapból
való támogatás iránti kérelmet az első káresetet követően 10 hétig lehet benyújtani, azaz a mi esetünkben
június végéig. Nincs sok időnk, ráadásul a Cseh Köztársaságban most folynak a tárgyalások a kormány
összetételéről. Végezetül pedig szeretném megköszönni az Európai Parlament elnökének, Jerzy Buzeknek,
hogy személyesen látogatott el hazám árvíz sújtotta keleti területeire.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) A Parlament már több alkalommal felszólította az Európai Bizottságot a
természeti katasztrófák áldozatainak támogatására szolgáló alapok hatékonyabb rendelkezésre bocsátására.

Legfőbb ideje, hogy bevezessük a Szolidaritási Alapból fizetendő támogatások rugalmas modelljét.
Létfontosságú a megelőzés intenzívebbé tétele. A strukturális alapoknak fontosabb szerepet kell kapniuk a
természeti katasztrófák megelőzésének és következményeik kezelésének finanszírozásában. Az e célra szánt
közös pénznek jelentős alapokat kell tartalmaznia a tudományos kutatásra, a kockázatkezelésre, a polgári
védelemre és a kockázatelemzésre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget nagyobb mértékben be kell
vonni a megelőző intézkedésekbe.

Együtt érzek valamennyi árvízkárosulttal, és szeretnék őszintén köszönetet mondani az EU polgárainak a
Lengyelország számára nyújtott segítségükért. Barátaimmal – a pucki és a redai gazdálkodókkal – együtt 22
tonna takarmányt juttattunk el az árvíz sújtotta Szentkereszt vajdaságba (Świętokrzyskie), hogy legyen mivel
etetni az éhes állatokat. Az egyéni segítség gyorsabb és célzottabb, mint az intézményi. Ideje megtanulnunk
ezt a leckét.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Elnök úr, látva a Lengyelország és Közép-Európa által elszenvedett hatalmas
árvízkárokat (emberek ezrei károsultak, sokan közülük minden tulajdonukat elveszítették; csak
Lengyelországban több mint 300 000 ember otthonát öntötte el az ár, és 40 000 embert kellett kitelepíteni),
én és képviselőtársaim, az Európai Konzervatívok és Reformerek, azt javasoltuk, hogy az Európai Parlament
tegyen valamit e szörnyű dráma, e természeti katasztrófa ügyében azáltal, hogy megvitatja a témát és
állásfoglalást fogalmaz. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult e kezdeményezés
jóváhagyásához, beleértve a parlamenti képviselőcsoportok vezetőit, mivel így kifejezhetjük az árvízkárosultak,
az érintett országok és főleg a legnagyobb veszteséget elszenvedők iránt érzett szolidaritásunkat. Célunk
mindenekelőtt az Európai Bizottság meggyőzése arról, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsák a bajban
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lévő embereknek és országoknak, és hogy ez a segítség rugalmas legyen, azaz a lehetőségekhez mérten
igazítsák hozzá az egyes régiók szükségleteihez. Még egyszer köszönöm mindenkinek.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Ebben a Parlamentben előszeretettel használunk olyan kifejezéseket, mint az
„egyesült Európa”, „európai egység” és „a polgárok Európája”.

Minden évben megnyitjuk a Parlament kapuit több ezer látogató előtt, akik a tagállamokból érkeznek ide.
A törvényhozással megpróbálunk népszerűsíteni egy eszményt, az egyesült nemzetek közösségének Európáját.
Azonban mindezek a szép szavak és nemes eszmények mit sem érnek, ha nem tudjuk valódi tettekkel
megtölteni őket. A Közép-Európát, Németországot és most már Franciaországot is sújtó természeti katasztrófa
emberéleteket követelt és hatalmas károkat okozott. Most már tudjuk, hogy az árvíz sújtotta területek lakosai
nem tudnak egyedül megbirkózni az árvizek következményeivel. Joggal várnak segítséget saját kormányaiktól
és szolidaritást szomszédjaiktól, mivel ők maguk is így cselekednének hasonló helyzetben. Az ember nem
parancsolhat az elemeknek. Azonban a szolidáris közösségben élő emberek minden természeti katasztrófával
képesek megbirkózni.

Az előterjesztett állásfoglalás elfogadása annak világos jele lesz, hogy Európa nemcsak egy jogi intézmény
vagy egy személytelen piac, hanem mindenekelőtt nemzetek működőképes közössége, amelyek segítenek
egymásnak a bajban. Annak világos jele lesz, hogy Európának nemcsak feje, hanem emberi szíve is van.

Hölgyeim és uraim, miközben én itt beszélek, Szlovákiában ismét kitartóan esik az eső.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, a közép-európai árvizek tetemes
károkat okoztak, és emberéleteket is követeltek. Ha az Európai Unió támogatást nyújt – és hiszem, hogy fog
–, akkor annak a nemzeti finanszírozáshoz hasonlóan nemcsak az elpusztult infrastruktúra helyreállítására
kell összpontosítania, hanem a hosszú távú célra is, ez pedig a közvetlen árvízvédelmi intézkedések
végrehajtása szoros, határokon átnyúló koordinációval. Minden ilyen intézkedés céljaként az ilyen jellegű
katasztrófák megismétlődésének megelőzését, illetve ha mégis megismétlődnek, akkor hatásuk minimalizálását
kell kitűzni. Hiszen Morvaországot – a Cseh Köztársaság keleti részét – 13 évvel a helyreállítás után most
ismét a legutóbbihoz hasonlóan pusztító árvizek sújtják.

Az árvizek lehetőséget adnak annak átgondolására, hogy mely árvízvédelmi intézkedések lennének a
leghatékonyabbak, illetve mely intézkedéseknek lenne a legkisebb káros hatásuk a környezetre és a helyi
lakosokra nézve. Az árvíz most már nemcsak Közép-Európa problémája, hiszen tegnap Dél-Franciaországot
is árvíz sújtotta. Ezért helyénvaló lenne egy európai árvízvédelmi stratégia fontolóra vétele. Ebben a vitában
az EU-nak a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében független moderátorként és tanácsadóként
kellene részt vennie.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Elnök úr, Georgieva asszony, Lengyelországot két hullámban sújtotta az
árvíz. Az első elvitte az emberek vagyonát, a második a reményeiket, de Ernest Hemingway szavaival úgy is
mondhatjuk, hogy „ne kérdezd, kiért szól a harang, érted szól” – és a németekért is, és ma már a franciákért
is.

Nagyon világosan szeretnék fogalmazni: az Európai Unió sokszor segített az aszály sújtotta dél-európai
országokon – Franciaországon, Spanyolországon, Olaszországon, Portugálián, Görögországon.
Közép-Kelet-Európát időről időre árvizek sújtják. Ma az Európai Uniónak szolidaritásból kell vizsgáznia –
nem szabad, hogy a szolidaritás csak szlogen vagy klisé legyen, hanem bizonyos pénzügyi vonatkozásai is
kell, hogy legyenek, erre számítanak a lengyelek, a csehek, a magyarok és a szlovákok.

(Taps)

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Elnök úr, Georgieva asszony, hölgyeim és uraim, néhány nappal ezelőtt
döbbenetes képeket láthattunk a televízióban az árvíz sújtotta Lengyelországról és más közép-európai
országokról. Az árvíz emberéleteket is követelt. Együtt érzünk az áldozatok rokonaival és barátaival.

Az árvíz falvakat, városokat és termőföldeket öntött el, és tönkretette az infrastruktúrát. A tévében már más
eseményekről láthatunk képeket, de a hatalmas károkat még helyre kell állítanunk, ami lassú és fáradságos
lesz. Az árvíz sújtotta országoknak szükségük van az Európai Unió többi tagállamának szolidaritására a
nagyméretű helyreállítási munkálatok során. Az 1997-es árvizet követően most ismét pusztító árvizek
sújtották Lengyelországot és más közép-európai országokat. Az időjárás felett nincs uralmunk, és a folyók
már csak olyanok, hogy néha kiöntenek. Azonban tudva, hogy természeti katasztrófák bármikor történhetnek,
fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy megtörténtek-e a megfelelő intézkedések a károk megelőzésére,
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és hogy például elégséges figyelmet szenteltünk-e a fenntartható katasztrófamegelőzés témájának a tájtervezési
folyamatban.

A támogatások szétosztásánál mindenekelőtt biztosítanunk kell, hogy azok közvetlenül a természeti
katasztrófák károsultjaihoz jussanak – létfenntartásuk garantálása érdekében. Fontos még a tagállamok
együttműködésének európai szintű koordinálással, hiszen a természeti katasztrófák nem ismerik az
államhatárokat. Az együttműködés révén többet tehetünk az ilyen jellegű katasztrófák okozta károk
megelőzéséért. Az Odera lengyel és német hatóságok által közösen kiépített árvízvédelmi rendszere világos
jele annak, hogy a közös megelőző intézkedések valódi védelmet nyújthatnak. Azonban még mindig nem
tettünk eleget.

