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ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

(Az ülést 17.00-kor megnyitják.)

1. Az ülésszak folytatása

Elnök. – Az Európai Parlament 2010. június 23-án, szerdán elnapolt ülését újra megnyitom.

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

3. Az elnökség nyilatkozatai

Elnök. – Először is több megjegyzésem és bejelentésem lenne. Miként Önök is tudják, Európát újra árvizek
sújtják. Ezúttal Romániában vesztette már legalább 25 ember az életét, és több ezren voltak kénytelenek
elhagyni az otthonukat. Már négy európai uniós ország ajánlotta fel segítségét Romániának az árvíz elleni
küzdelemhez. Árvizek sújtották az észak-spanyolországi Asztúria tartományt is, hatalmas anyagi károkat
okozva. Ezen kívül több más európai országból is szokatlanul súlyos esőzéseket jelentenek. A hírek szerint
ezek a rendkívüli légköri jelenségek az éghajlatváltozással függnek össze.

Másodsorban szeretném felhívni figyelmüket az iráni bahá’i vallási közösségre, ugyanis a múlt héten e
közösség 50 tagjának az otthonát lerombolták. Ezenfelül Iránban jelenleg hét bahá’i vallású személy ellen
folyik per. Azt kívánjuk, hogy Irán teljes mértékben tegyen eleget a nemzetközi normáknak. Az Európai
Parlament állásfoglalásaiban és nyilatkozataiban ismételten felszólított az iráni vallási kisebbségek jogainak
tiszteletben tartására. A halálbüntetés alkalmazását, főként kiskorúak esetében, szintén ismételten elítéltük.
Mélyen megdöbbent bennünket az az Iránból származó értesülés, hogy Iránban, amely ország aláírta a
gyermek jogairól szóló egyezményt, még mindig várnak kivégzésre olyan személyek, akik a terhükre rótt
bűncselekmény elkövetése idején kiskorúak voltak.

Harmadsorban július 13-án van Jan Karski halálának tízedik évfordulója. Jan Karski volt az, aki 1942-ben
elsőként adott hírt a legfelsőbb szövetséges hatóságoknak arról, hogy az elfoglalt Európában folyik a zsidók
megsemmisítése. Értesüléseit úgy szerezte, hogy bejutott a gettóba és az egyik haláltáborba. A háború alatt
az ő beszámolója volt az első ilyen jellegű híradás. A háború után Karski nem tért vissza Európába. Az
Egyesült Államokban egyetemi oktatóként dolgozott, és igen kedvezően nyilatkozott az európai integrációról,
amelyet az amerikai kontinensen népszerűsített is.

4. A 2011. évi általános költségvetés (módosítástervezetek benyújtási határideje)

5. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása: lásd a
jegyzőkönyvet

6. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

7. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a
jegyzőkönyvet

8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet

10. Petíciók: lásd a jegyzőkönyvet

1Az Euròpai Parlament vitàiHU05-07-2010



11. Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet

12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések:
lásd a jegyzőkönyvet

13. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok: lásd a jegyzőkönyvet

14. Ügyrend

Elnök. – Az eljárási szabályzat 137. cikkének értelmében az Elnökök Értekezlete által 2010. július 1-jén,
csütörtökön összeállított végleges napirendtervezet kiosztásra került. Ez a következő módosítási javaslatokat
tartalmazza:

Hétfő

A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport, valamint az Európai Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége képviselőcsoport kérelmet terjesztett elő, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
belső piaci érvényesítésének megerősítéséről szóló Gallo-jelentés vitáját egy következő ülésre halasszuk el.

Most szeretném felkérni Cohn-Bendit urat, hogy ezzel kapcsolatban fejtse ki a nézetét.

Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, erről egyébként már tárgyaltunk
az Elnökök Értekezletén: a Gallo-jelentéssel kapcsolatban sok képviselőcsoport megosztott, és a jelek szerint
még minden képviselőcsoportnak további vitára van szüksége, ugyanis vannak olyan problémák, olyan
egymásnak ellentmondó pontok, amelyeket a képviselőcsoportok még nem tudtak megoldani. Ezért kértük,
hogy a Gallo-jelentés vitáját és az erről szóló szavazást halasszuk el szeptemberre, a második szeptemberi
ülésszakra, vagy későbbre. Ezt az Elnökök Értekezletének kell eldöntenie. Tehát igen egyszerű dologról van
szó. Mivel a gyümölcs még nem érett meg, hagyjuk, hogy a nyár megérlelje, és szeptemberben térjünk vissza
rá.

Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, szeretném kifejezni, hogy képviselőcsoportom
támogatja Cohn-Bendit úr indítványát. Mi is ugyanígy látjuk a helyzetet. Igen érzékeny és kényes témáról
van szó, ezért az a határozott véleményünk, hogy ebben a témában kényelmes parlamenti többséget kell
kialakítani. Ezért célszerű lenne, ha elhalasztanánk a jelentés tárgyalását, és megkísérelnénk konszenzust
kialakítani azokon a különböző területeken, ahol ez még lehetséges. Az indítványt ezért támogatjuk.

Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, a különféle gyümölcsök különböző idő alatt
érnek be. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében elmondhatom, hogy a mi
gyümölcsünk már megérett a döntéshozatalhoz, következésképpen ezen a héten szeretnénk szavazni a
Gallo-jelentésről, és dűlőre jutni ezzel kapcsolatban.

(A Parlament egyetért a kérelemmel)

Kedd és szerda – nincs változás.

Csütörtök

Elnök. – Az Európai Konzervatívok és Reformerek kérték az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság
megsértésének eseteiről szóló csütörtök délutáni viták sorrendjének megváltoztatását a következőképpen:
első legyen Zimbabwe, utána Venezuela, végül pedig Észak-Korea.

Martin Callanan (ECR). – Elnök úr, remélem, hogy ez olyan kérés, amelyet nemigen ellenez senki. Pusztán
arról van szó, hogy az emberi jogokkal összefüggő csütörtök délutáni napirendet kis mértékben módosítsuk
úgy, hogy először Zimbabwe, azután Venezuela, és végül Észak-Korea kerüljön sorra. A sorrend
megváltoztatása nem arra tett kísérlet, hogy e kérdések bármelyikének bármilyen különleges jelentőséget
tulajdonítsunk. Mindössze arról van szó, hogy egyes képviselők számára jobban megfelelne, ha Zimbabwe
esetét vennénk előre.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, miként képviselőtársam hangsúlyozta,
nem arról van szó, hogy az ügyrendre új kérdéseket vegyünk fel, vagy levegyünk onnan valamit, hanem
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csupán arról, hogy fordítsuk meg a különböző megvitatandó kérdések sorrendjét, ezért úgy gondolom, hogy
e javaslat elfogadása semmilyen nehézségbe sem ütközik.

Elnök. – Kíván-e valaki felszólalni a kérelem ellen? Igen, tessék, Schulz úr.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Elnök úr, megengedné, hogy egy kérdést intézzek Callanan úrhoz?

Callanan úr, kérem, magyarázza meg, hogy miért lenne könnyebb egyes képviselők számára, ha Zimbabwéről
tárgyalnánk először, és mely képviselők találnák ezt könnyebbnek. Ez fontos döntéshozatali ismérv a
számunkra. Megismétlem a kérdést: az Önök számára milyen különleges ok az, amely miatt könnyebbnek
találnák a vitát, ha a Zimbabwéval kapcsolatos kérdést előrevennénk?

Martin Callanan (ECR). – Elnök úr, Schulz úr most nagyon nehéz helyzetbe hoz, ugyanis fogalmam sincs;
ezt a kérést egyik képviselőtársam, Van Orden úr nevében közvetítettem, akit feltartóztattak, és valaki
megkért, hogy előzetesen nem vetném-e fel a kérdést.

(Nevetés és taps)

Mint mindig, a legjobb politika az, ha őszintén válaszolok Schulz úrnak!

(A Parlament egyetért a kérelemmel)

(Az ügyrendet elfogadják)

15. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai - A tengeri és belvízi közlekedést igénybe
vevő utasok jogai (vita)

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

– a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében előterjesztett, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól,
valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása
céljából a Tanács első olvasatban elfogadott közös álláspontjára irányuló, második olvasatra adott ajánlás
(05218/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)) (előadó: Antonio Cancian) (A7-0174/2010), valamint

– a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében előterjesztett, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe
vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott közös álláspontjára irányuló, második
olvasatra adott ajánlástervezet (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) (előadó: Inés Ayala
Sender A7-0177/2010).

Antonio Cancian, előadó. – (IT) Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, az utasjogok témája felettébb aktuális,
miként ezt az is mutatja, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban kampányt indított a különféle közlekedési
eszközökkel utazó polgárok jogairól való jobb tájékoztatás érdekében. Ezt számottevő kezdeményezésnek
tartom, és úgy vélem, hogy a Parlamentnek olyan szövegek elfogadásával kell ehhez hozzájárulnia, amelyek
jótékony hatással lesznek az utasok utazási körülményeire.

A mai vita tárgyát képező rendeletre térve, nem leplezem a tárgyalásokból leszűrt azon benyomásomat,
hogy a tagállamok nem akarják ezt a rendeletet. Az ügy, amelynek az előadója lehetek – amit nagy
megtiszteltetésnek tartok – igen kényes ügy, minthogy kiegyensúlyozott megoldást igényel, amely az utasok
jogainak egyidejű biztosítása mellett a közúti közlekedési ágazatban érdekelt vállalkozásokat sem bünteti.
Ebben az ágazatban ugyanis majdnem minden vállalkozás a kis- vagy középvállalkozások közé tartozik.

Az elmúlt hónapok tárgyalásai során elvégzett munkámnak tehát két fő célkitűzése volt: először is, ne sújtsuk
a kkv-kat, a kis- és középvállalkozásokat, másodsorban pedig védjük az utasokat, elsősorban pedig a
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeket, javítsuk a hatékonyságot, és igyekezzünk
fokozottabb felelősségtudatot kialakítani.