Nincs szükségünk európai katasztrófamegelőzési programra. Elsődlegesen a nemzeti kormányoknak kell
felelősséget vállalniuk az adott ország katasztrófavédelméért, ideértve a katasztrófavédelmi tervek létrehozását
is. Azonban katasztrófa és károk esetén a felajánlott segítséget hatékonyan lehet európai szinten koordinálni,
és a segítséget nyújtó önkéntes szervezeteknek gyorsan és bürokrácia nélkül kell visszatéríteni a költségeiket.
Ezért támogatom Georgieva asszony terveit, amelyek lehetővé fogják tenni e célkitűzések gyors megvalósítását.

Monika Smolková (S&D). – (SK) Az árvizek majdnem egész Közép-Európát érintik, és óriási katasztrófát
jelentenek ezeknek az országoknak.

Szlovákiában az ország keleti részét érintette legnagyobb mértékben az árvíz, ahol én is lakom. Saját
szememmel láttam, hogyan pusztította el a víz egész életek munkájának gyümölcsét. Utakat, házakat, hidakat
rombolt le, tönkretette a termést, és ami a legfájdalmasabb, emberéleteket is követelt. Egy hónap alatt annyi
eső esett, mint amennyi egy év alatt szokott. Az árvízvédelmi intézkedések egyszerűen hatástalanok voltak
ekkora mennyiségű vízzel szemben. Csak Košice városában több mint 4000 ház került víz alá. A 17 000
lakosú Kežmarok szinte teljesen víz alá került. Egy ilyen katasztrófa után nagyon nehéz az embereknek talpra
állni. A vészhelyzetnek még nincs vége, még újabb katasztrófák történhetnek.

Az ár a víztisztító berendezéseket is elöntötte, az ívóvízforrások szennyezettek, a nagy mennyiségű víz
kedvez a szúnyogok szaporodásának, ami további fenyegetést jelent. Sok út és híd még mindig járhatatlan.
Földcsuszamlások következtében sok családi ház dőlt össze és vált lakhatatlanná. Az emberek szolidaritása
és az állami segítség ellenére sürgősen szükség van a Szolidaritási Alap forrásainak igénybevételére. Minél
előbb segítünk az érintett régióknak, annál előbb enyhítjük az ott élők szenvedését. A kohéziós alapok
igénybevétele is szükséges lehet. A képviselők egy csoportjának közös állásfoglalás-tervezete sokféle támogatási
megoldást javasol.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Elnök úr, jó, hogy megvitatjuk ezt a témát, amit Ziobro úr javasolt a
lengyel európai parlamenti képviselők egy ülésén. Jó, mert a Lengyelországban, a Magyarországon, a Cseh
Köztársaságban és a Szlovákiában történtek megkívánják az Európai Unió beavatkozását és segítségét.
Tragédia esetén, árvíz esetén a média mindig otthonaikat elvesztett, síró emberek és égnek meredő fagyökerek
képeivel sokkol minket. A kamerák ott vannak, van együttérzés, sőt, még mozgósítás és segítség is. Azonban
csak az árvíz után kezdődik az igazi dráma. De akkor a károsultakat magukra hagyják a bajban.
Lengyelországban vannak helyek, pl. Wilków, amelyeknek 90%-a víz alatt van. Vannak olyan helyek is, pl.
Lanckorona, ahol 50 ház dőlt össze földcsuszamlás miatt. Az Európai Uniónak ilyen katasztrófák esetén,
aszály, árvíz vagy földrengés esetén reagálnia kell. Ha Haitinek tudunk segíteni, akkor saját tagállamainknak
még inkább segítenünk kell. Van egy lengyel mondás, amely szerint „bajban ismerszik meg a barát”. Ezért
felszólítok, hogy Lengyelország és a katasztrófa sújtotta országok kapják meg a maximális támogatást.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Az árvíz hatalmas tragédia. Emberek haltak meg, tönkrement az
infrastruktúra, családok tízezrei vesztették el minden vagyonukat. A tragédia egyaránt érintette a városi és
a vidéki területeket. A gazdálkodóknak tönkrement a termése, a gépeik és épületeik megrongálódtak, és
elvesztették azokat a dolgokat, amelyekre szükségük van a munkájukhoz. Hatalmas adósságaik vannak, és
a megmenekült állatoknak nem tudnak enni adni.

A lengyel hatóságok és más árvíz sújtotta országok hatóságai is segítséget nyújtottak, de fontos, hogy az
Európai Unió is hasonló intézkedéseket tegyen. Minél gyorsabban történik meg ez, annál jobb lesz az EU
fellépésének fogadtatása és megítélése.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden kormánynak és országnak, valamint
szomszédjainknak, akik segítettek nekünk. Szeretném tiszta szívből megköszönni mindenkinek, aki
egyszerűen csak kifejezte személyes együttérzését.
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(Taps)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Tíz millió emberről beszélünk itt ma este.

Emberekről, akik az elmúlt hetek során percek alatt elveszítették mindenüket: ingóságaikat, otthonukat,
mindent, amiért egész életükben dolgoztak. Gazdálkodókról is beszélünk, akik elveszítették földjeiket és a
termést, ami az egyetlen bevételük volt az egész évben. Ezek az emberek ma este a Parlamentre figyelnek, és
várják, milyen döntést hozunk. Szeretnénk nemzeti költségvetéseinkből is segíteni, de azok kimerültek a
gazdasági és pénzügyi válság miatt, és azért is, mert elköteleztük magunkat a Növekedési és Stabilitási Paktum
mellett. Ezért az emberek reménykedve várják az Európai Parlament döntését.

És van itt még egy fontos dolog, amit senki nem említett, mégpedig a biztosítótársaságok, a kereskedelmi
biztosítótársaságok, amelyek újra és újra megtagadták, hogy biztosítást kössenek az úgynevezett árterületeken
álló házakra. Nagyra értékelném, ha a biztosítótársaságok nagyobb figyelmet szentelnének ennek, és ha meg
tudnánk találni a módját, hogyan kötelezhetnénk a biztosítótársaságokat az ilyen házak biztosítására,
mégpedig nem az uzsora határait súroló biztosítási díjakon.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Magyarország az egyik árvíz által súlyosan érintett ország. Elsőként szeretném
megköszönni az eddigi szolidaritást és segítséget, és elmondani, hogy Magyarországon leginkább a szegény
vidékeket és szegény családokat sújtotta az árvíz és a belvíz. Nagyon sokan közülük roma családok. Ők azok,
akik a településeknek a kevéssé biztonságos és a legrosszabb helyzetben, leginkább árvíznek kitett helyzetű
részein élnek. Ezért nagyon fontos, hogy velük külön szolidaritást vállaljunk.

Több javaslat elhangzott, hogy hogyan lehetne gyorsan eljuttatni a segítséget. Néhány javaslatom lenne ezzel
kapcsolatban. Egyrészt a tagállamoknak dönteniük kellene a szolidaritási alap forrásainak a bővítéséről,
gyorsabb és flexibilisebb felhasználásáról. A Tanács asztalán van hosszú ideje az a módosítása a javaslatnak,
amelynek most éppen nagyon nagy jelentősége lenne. Ebben a spanyol elnökség segítségünkre lehetne. Ezen
kívül jó lenne, hogy ha a közösségi forrásokból át lehetne csoportosítani erre a célra, illetőleg az agrárpolitikai
forrásokat is lehetne arra a célra használni, hogy a súlyos károkat szenvedő gazdák is kaphassanak kárpótlást.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – (HU) Köszönöm a Bizottság nyilatkozatát, amivel egyetértek. Engedjék meg,
hogy néhány kiegészítést fűzzek hozzá. Magyarországon az elmúlt évszázad legnagyobb áradásáról
beszélhetünk. Nagyon sok ház dőlt össze, több száz ház dőlt össze. Több mint 4000 embert kellett kitelepíteni.
Ma is sokan fedél nélkül maradnak. Az épen álló házaknak a statikai állapota is megkérdőjelezhető. Jelenleg
folyik a kárelhárítás, takarítás, fertőtlenítés. A fertőzésveszély elhárítása érdekében védőoltásokat adnak. Az
emberéletek megóvása érdekében óriási mezőgazdasági területeket árasztottak el, aminek a nagyságrendje,
kára felbecsülhetetlen.

Nagyon örülök az Európai Unió új programjának, annak a programnak, ami lehetővé teszi a katasztrófák
előrejelzését. Ugyanakkor szeretném Biztos asszony figyelmét felhívni arra, hogy a katasztrófák egyre
gyakoribbak, ezért a katasztrófakezelés gyorsítása sürgető kérdés. Nagyon nagy az összefogás Magyarországon,
de európai szintű összefogásra van szükség, hogy az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve, a szolidaritás
megnyilvánulhasson, és ennek az egyik formája a szolidaritási alapnak a megnyitása.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) A jelenlegi körülmények között üdvözlöm az európai folyók vízgyűjtő területének
kezeléséről és tervezéséről szóló vitát. Európa társadalmi és gazdasági szempontból is nehéz időszakon megy
át, ami azt is jelenti, hogy a természeti katasztrófáknak a szokásosnál még nagyobb társadalmi hatása van.
Nyilvánvaló, hogy a tagállamok egyedül jelenleg nem tudnak beruházni vízgyűjtőterület-tervezési projektekbe.
Mint a jelenleg árvíz sújtotta országokat, Romániát és Bulgáriát is évről évre árvizek sújtják. Idén csak az
Isten óvott meg minket az árvíztől.

Szeretném, ha a Bizottság a Duna-stratégiához hasonlóan létrehozna egy cselekvési tervet, amely segítene
a tagállamoknak a belső vízgyűjtő területek tervezésében a kiszolgáltatott országokban.

Szeretném megkérdezni a Bizottságtól, hogy a jövőbeli árvizek megelőzése érdekében tervezi-e külön erre
a célra elkülönített alapok szétosztását a vízgyűjtőterület-tervezési projektek számára a több országon átfolyó
és a belső folyók esetében.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Lengyelországot jelenleg két komoly árvíz sújtja, amelynek következtében
emberek ezrei veszítették el mindenüket, és nincs hol lakniuk. Számos területet öntött el az ár, a Lublin körüli
régió különösen nehéz helyzetben van, a Wilków nevű település pedig, amely teljesen víz alatt volt, jelképpé
vált. A károk tetemesek, és a károsultakat reménnyel töltötte el Barroso úr bejelentése, miszerint uniós
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támogatást fognak kapni a Szolidaritási Alapból. Hogy ez a remény ne bizonyuljon hiúnak, az Európai
Bizottságnak gyorsan és határozottan kell cselekednie.

Reméljük, hogy az összeg nem szimbolikus összeg lesz. A jelen helyzetben minden akadályt fel kell számolni,
és azonnal lépéseket kell tenni az eljárások rugalmasabbá tételére. A legnehezebb helyzetben lévő területek
árvízkárosultjainak közvetlenül és jelentős forrásokat kell eljuttatni.

Ha a Parlament elfogadja az állásfoglalást, az felhatalmazza Barroso urat az azonnali cselekvésre.

(Taps) <BRK>

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Elnök úr, először is szeretném kifejezni együttérzésemet az
árvízkárosultakkal. Ausztriában nemcsak árvízről beszélnek, de az évezred árvízéről Kelet-Európában. Az
árvíz több ezer ember életét fenyegeti Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon. Azonnali
támogatásra van szükség, de ugyanakkor oktatásra és a figyelem felhívására is, pl. meg kell tanítani az
embereknek, mi a teendő árvíz estén az emberéletek megmentése érdekében. És végül, de nem utolsósorban
fontos a megelőzés és az okok feltárása is. Szeretnék emlékeztetni mindenkit a védekezés és egyszersmind
a környezetvédelmi megfontolások szükségességére.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak alelnöki
kinevezéséhez, ugyanakkor szeretnék mondani valamit Georgieva asszonynak és az egész Európai
Bizottságnak. Az emberéletek elvesztése, az anyagi és környezeti károk valódi európai szolidaritást kívánnak.
Vizsga ez az Európai Unió számára, amelyen kiderül, hogy tud-e válaszolni a polgárok szükségleteire. Ez
nem üres szlogen, mivel második elvünk a szubszidiaritás elve. A tagállamok nem tudnak megbirkózni a
helyzettel, ezért szükségük van a szolidaritásra és az európai szubszidiaritásra. A Szolidaritási Alap segíthet
az infrastruktúra újjáépítésében, a mentési költségek visszatérítésében és a tönkrement eszközök
helyreállításában. Azonban emberi szükségletek is vannak. Ezért szükség van bizonyos változtatásokra a
regionális fejlesztési alapok és a közös agrárpolitikai alap terén, hogy ezeket az alapokat fel lehessen használni
az árvízkárosultak támogatására, akik elveszítették otthonaikat, sőt, sokan mindenüket, amire a munkához
szükségük van, és akik a közeljövőben nem fogják tudni miből fenntartani magukat.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Ahogy tapasztaljuk, az árvizek nem ismernek határokat. 13 év elteltével ismét
súlyos áradások sújtják Közép- és Kelet-Európa számos országát. Szeretnék biztosítani mindenkit, hogy a
lengyel mentőalakulatok mindent megtettek – ami emberileg lehetséges volt, és amennyire a mentőszolgálatok
hatékonysága lehetővé tette – az ingatlanok és az ingóságok megmentésére, ahol ez egyáltalán lehetséges
volt. Sok területen, pl. Alsó-Sziléziában, remek eredménnyel vizsgáztak.

Három dologról szeretnék beszélni. Először is, a Szolidaritási Alappal összefüggő adminisztratív terheket
csökkenteni kell, hogy a segítséget hatékonyan el lehessen juttatni minden árvízkárosulthoz, akiket minden
árvíz sújtotta országban oly tragikus módon érintett az árvíz. Másodszor, hatékony jogi eszközökre van
szükség, például opcionális pénzügyi eszközökre, ideértve a biztosítási kötelezettséget is. Így a kötelező
biztosítás jelentős mértékben olcsóbb lenne, és a kiegészítő támogatás mindenki számára elérhető lenne,
aki ma vagy a jövőben árvízkárosulttá válik. Harmadszor, a kohéziós alapból a jövőben támogatni kell a
víztározók létrehozását és az ármentesített területek kialakítását, mivel Európa fő problémája az árvizek
elleni küzdelem. Véleményem szerint az új pénzügyi napirendben ennek abszolút prioritásnak kell lennie.

(Taps)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Elnök úr, én is szeretnék gratulálni az érintett
képviselőtársaknak.

Választópolgáraim nevében szeretnék köszönetet mondani mindnyájuknak. Dél-Lengyelország, amelyet
súlyos árvízkárok értek, az én választókörzetem. Örömmel közvetítem választóimnak a szolidaritás szép
szavait, amelyeket ma, a késő esti vitában hallottam önöktől. Nehéz elképzelni, mi történt ott, nehéz elképzelni
ezt a hatalmas csapást. Sok árvíz sújtotta településen jártam, láttam a hajléktalanná és munkanélkülivé lett
embereket, hiszen újonnan épült munkahelyeiket elmosta a víz. Ráadásul mindez Európa azon részén történt,
amely csak nemrég állt saját lábra, és ahol hatalmas munkával és szintén az európai szolidaritásnak
köszönhetően építették ki az új infrastruktúrát. Ennek egy része most elpusztult, de megmaradt az európai
szolidaritásba vetett hit. És megmaradt a küzdőszellem, és megmaradt az erős akarat, hogy javítsanak saját
helyzetükön vagy vállalkozásuk helyzetén. Ezek az emberek bátrak, és készen állnak a kemény munkára.
Georgieva asszony, nyújtsunk nekik segítő kezet minél gyorsabban, és ők gyorsan és hatékonyan újjá fogják
építeni az Európai Unió árvíz sújtotta részeit.
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Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Én Lengyelország egy másik déli régiójából származom, Alsó-Sziléziából,
amelyet számos alkalommal sújtott árvíz az elmúlt években.

10 évvel ezelőtt volt a nagy árvíz. Tavaly valamivel kisebb árvíz volt, de idén ismét nagyon komoly árvíz
sújtotta a régiót. A 13 évvel ezelőtti és a jelenlegi helyzetet nemcsak a vízmennyiség, az árvíz és a
földcsuszamlások mérete teszi különbözővé, hanem az a tény is, hogy Lengyelország akkor még nem volt
az Európai Unió tagja, most viszont már az. Ez azért is fontos, mivel a 13 évvel ezelőtti árvízkárosultakkal
ellentétben a mostani károsultak segítséget kapnak az európai intézményektől. Ilyen drámai helyzetekben
valóban fontos, hogy az EU polgárai, például Alsó-Szilézia és más lengyel régiók lakosai lássák, hogy az Unió
tesz valamit, és nemcsak az ipart, a bankokat és a pénzügyi problémákkal küzdő államokat segíti, hanem a
bajba jutott átlagembereket is. Nem számít, hogy Közép- vagy Nyugat-Európáról van-e szó – gondoljunk
csak Franciaországra –, és nem számít, hogy a Szolidaritás Alapról, a Kohéziós Alapról vagy a Regionális
Fejlesztési Alapról van-e szó.

Az Uniónak jelen kell lennie, ha az embereknek segítségre és támogatásra van szükségük.

(Taps)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Mindenekelőtt szeretném együttérzésemet és szolidaritásomat kifejezni
Lengyelországgal, a Cseh Köztársasággal és Magyarországgal, de Ausztriával, Németországgal és most már
Franciaországgal is, valamint hazámmal, Szlovákiával. Szeretném együttérzésemet kifejezni az áldozatok
családjával is.

A közép-európai árvizek tetemes anyagi károkat okoztak, tönkretették az egész infrastruktúrát, ezreket
tettek hajléktalanná és haláleseteket is okoztak. Az Európai Unió Szolidaritási Alapját létrehozó rendeletnek
még mindig számos hiányossága van. Az alapot eredetileg a súlyos természeti katasztrófák esetére hozták
létre, és az eddigi tapasztalatok megmutatták, hogy szükség van ezen eszköz további modernizálására. Főleg
a támogatások rendelkezésre bocsátásának meggyorsítása és a kritériumok átláthatóbbá tétele terén. Ezért
kérem a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a modernizáció szükségességét.

Mivel a Szolidaritási Alap forrásainak mozgósítása az Európai Parlament jóváhagyásától függ,
képviselőtársaimmal együtt személyesen fogok érvelni e jóváhagyás mielőbbi megtörténte mellett.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Elnök úr, az árvíz sújtotta Kis-Lengyelországi vajdaságban (Małopolskie) a
víz kilenc emberéletet követelt. A 645 elárasztott városban és faluban több mint 2000 ház vált lakhatatlanná.
Az árvíz különösen a hegy- és dombvidékeket sújtotta. E területeknek nap mint nap meg kell küzdeniük a
speciális terepviszonyokból és az elmaradott infrastruktúrából adódó nehézségekkel. A Kis-Lengyelországi
vajdaságot (Małopolska) sújtó természeti katasztrófa tovább súlyosbította a már meglévő problémákat, az
árvíz sok kilométernyi utat és vasútvonalat öntött el, hidakat söpört el, iskolákat, termőföldeket, üzleteket
és lakóházakat árasztott el. Az árvíz több mint 1000 földcsuszamlást okozott ezen a jellegzetes területen.
A földcsuszamlások újabb károkat okoztak, egész falvakat töröltek el a föld színéről.

Látva ezt a természeti katasztrófát felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a Szolidaritási Alap forrásainak
rendelkezésre bocsátásakor vegye figyelembe az árvíz sújtotta egyes területek jellegzetességeit annak
érdekében, hogy a katasztrófa károsultjai a lehető legjobb segítséget kaphassák.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Szeretném kifejezni szolidaritásomat Lengyelország, a Cseh Köztársaság,
Szlovákia és Magyarország árvízkárosultjaival. Romániában is nagyon megemelkedett a Duna vízszintje,
számos helyen árvízveszély van, többek között a Duna-deltában.

Az éghajlatváltozás elsivatagosodáshoz vezet és megnöveli a szélsőséges időjárási jelenségek – a viharok,
nagy esőzések és árvizek – előfordulásának gyakoriságát. Feltétlenül szükség van az árvízveszély megelőzésére
és kezelésére szolgáló, hatékony európai rendszer létrehozására. A vonatkozó európai irányelv szerint a
tagállamoknak 2011-re fel kell becsülniük az árvízkockázatot a folyók vízgyűjtő területén, és 2013-ra ártéri
térképeket kell készíteniük.

Felszólítom a Bizottságot annak biztosítására, hogy az árvízvédelmi tervek és stratégiák ne pusztán papíron
létezzenek. Sürgetem a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a belvizekre vonatkozó közös politikát, amely a
vízgyűjtő területeken fekvő európai régiók gazdasági és társadalmi fejlesztésének, valamint a
környezetvédelem, a vízminőség és az árvízkockázat megelőzésének és kezelésének integrált megközelítését
teszi lehetővé.
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Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki felszólalt
ma este. Jövő héten Lengyelországba utazom, és az önök felszólalásai nyomán most sokkal jobban tudom,
hogy mire számítsak.

Először arra a témára térnék ki, amelyet a felszólalók a leggyakrabban említettek. Ez pedig az, hogy a
Bizottságnak katasztrófahelyzet esetén nemcsak rendkívüli segítségnyújtásra és egységek bevetésére van
lehetősége, hanem a Szolidaritási Alap igénybevételével arra is, hogy a katasztrófa után enyhítse a bajba
jutottak szenvedéseit. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék hangsúlyozni.

Először is, mi a helyzet ma? Sok felszólaló beszélt a Szolidaritási Alap működéséről, hadd összegezzem az
eddig elhangzottakat. A kár küszöbértéke a GDP 0,6%-a vagy legalább 3 milliárd EUR. Csak példaképpen:
Lengyelország estében a kár küszöbértéke 2,1 milliárd EUR; Magyarország esetében 591 millió EUR; a
Szlovák Köztársaság estében pedig 378 millió EUR. Csak e küszöbérték elérése után jogosultak hozzáférni
az alaphoz.

Az igényt 10 héttel a katasztrófa után kell benyújtani, és az igénylés alapján elindul a Szolidaritási Alap
mozgósítása. Ahogy valószínűleg önök közül is sokan észrevették a múltban, a reagálási időszak – a pénz
kedvezményezettekhez való eljuttatásához szükséges idő – néha elhúzódik, bár rövidebbre van előirányozva.
Tehát ezek ma a realitások.

A második dolog, hogy a Bizottság előterjesztett egy javaslatot a Tanácsnak – még a súlyos árvizek előtt –,
amelyet a Parlament is határozottan támogatott. A javaslat célja éppen a rugalmasság növelése, az alap
mozgósításának felgyorsítása, és a helyi viszonyok nagyobb mértékű figyelembevétele.

Azonban ez a javaslat a Tanácsnál megakadt, főként a válság miatti pénzügyi megfontolások következtében.
A Bizottságban nagyon reméljük, hogy az árvizek miatt most át fog menni a javaslat, és szándékunkban áll
az árvizek tapasztalatait figyelembe véve tovább fejleszteni a javaslatot. Nagyon hálás lennék a Parlament
támogatásáért. Visszhangozni fogjuk az önök által a szolidaritásról mondott szavakat. Bajban ismerszik meg
a barát.

Ezt alapvető fontosságúnak gondoljuk, és nagyon támogatjuk e szemléletet. Ismerve a körülményeket és a
ma este elhangzott üzeneteket a Szolidaritási Alap jelenlegi keretei között minden lehetségest meg fogunk
tenni a minél szélesebb körű támogatás mozgósításának ösztönzésére. Az alap nem az én hatáskörömbe
tartozik, de együtt fogok működni Hahn biztossal, aki hozzám hasonlóan nagyon szeretné, ha az alap
rugalmas és gyors lenne, hogy mozgósítani tudjuk most, és hogy a jövőben is jobban mozgósítani tudjuk.

Másodszor, a Szolidaritási Alap mellett a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználhatóságáról is
elhangzottak észrevételek. Igen, az EU pénzügyi eszközeiből kockázatkezelési intézkedések széles körét
lehet társfinanszírozni. Sok mindent lehet társfinanszírozni belőlük, amiről szó esett – a folyómedrek
helyreállítását, az újraerdősítést, a víz természetes folyásának visszaállítását, a tervezést és a több országot
átfogó tanulmányokat.

Csak példaképpen arra, hogy milyen finanszírozások érhetők el jelenleg: Lengyelország számára
700 millió EUR érhető el, a Szlovák Köztársaság számára pedig 120 millió EUR. Természetesen nagyon
fontos megvizsgálni a jelenlegi felhasználást, és lehetőségeket keresni az alapok rugalmas felhasználására a
bajba jutottak megsegítése érdekében.

Harmadszor, fontos vita folyt az árvízvédelemről szóló irányelvről. Sajnálatos módon néhány árvíz sújtotta
ország még nem hajtotta végre az irányelvet. Jogsértési eljárások folynak többek között Lengyelország ellen
is, és remélem, hogy a történtek figyelmeztetésként fognak szolgálni, és a tagállamok nagyon körültekintően
fognak eljárni az árvízvédelemről szóló irányelv végrehajtásában. Megemlítették a 2011-es, 2013-as és
2015-ös éveket, amikor nagyon fontos határidőknek kell eleget tenni.

Számos felszólaló említette a megelőzést, ami valóban sokkal jobb, mint a kezelés. Év végén közzéteendő
közleményünk átfogó megközelítést fog tükrözni, kombinálva a megelőző intézkedéseket a reagálással és
a helyreállítás visszajelzési mechanizmusaival. Véleményem szerint átfogó megközelítés nélkül a jövőben
is ugyanazokról a témákról és ugyanolyan módon beszélnénk, mint ma este.

Ez elvezet egy sokkal szélesebb kérdéskörhöz, ez pedig az éghajlat változékonyságához és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás. Az éghajlatváltozás nem fog megszűnni. A tisztelt képviselők
beszéltek a szúnyoginvázióról. Ez képtelenségnek hangzik. Hát nem úgy volt, hogy a szúnyogok már eltűntek?
Nos, az éghajlatváltozás következtében Európában ismét megjelenhet a malária. Természetesen az egyetlen
járható út az, hogy nagyon körültekintően felmérjük a tendenciákat, és hogy mit tehetünk, hogy a lehető

165Az Euròpai Parlament vitàiHU16-06-2010



legjobban fel legyünk készülve ezekre a tendenciákra. Az éghajlati rendszerek nem lineárisak. Más szóval,
számos lehetséges verzióra kell felkészülnünk, és kollégáimmal ezt akarjuk elérni, hogy fellépésünk minél
hatékonyabb lehessen.

Hadd térjek ki még egy kérdésre, a biztosítási rendszerekre. A világ azon régióban, amelyek már régebben
küzdenek az éghajlat változékonyságával, mint mi Európában – különösen Latin-Amerikában és a
Karib-térségben – olyan biztosítási rendszereket dolgoztak ki a kockázatcsökkentésre, amelyek a mi régiónk
számára is érdekesek lehetnek. Ha az európai pénzügyi szektorra gondolunk, véleményem szerint nagyon
fontos a hatékonyabb kockázatkezelést és a kockázatcsökkentést célzó innováció ösztönzése, amely a
katasztrófák károsultjainak nagyobb biztonságot nyújt. Most az árvizekről beszélünk. Egyáltalán nem
csodálkoznék, ha a nyár végén ez erdőtüzekről kellene beszélnünk. Mindezek a kockázatok olyan
gondolkodást kívánnak tőlünk, amely csökkenti a leginkább kiszolgáltatottak kockázati terhét.

Az elkövetkező hónapokban minden bizonnyal eljövök a Parlamentbe, hogy együtt gondolkodjunk arról,
hogyan lehetne a legjobban felkészülni és Európát felvértezni a katasztrófakezelésre. Biztos, hogy el fogok
látogatni a Parlamentbe, mert amit ma este hallottam – és ami mellesleg az én hazámat, Romániát is érinti,
mivel Romániában és Bulgáriában a Duna vízállása magasabb az év ezen szakában szokásosnál, tehát itt is
baj lehet –, az nagy aggodalomra ad okot, és erre magas szintű intézkedésekkel kell reagálni.

Végezetül pedig sok felszólalóhoz csatlakozva hadd gratuláljak én is, elnök úr, a megválasztásához, és hadd
mondjam el, hogy nagyon megtisztelő, hogy én lehetek az első biztos, aki új pozíciója során ön előtt állt.

Elnök. – Hat állásfoglalásra irányuló indítványt(9) juttattak el hozzám az eljárási szabályzat 110. cikkének
(2) bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

János Áder (PPE), írásban. – (HU) Tisztelt Elnök úr! Tavaly a koppenhágai klímakonferenciáról szóló viták
során gyakran elhangzott a jóslat, miszerint a klímaváltozás egyik elkerülhetetlen következménye a szélsőséges
időjárási jelenségek gyakoribbá válása lesz. Nem kellett soká várnunk, hogy mindaz, amiről hosszú ideje
csak beszélünk, közeli valósággá váljon. Közép-Európa országait soha nem látott áradás sújtotta az elmúlt
hetekben. Magyarországon emberemlékezet óta nem volt ilyen nagy területre kiterjedő, intenzív esőzés,
melynek során négy nap alatt az egész havi csapadékhozam kétszeresének, sőt néhol a háromszorosának is
megfelelő mennyiségű eső zúdult az országra. A problémát tovább fokozza, hogy a hatalmas tömegű víz
nem a nagy folyókon érkezett, hanem olyan korábban szelídnek vélt kis- és középvízfolyásokon, amelyeken
az elmúlt években nem építettek ki megfelelő védműveket.

Az árvíz okozta hatalmas károk és a helyi polgárok elkeseredett küzdelme arra figyelmezteti a döntéshozókat,
hogy sürgősen meg kell valósítani mindazokat a vízvédelmi beruházásokat, amelyek hasonló katasztrófák
megelőzéséhez szükségesek. „Bajban ismerszik meg a barát” - tartja egy régi mondás. Az európai népek
közötti szolidaritásra épülő Unió azzal váltja valóra az alapító atyák álmát, hogy az ilyen nehéz helyzetekben
segítséget nyújt a bajba jutottaknak. Ezért javaslom, hogy a Bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét,
hogyan lehetne megfelelő pénzügyi eszközökkel felgyorsítani az árvízi tározók és egyéb vízvédelmi
létesítmények megépítését ezekben az országokban.

Filip Kaczmarek (PPE), írásban. – (PL) Elnök úr, a Warta folyó közelében lakom, és láttam, ahogy a folyó
vízszintjének növekedésével az emberek aggodalma és félelme is nőtt. A félelmet tovább növelték a már
elárasztott területekről érkező hírek.

A lengyelországi árvízkárosultak sok magánszemélytől, szervezettől és intézménytől kaptak segítséget és
együttérzést. Külföldről is kaptak segítséget. Képviselőcsoportom, a Civil Fórum és Bronisław Komorowski
lengyel köztársaságielnök-jelölt is részt vettek a mentési munkálatokban.

Európa már egyesült, mégpedig saját elvei alapján, nem pedig azért, mert a lengyel ellenzék felszólította erre.
A Szolidaritási Alap és mechanizmusai a vitáktól és politikusoktól függetlenül működnek, és nagyon jó,
hogy ez a támogatási mechanizmus független.

(9) Lásd a jegyzőkönyvet.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE), írásban. – (PL) Lengyelországot újra árvíz sújtotta. Sok család szenvedett
el veszteségeket, az én választókerületemben, a lublini régióban is. A következő hónapokban az árvízkárok
helyreállítása lesz számunkra a prioritás. Azon is el kell gondolkodnunk, hogyan lehetne a jövőben megelőzni
a hasonló katasztrófákat.

Nem engedhetjük meg, hogy a jövőben hasonló pusztítás történjen, mivel az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy Európában egyre nő a természeti katasztrófák száma, és Lengyelország is különösen ki lesz
téve az árvízveszélynek. Kiderült, hogy Lengyelország csak pár millió EUR-t használt fel az Európai Unió
által árvízvédelmi célra rendelkezésre bocsátott 2 milliárd EUR-ból. Még mindig nem készítettünk árvízvédelmi
tervet.

Számos tagállam még nem hajtotta végre teljes mértékben az Európai Unió árvízvédelemről szóló irányelvét.
Ezt most mihamarabb pótolni kell. Az Európai Bizottságnak rugalmasságot kell mutatnia a katasztrófa
sújtotta területek támogatásában, amelyek most fogják kidolgozni az árvíz utáni takarítás és helyreállítás
terveit. A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve felül kell vizsgálnia az árvízkockázat-kezelési terveket
és a katasztrófamegelőzés módszereit, valamint az erre a célra elkülönített uniós pénzek kiosztásának módját
is.

Ádám Kósa (PPE), írásban. – (HU) A mostani közép-kelet-európai árvíz is megmutatta, hogy sok esetben
nem emberhiánytól, hanem leginkább egy központi és egységes logisztikai rendszer, szolgáltatás hiánya
miatt szenvedtek az emberek. Tudomásul kell venni, hogy a polgári védelem, illetve katasztrófavédelem
területén eddig kiépített protokollok se nem elégségesek, se nem megfelelőek. Egy, a polgárok élet- és
vagyonbiztonságát garantáló védelmi rendszernek a modern infokommunikációs eszközöket és
szolgáltatásokat egyaránt tudnia kell kezelnie. A fogyatékkal élők információhoz való hozzáférése katasztrófa
esetén még mindig korlátozott - hasonlóan az izlandi vulkánkitöréssel és az azt követő légiforgalmi káosznál
előállt helyzethez. Ehhez szemléletváltásra van szükség. Elengedhetetlen, hogy valamennyi média
hozzáférhető, akadálymentes (feliratozással, jól látható képi információkkal ellátott) módon közvetítse és
segítse az embereket katasztrófahelyzetben, továbbá a mobilszolgáltatóknak is közre kellene működniük a
kívánságra és személyre szabottan regisztrált előfizetők lehetőleg ingyenes és akut tájékoztatása céljából.
Mindezek eléréséhez szükséges, hogy az Európai Bizottság határozott kezdeményezésekkel működjön együtt
a nemzeti kormányokkal az egységes protokollok továbbfejlesztése érdekében.

Krzysztof Lisek (PPE), írásban. – (PL) Elnök úr, az árvizek, amelyeknek fájdalmas következményei nemcsak
Lengyelországban, hanem Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában is megmutatkoztak,
hatalmas károkat okoztak. Ez egy újabb katasztrófa, amely megmutatja a természet erejét és
kiszolgáltatottságunkat, és gyors, hatékony cselekvésre kényszerít. Sokan elveszítették a számukra
legkedvesebbeket vagy minden tulajdonukat – nekik szeretnék részvétet nyilvánítani, és kifejezni
együttérzésemet.

Ebben a különösen nehéz helyzetben minden rendelkezésünkre álló szervet mozgósítottunk. A tűzoltók, a
mentők, a rendőrség és az állampolgárok rengeteg mentési munkát végeztek el. Ez a nehéz helyzet
gondolkodásra kényszerít és gyors cselekvésre ösztönöz annak meghatározása érdekében, hogy mit lehetne
még tenni a jövőben hasonló helyzetekben. Jó ötlet lenne olyan egységeket szervezni, amelyek nem lennének
nagyon költségesek, de vészhelyzetben gyors válaszadást tennének lehetővé. Ezenkívül azt is biztosítanunk
kell, hogy ezek az egységek európai szinten együttműködjenek egymással.

Támogatom az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) szóló jelentés elfogadását, amely lehetővé
tenné a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásának jobb nyomon követését. A válságkezelés
így hatékonyabb lesz, mert minden nemzeti, regionális és helyi szintű szolgálat díjmentesen hozzáférhet a
GMES által gyűjtött adatokhoz. Szeretnék hangot adni annak a reménynek, hogy az EU nehéz pénzügyi
helyzete ellenére elérhetővé teszik az alapokat az árvíz sújtotta országok számára.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), írásban. – (PL) A májusi és júniusi árvíz, amely egész
Lengyelországon végigsöpört, különösen súlyosan érintette a Kárpátaljai vajdaságot (Podkarpacie), ahol én
élek. A károk tetemesek. Sokan mindenüket elveszítették: otthonukat, gazdasági épületeket, termőföldet és
állatokat. Az ő tragédiájukat nem lehet szavakkal leírni.

Szeretném együttérzésemet kifejezni lengyel honfitársaimmal, és a mai vitával összefüggésben szeretném
hangsúlyozni a tragédia hatalmas méretét és az uniós segítségbe vetett reményt. Ezekben a nehéz napokban
egyértelműen megnyilvánult az emberek szolidaritása, és szeretnék köszönetet mondani minden lengyelnek
és külföldinek, aki segített nekünk. Fő prioritásunk az érintett területek pénzügyi támogatása az elpusztult
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infrastruktúra újjáépítése érdekében, ezért olyan fontos Lengyelország és a lengyelek számára, hogy az egész
EU támogatását és szolidaritását élvezzék, és részesüljenek a Szolidaritási Alapból.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), írásban. – (PL) Az elmúlt hetekben Lengyelországot árvíz sújtotta,
amely 20 emberéletet követelt. Ezernyi otthon pusztult el, az árvíz sújtotta területek lakosai hajléktalanná
váltak, és sok esetben nincs is reményük arra, hogy kikerüljenek ebből a drámai helyzetből. Az 1997-es árvíz
után, amely az évezred árvizeként híresült el, azt reméltük, hogy fejlesztések fognak történni az árvízvédelem
terén, amelyek azonban elégtelennek bizonyultak. Az árvíz eddig két hullámban pusztított, házakat, sőt
egész lakótelepeket és városokat rombolt le, de a mezőgazdaságban is hatalmas károkat okozott. Becslések
szerint az ország déli részén a paradicsom- és uborkatermés több mint fele helyrehozhatatlanul tönkrement,
az áruszállítás az elöntött területeken nehéz vagy lehetetlen, ami élelmiszerárak máris érzékelhető
növekedéséhez vezetett. Becslések szerint ez a helyezet 0,2%-os GDP-csökkenést okozhat. Mindannyian
tudjuk, hogy a természet erői ellen nehéz küzdeni. Azonban lehet lépéseket tenni a védekezésre. Mivel a
probléma számos ágazatot érint, különböző csoportokkal konzultálva hatékony árvízvédelmi rendszert kell
létrehozni. Figyelmünket nem fordíthatjuk az intézkedések pusztán nemzeti dimenzióira, mivel az árvizek
nem állnak meg az államhatároknál. A védekezés és megelőzés terén mindenképpen nemzetek feletti
megközelítésre van szükség. Alapvető fontosságúak az infrastrukturális beruházások, mivel hatékony
árvízvédelem és felelős területrendezés nélkül nem fogunk tudni megbirkózni a későbbi árvizekkel.

Richard Seeber (PPE), írásban. – (DE) A jelenlegi közép- és kelet-európai árvizek hatalmas károkat okoztak,
és emberek ezreit kényszerítették otthonaik elhagyására. A Visztula már május végén kilépett a medréből.
Az ilyen méretű természeti katasztrófáknak nemcsak humanitárius és környezeti következményeik vannak,
hanem az érintett országok gazdaságára is drasztikus hatást gyakorolnak. Az érintett országok kormányai
a Lisszaboni Szerződés szolidaritási záradékának értelmében támogatást igényelhetnek a tagállamoktól és
az EU-tól az árvízkárok helyreállítására. Ilyen események idején a gyors, hatékony és szükségtelen bürokráciától
mentes támogatás révén az Európai Uniónak meg kell mutatnia a szolidaritásra épülő közösség fő előnyét.
Az Európai Unió meglévő pénzügyi eszközeit, például a Szolidaritási Alapot, fel lehet használni az érintett
területek helyreállításának támogatására. Azonban a polgári védelemnek a tagállamok hatáskörében kell
maradnia, amelyek tisztában vannak a régiók sajátos jellemzőivel, és így gyorsabban és megfelelőbben tudnak
reagálni.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), írásban. – Tisztelt képviselők, először is hadd fejezzem ki elismerésemet
azoknak a férfiaknak és nőknek, akik Közép-Európa érintett régióiban a mentőalakulatokban fáradhatatlanul
dolgoztak. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a tagállamoknak is, amelyek a szükség idején felajánlották
segítségüket és támogatásukat. Az egyik árvíz sújtotta ország európai parlamenti képviselőjeként teljes
mértékben támogatom a közép-európai árvizekről szóló közös állásfoglalási indítványt. A jelenlegi árvizek
egyértelműen rávilágítanak, hogy proaktívabb módon kell reagálnunk az ilyen helyzetekre. Ezért egyetértek
az állásfoglalással abban, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról (EUSZA) szóló rendeletet meg kell
reformálni, hogy rugalmasabban és hatékonyabban lehessen reagálni a természeti katasztrófákra. A természeti
katasztrófák gyorsan és váratlanul sújtanak le, és nem lehet tudni, hogy hol. Véleményem szerint a károsultak
megsegítése is éppen ilyen gyors kell, hogy legyen. Választópolgárainknak tudniuk kell, hogy amikor a
leginkább szükségük van ránk, mi ott vagyunk velük. Köszönöm!

20. Igazságügyi képzés (vita)

Elnök. – A következő pont a Klaus-Heiner Lehne által a Jogi Bizottság nevében a Bizottsághoz intézett, az
igazságügyi képzésről szóló szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vita (O-0063/2010 - B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, a szerzőt helyettesítve. – (IT) Tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Azért
tettük fel ezt a szóbeli választ igénylő kérdést, illetve tartjuk szükségesnek a Parlament állásfoglalását, hogy
felhívjuk a Bizottság figyelmét a stockholmi program részét képező közös igazságügyi kultúra Európa-szerte
történő előmozdításának alapvető fontosságára.

Elöljáróban el szeretném mondani, hogy bár ez fontos, ugyanakkor tisztázni szeretnénk néhány pontot,
tekintettel arra a közleményre, amelyet a Bizottságnak a már megvitatottak szerint a jövőbeli kísérleti
projektekről kell készítenie. Először is szeretnénk, ha a Parlamenttel mihamarabb megkezdődnének a
konzultációk, hogy ne lépjünk vissza a kezdeti szakaszba, amikor e jövőbeli projektekre vonatkozó
elgondolásokat vázoljuk fel, ami már túl késő lenne, lévén addigra a projektek már többé-kevésbé teljesen
kialakultak.
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Azért mondom el ezt, mivel van néhány alapvető megjegyzésünk. Az egyes államok nemzeti bírái és ügyészei
– azáltal, hogy európai szemszögből értelmezik a nemzeti jogszabályokat – az európai egység
megteremtésének alapvető zálogai, akik képesek megalapozni a viták rendezését és a polgárok mindennapi
életének szabályozását. Ezzel megteremtenek egyfajta európai polgárságot és létrehozzák az Európa iránti
érdeklődést mindazokban, akik ezeken a területeken élnek. Ez azért lehet így, mert éreztetik az emberekkel
azokat a kézzelfogható előnyöket, amelyek az Európai Unió tevékenysége eredményeinek, és ennélfogva
legfőképpen a közösségi jog nemzeti jogba való átültetéséből fakadnak, hogy ezáltal jobbá tegyék a polgárok
életét. Ez valódi előnyöket kínál olyan problémák rendezésére, amelyek egyébként megoldatlanul maradnának.

Amikor ezt említem, azt azzal a céllal teszem, hogy az egész rendszert kissé a feje tetejére állítsuk. Például
nem értünk egyet azzal, hogy ezeknek a projekteknek az Erasmus projekteket kellene követniük, hiszen az
Erasmus mintájára létrehozott projektekbe bevont bírák és ügyészek száma nagyon alacsony lenne. Ezt
egyébiránt nem lehetne e területen a fizikai mobilitás magas költségeinek betudni, és ezért a számok nem
lennének jelentősek az igazságszolgáltatási ágazatban dolgozók összlétszámán belül.

A legfontosabb kérdés a dokumentumunkban használt „ismeretterjesztő kurzusok” kifejezéshez kapcsolódik.
A bírák nem iskolás gyerekek, akik a pad mögött ülve azt várják, hogy leadják nekik az anyagot. Ők felnőtt
és magas szakmai tudással rendelkező emberek, akiknek kevés a szabadidejük, és ezért nem egyszerű számukra
az utazás. Ennek ellenére értékes ismerettár hordozói, akiket ösztönözni kell tudásuk bővítésére az európai
jog és az európai kultúra új problémái tekintetében. Mindez létrehozza majd az inkább gyakorlati, mint
fizikai tudáscserék termékeny talaját, felhasználva a technológiákat, az internetet és azon különféle
lehetőségeket, amelyek az említett tudáscseréknek köszönhetően megnyílhatnak. Kiindulópontjuknak nem
annyira egy általános megközelítésnek, mint inkább olyan egyedi ügyeknek és egyedi problémáknak kell
lenniük, amelyekkel a bíráknak és ügyészeknek foglalkozniuk kell. Az ügyek és a problémák újak, amelyeknek
ösztönözniük kell e jogi szakemberek szakmai fejlődését, biztosítva számukra a hatékony közreműködéshez
szükséges ösztönzést a tapasztalataik és az általuk elsajátított ismeretek önéletrajzi feldolgozása alapján,
ezáltal választ adva az Európa által – pozitív értelemben véve – jelentett kihívásokra.

Miként azt, elnök úr és biztos asszony, önök is látják, szakítani akarunk az eddigi tanfolyamok hagyományával,
mert azok érzésünk szerint nem felelnek meg a célnak. Szeretnénk tudni, hogy milyen összegű és forrású
pénzeszközök állnak rendelkezésre, továbbá hangot kívánunk adni – miként azt a közleményünkben is
megfogalmaztuk – azon kételyeinknek, amelyek egy, e folyamat áttekintésére szolgáló közép-európai
intézmény elgondolásával kapcsolatosak, mivel a központosítással szemben egy lentről felfelé építkező
mozgalmat támogatunk.

Ez egy új megközelítés. Ugyanakkor arra is rá szeretnénk mutatni, hogy Európa érdekeit csak úgy szolgálhatjuk,
ha a bírák és az ügyészek körében kialakítunk egy európai gondolkodásmódot, akik ilyen módon az igazságnak
és az ezt igénylő állampolgároknak ajánlják fel szolgálataikat. Így ez nemcsak az európai igazságszolgáltatás
tekintetében, hanem Európa egészének fejlődése szempontjából is fontos dokumentum. <BRK>

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! A Bizottság képviselőjeként megköszönöm a
kérdést, amelyet hozzánk intéztek. Nagy örömömre szolgál, hogy párbeszédre kerül sor ebben a kérdésben
az Európai Parlamenttel. A Bizottság azon dolgozik, hogy ne csak a bírák és az ügyészek, hanem a jogi szakma
egyéb képviselői számára is javítsák az európai igazságügyi képzéshez való hozzáférést. Úgy véljük, hogy
kiemelkedően fontos valamennyi hálózattal és képviseleti szervvel a kapcsolattartás. A tagállamok szintén
nagyon fontos szerepet játszanak, mivel ők viselik a teljes felelősséget a bírák, az ügyészek és a bírósági
tisztviselők képzéséért.

A Bizottság jelenleg azt méri fel, hogy milyen pénzügyi eszközökre lenne szükség az európai igazságügyi
képzés és tudáscsere szélesebb körű megvalósítására, és néhány javaslat benyújtható lenne, illetve adott
esetben be is fognak nyújtani néhány javaslatot az új pénzügyi tervre nézve.

Eközben fontos, hogy jobban kihasználjuk a rendelkezésre álló eszközöket és azt, ami jelenleg a birtokunkban
van. Már tettünk lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 2011. évre vonatkozó programokban
nagyobb mértékben vegyék figyelembe az európai igazságügyi képzést.

Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy számos éven át arra bátorították az érintett szereplőket, hogy
a pályázati felhívásokra válaszul több képzési programot dolgozzanak ki, az eredmények azonban csalódásra
adnak okot: csak korlátozott számú jó minőségű, igazságügyi képzésre vonatkozó program érkezett, és a
Bizottság különösen azt sajnálja, hogy nagyon kevés jó minőségű programot nyújtottak be a bírósági
alkalmazottakra, végrehajtókra, közjegyzőkre vagy jogi szaknyelvi tolmácsokra vonatkozóan.
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A Bizottság szolgálatai már dolgoznak a jogászok közötti tudáscserére vonatkozó, az elgondolás helyességének
igazolására szolgáló programok kidolgozásán. Ebben az évben nem dolgozunk ki semmilyen kísérleti
programot a költségvetési rendelet 49. cikkének (6) bekezdése alapján.

A megvalósíthatósági tanulmányok azért szükségesek, hogy segítsék a Bizottságot annak meghatározásában,
hogy milyen közös jellemzőkkel kell rendelkeznie valamennyi jogi hivatásnak, és hogy melyiküknek kell
tekintetbe vennie az adott jogi hivatásra jellemző különleges szervezeti szempontokat.

Az egységes igazságügyi kultúra kialakítása érdekében a Bizottság továbbra is bátorítja az európai hálózatokat,
szereplőket és tagállamokat, hogy szervezzenek közös tevékenységeket az összehasonlító jog és a jogszabályok
egymáshoz közelítése témakörében, amely tevékenységek – amint azt a Bizottság cselekvési terve is jelzi –
végső soron az Európai Jogi Intézet ernyője alá kerülhetnek.

Az érintett szereplőkkel való kapcsolatok megmutatták, hogy szükség van az európai igazságügyi képzés
struktúrájának javítására, és számos kérdést megfogalmaztak, amelyekre jelenleg a Bizottság összpontosít.
Ezek a kérdések – többek között – a következők: Milyen típusú képzésekről beszélünk, amikor az európai
igazságügyi képzésre gondolunk? Milyen eszközökkel rendelkezünk a képzés európai szinten kifejtett
hatásának felmérésére? Hogyan mérjük fel a színvonalat? Hogyan használhatjuk fel ismét a bevált
gyakorlatokat, és miként adhatjuk tovább a know-howt? Hogyan tehetnénk lehetővé a jogászok számára,
hogy ne csak uniós jogi és összehasonlító jogi képzésben részesüljenek, hanem az európai igazságszolgáltatási
térségben való munkavállaláshoz szükséges képzettséggel is rendelkezzenek, amelyek közé például az idegen
nyelvek ismerete, a határokon átnyúló banki ügyletek megértése és hasonló témák tartoznak? Hogyan tudjuk
elérni, hogy rendelkezésre álljon egy olyan európai képzési rendszer, amely a polgáraink szükségleteire
összpontosít?

A jobb szabályozás érdekében kifejtett folyamatos erőfeszítéseink során fel szeretnénk használni az európai
igazságügyi képzési tevékenységektől kapott visszajelzést az uniós jogi szabályozás minőségének felmérésére.

Ez néhány azon szempontok közül, amelyeken a Bizottság dolgozik, és ezek képezik majd a Bizottság
2011-ben benyújtandó közleményének az alapját. E közleményben természetesen szerepelni fog egy
finanszírozási javaslat, és a Bizottságnak nagyratörőbb elképzelései vannak a jelenleg rendelkezésre álló
finanszírozáshoz képest. Örömmel fogadjuk azokat a lehetőségeket, amikor tovább folytathatjuk a
tanácskozást az európai igazságügyi képzésről, és be fogjuk vonni a Parlamentet ebbe a fontos kérdésbe.
<BRK>

Tadeusz Zwiefka, a PPE képviselőcsoport nevében. – (PL) A kölcsönös elismerés alapelve megköveteli a
kölcsönös bizalmat és a más országok jogrendszereibe vetett bizalmat. Ezek az értékek csak a kölcsönös
elismerésből és megértésből származhatnak, amelyek megteremtik majd az európai igazságügyi kultúrát. A
kölcsönös megismerés és megértés csak az ezt támogató politikai tevékenység eredményeként valósulhat
meg, beleértve a tapasztalatok cseréjét, a látogatásokat és az információmegosztást is, és mindenekfelett az
ügyvédeknek és más jogászoknak – különösen az első fokon eljáró bíróságok bíráinak – szóló képzéseket,
továbbá az egyetemi képzési programok teljes korszerűsítését. Az európai igazságügyi kultúra kialakításának
folytatása érdekében aktív szerepet kell játszaniuk az igazságügyi rendszer egyes területein működő európai
hálózatoknak.

Az igazságszolgáltatási alkalmazottaknak szóló képzések hatékonysága tekintetében elengedhetetlen a
többnyelvű e-igazságszolgáltatási portál jelentőségének hangsúlyozása. A portálnak hozzáféréssel kell
rendelkeznie a jogi adatbázisokhoz és a peres és peren kívüli elektronikus jogorvoslati eszközökhöz. Ezenkívül
biztosítania kell a hozzáférést az intelligens rendszerekhez, amelyeket azért alakítottak ki, hogy segítséget
nyújtsanak a jogi problémák megoldási útjait kereső, illetve külső nyilvántartásokat használó polgároknak;
hozzáférést kell biztosítania továbbá az igazságszolgáltatási alkalmazottak nyilvántartásaihoz és az egyes
tagállamok jogi rendszereinek egyszerű útmutatóihoz.

Az Európai Palamentnek teljes mértékben részt kell vennie az igazságszolgáltatási alkalmazottaknak szóló
képzések alapelveinek kialakításában és jóváhagyásában, és különösen a Szerződés 81. és 82. cikke szerinti
bizottsági cselekvési tervben kitűzött kísérleti programokban.

Nagyon fontos továbbá, hogy az Európai Bizottság konzultáljon a Parlamenttel azokról a külön tervekről,
amelyek a meglévő együttműködési struktúrákra és hálózatokra – különösen az Európai Igazságügyi Képzési
Hálózatra és az Európai Jogi Akadémiára – épülő intézmény létrehozására vonatkoznak. Az igazságügyi
alkalmazottaknak szóló megfelelő képzések és az európai igazságügyi kultúra kialakítása felgyorsíthatják a
határokon átnyúló ügyekben folyó bírósági eljárásokat, és ezáltal jelentősen hozzájárulhatnak a belső piac
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működésének – mind az üzletemberek, mind a polgárok érdekében történő – javításához, valamint a polgárok
igazságszolgáltatási rendszerhez való könnyebb hozzáféréséhez. <BRK>

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, az S&D képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! Már a második
ciklusomat töltöm az Európai Parlament Jogi Bizottságában, és teljesen tisztában vagyok a mai vita témájának
jelentőségével. Az európai jogi térség megteremtése, ami már évek óta a célunk, nem valósulhat meg
megfelelően képzett ügyvédek és bírák nélkül. Nem lehet eléggé megbecsülni a nemzeti bírák európai jog
betartásának biztosításában játszott szerepét. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a nemzeti
bírák azok, akik kérdést intézhetnek az Európai Bírósághoz, kérve az uniós jog olyan esetekben való
értelmezését, amikor gyanú merül fel az uniós jog nemzeti szinten való megsértésére. Ezért nyilvánvaló,
hogy a bíráknak tökéletes ismeretekkel kell rendelkezniük az uniós jogról. Jelenleg ez nincs mindig így. Az
uniós jogot – annak ellenére, hogy formálisan elsőbbséget élvez a nemzeti jogszabályokkal szemben – nem
ismerik jól, sőt néha úgy tekintenek rá, mint szükséges rosszra.

Teljes mértékben támogatom azokat a javaslatokat, amelyek a bírák képzésére vonatkoznak, és amelyek
többek között a képzésbe bevont struktúrák – nevezetesen az Európai Jogi Akadémia és az Európai Igazságügyi
Képzési Hálózat – megerősítését szorgalmazzák. Úgy gondolom továbbá, hogy egy ilyen képzésnek nagyobb
pénzügyi támogatást kellene élveznie az Unió részéről, és ezt figyelembe kellene venni a 2014–2020-ra
szóló pénzügyi keretre vonatkozó, épp most kezdődő tárgyalások során.

Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Mi, akik még néhányan itt maradtunk a
teremben a Jogi Bizottságtól, mind kitartunk a stockholmi program mellett, de nincs értelme itt vagy
Brüsszelben ülnünk és új jogszabályokat elfogadnunk, ha a tagállami bíráink nem ismerik e jogszabályokat,
és nem jártasak e jogszabályok polgárok érdekében való értelmezésében.

Őszintén szólva a jelenlegi helyzet nem jó. Sokat várunk a nemzeti bíráinktól. Ismerniük kell a nemzeti jogot
és az uniós jogot, elvárjuk tőlük a külföldi jog – 27 tagállamunk mindegyike jogának – ismeretét, a nyelvtudást,
továbbá azt, hogy rendelkezzenek a különböző jogrendszerek összehasonlító ismeretével. Mindezek elérése
– talán több emberöltőnyi – időt és pénzt igényel.

Jelenlegi bíráinkkal a legnagyobb jóakarat mellett is nehéz lesz mindezt elérni. Időt és tért kell találniuk
ahhoz, hogy ezt megvalósítsák. A különböző kapcsolatokon, csereprogramokon és a továbbképzésen
keresztül megpróbálhatjuk a legjobbat kihozni magunkból. Ugyanakkor a tagállamoknak is segíteniük kell
bennünket.

De én a jövőre akarok tekinteni, mivel a mai fiatal joghallgatókból lesznek a holnap bírái, és így arra kell
összpontosítanunk, hogy az európai igazságügyi térségben megfelelővé tegyük a mai jogi képzést a holnap
bírái számára.

Jaroslav Paška, az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) A határozatok kölcsönös elismerésének elve jelenti az
alapvető feltételét egy jól működő európai igazságügyi térségnek, tiszteletben tartva az országok különböző
jogi hagyományait és módszereit a bírák, a jogászok és a polgárok közötti kölcsönös bizalom alapján.

A különböző tagállamok jogrendszerei közötti különbségek semmilyen esetben sem áshatják alá polgáraink
jogbiztonságát, illetve nem ütközhetnek a problémáik tisztességes és szakértelemmel történő bírósági
rendezéséhez való jogukba. Ezért nagyon fontos, hogy megteremtsük az európai igazságügyi képzés
kibővítésének lehető legjobb feltételeit.

Az európai és nemzeti jogi környezet kölcsönös függőségének jobb megértése érdekében az Európai Uniónak
is nagyobb erőfeszítéseket kell tennie az ügyvédek szakmai képzésével foglalkozó akkreditált intézmények
olyan hálózatának létrehozása irányában, amely képes lesz szakmai támogatást és tanfolyamokat biztosítani
az ügyvédek és a bírák számára a nemzeti, az összehasonlító és az európai jog sajátosságairól, valamint ezek
kölcsönös összefonódásairól. Az Európai Unió igazságügyi és jogi környezetének minőségét javító
befektetésekre úgy kell tekinteni, mint amelyek elengedhetetlen költségeit képezik annak a rendkívül fontos
közös célkitűzés megvalósításának, hogy valamennyi polgárunk számára biztosítsuk a növekvő elégedettséget
és a jogbiztonságot. <BRK>

Cecilia Wikström (ALDE). – (SV) Tisztelt elnök úr! A feladatunk az, hogy együtt építsük fel a jövő Európáját,
amely a közös értékeken, a kölcsönös bizalmon és a különbségek tiszteletben tartásán alapul, amelyek
együttes erőnket alkotják. Ezekről az értékekről nem lehet jogszabályt vagy határozatot hozni, és nem lehet
megkövetelni őket. Ezek csak az emberek közötti kölcsönös találkozókon alakíthatók ki. Rendkívül fontos
a tagállamokban jogászként dolgozó férfiak és nők számára, hogy alkalmuk legyen találkozni és tanácskozni
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egymással, továbbá tanulni egymástól. E találkozóknak köszönhetően jobban megértik és tiszteletben tartják
az egymás közötti különbségeket, továbbá olyan ismereteket szerezhetnek, amelyek erősítik a
hagyományainkat.

Biztosítanunk kell, hogy az európai polgárok tanuljanak egymástól és párbeszédet folytassanak egymással,
és ezt olyan platformok létrehozásával fogjuk elérni, amelyek biztosítják a fejlődés és a növekedés lehetőségét
a tagállamainkban azok számára, akik a jogi rendszereknek szentelik az életüket. Másokhoz hasonlóan én
is szeretném hangsúlyozni egy erőteljes fellépés szükségét, és nagyok az elvárásaim a Bizottsággal szemben,
ha e fontos terület mindannyiunk közös érdekét szolgáló előtérbe helyezéséről van szó. <BRK>

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Az említett pontok nagyban megegyeznek a Bizottság azon
szándékával, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiépítsen egy olyan hálózatot, amely lehetővé tenné a
szakma gyarapodását a szakmán belüli legjobb és legkiemelkedőbb személyek készségeinek és képességeinek
kihasználásával, ugyanakkor hogy platformot biztosítson a nemzeti, regionális és európai szintű képzéseknek
az aktív hálózatokba történő bekapcsolódásához, amelyek közé például az Európai Jogi Akadémia, az Európai
Igazságügyi Hálózat és az Európai Közigazgatási Intézet is tartozik.

Másodsorban elhangzott egy nagyon fontos pont a jövőre történő összpontosításra vonatkozóan. Ezzel a
Bizottság nagyban egyetért. A kérdés az, hogy hogyan valósítsuk ezt meg, hiszen a képzési programok
2011-ben, egyszersmind a következő pénzügyi tervre vonatkozó új közlemény bevezetésével kezdődnek.

Harmadsorban, ha még beszélhetnék egy nagyon sajátságos pontról. Örömömre szolgál, hogy tájékoztathatom
a Parlamentet arról, hogy az EU igazságügyi portálja július 16-tól megkezdi működését, mivel nem várhatunk
az új közlemény elkészültéig. Fel kell használnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket. Végül is az uniós jog
megfelelőbb végrehajtásáról van szó, ugyanakkor arról is, hogy növeljük az állampolgárok jogba vetett
bizalmát, hogy így adott esetben a közösen elért előrelépésekre támaszkodjanak, amelyeknek végeredményben
számukra, az állampolgáraink számára kell előnyöket biztosítaniuk.

Így hadd fejezzem be itt. Tisztelt elnök úr! Ez az első alkalom, hogy új tisztségében az elnöki székben ül.
Nagyszerűen végzi a feladatát. Pontosan 9.05-kor kezdtünk, és úgy tűnik, hogy az ülés vége előtt 5 perccel
be tudjuk fejezni, a 12. gratuláció előtt. Elnöki feladatkörének jövőbeli ellátásához azt kívánom, hogy legyen
mindig olyan jól szervezett, mint amilyen ma volt.

Elnök. – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt(10) juttattak el hozzám az eljárási szabályzat 115. cikkének
(5) bekezdésével összhangban. A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. június 17-én, csütörtökön kerül sor.

21. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

22. Az ülés berekesztése

(Az ülést 23.55-kor berekesztik)

(10) Lásd a jegyzőkönyvet.
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