Az Európai Parlament által első olvasatban elfogadott jelentés, az Albertini-jelentés, igen bátor szöveg volt.
A főbb tanácsi módosítások a következőket érintették: a hatály, a felelősség, a fogyatékossággal élő és csökkent
mozgásképességű személyek jogai, a késések és járattörlések esetén járó visszatérítések és kártérítések,
valamint egyéb kisebb horderejű kérdések. Néhány tanácsi módosítás elfogadható volt, és jelenleg is az, és
ez a tárgyalások folyamán elismerésre is került.
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A végtárgyalások során azonban sajnos több fontos szempontban nem tudtunk a Tanáccsal azonos álláspontra
helyezkedni; vonatkozik ez különösen a hatályra, ahol – figyelemmel a Parlament azon hajlandóságára, hogy
megfontolja a regionális személyszállítás kizárását ebből a körből, jóllehet előzőleg javasoltuk a városi és
elővárosi közlekedésbe integrált regionális személyszállítás kizárását – a Tanács nem volt hajlandó jottányit
sem engedni mindazon cikkek esetében, amelyekre a mentesség vonatkozott; ide tartozik a rendelet
hatálybalépésének időkerete, amely a Parlament álláspontja szerint nem lehet több egy egyszer
meghosszabbítható hároméves időszaknál, míg a Tanács egy kétszer meghosszabbítható ötéves időszakról
beszélt; a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtandó segítség; az utazás
fennakadása esetén ingyenes szállodai elhelyezés, vagy legalább – és ez életszerűbb – szállodakeresés és a
szállodáig történő ingyenes szállítás, ami elegendő is lett volna számunkra; az utasok jogai késések, és
különösen késve történő indulás esetén; az információkhoz való hozzáférés, amely nagy horderejű kérdés
a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek számára, akiknek meglátásunk szerint nem
lenne elfogadható egy olyan jelentés elfogadása, amely csak mától számítva 15 év múlva lépne hatályba, és
csak a helyi vagy távolsági autóbusz-közlekedés 20%-ára vonatkozna.

Az elmúlt hónapok tárgyalásait az Európai Bizottság hozzájárulásának köszönhetően mindkét fél komolyan
és nyíltan folytatta le. Az utóbbi hetekben azonban megmerevedtek az álláspontok. Részünkről valamennyi
érzékeny kérdésben kompromisszumra törekedtünk, mert tudatában voltunk annak, hogy az ágazatban
működő gazdasági társaságokra milyen romboló hatással lehet egy ilyen jogszabály, hiszen nem lenne
méltányos további, túlzott terheket jelentő kötelezettségeket róni rájuk.

Másrészről, miként már leszögeztem, a másik célkitűzés az volt – és most is az –, hogy védjük az utasokat,
és különösen a legkiszolgáltatottabb utasokat, akik számára a tömegközlekedési szolgáltatásokhoz való
teljes és garantált hozzáférés a társadalmi beilleszkedés elengedhetetlen eszköze.

Már mondtam, hogy a lefelé irányuló választások többé nem elfogadhatók: az európai népesség elöregedése
olyan jelenség, amelynek messzemenő következményei lesznek, és elhibázott lenne megfeledkezni erről
akkor, amikor egy ilyen fontos szolgáltatás nyújtásának a folyamatait meghatározzuk. Hogy a csudába
gondolhatnánk, hogy túlzott kötelezettség lenne 2020-ban az interneten hozzáférhetővé tenni az utazási
információkat?

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőtársaimnak, akik a tárgyalások folyamán együtt dolgoztak
velem, és arra kérném a tisztelt Házat, hogy szavazza meg az általam javasolt szöveget azért, hogy az egyeztetés
során az általam említett és most újra megerősített két célkitűzéssel összhangban lévő eredményt
mutathassunk fel.

Inés Ayala Sender, előadó. – (ES) Elnök úr, júliusban vagyunk, abban a hónapban, amikor a válság dacára
sok európai úgy dönt, hogy szabadságát tengeri körutazással tölti, vagy hajóra száll. A tengeri személyszállítás
és a sétahajózások aránya tényleg jelentősen megnőtt, és mind az európai part menti területek és kikötők,
mind az európai belvízi közlekedés fejlődésének és gyarapodásának kulcsfontosságú tényezőjévé vált.

Az Európai Parlamentnek ma jó híre van e fontos ágazat valamennyi vállalkozója, munkavállalója és
természetesen utasa számára, tekintve, hogy a Bizottság hathatós segítsége folyamán a Tanáccsal kialakított
megállapodásunk közös keret létrehozását jelenti az utasjogok számára, amelyek a légi és a vasúti ágazatban
már megvoltak. Ily módon egy tűrhetetlen hiányosság megszüntetésére került sor egy erőteljesen növekedő
és folyamatait korszerűsítő ágazatban.

E megállapodás, amelynek kialakítására a spanyol elnökség alatt került sor – amelynek külön is szeretnék
köszönetet mondani erőfeszítéseiért, és ugyanilyen köszönet jár a többi állandó képviseletnek és természetesen
képviselőtársaimnak és a tisztelt Ház szolgálatainak is – lényegesen javítja az utasok jogait. Különösen igaz
ez a csökkent mozgásképességű személyek esetében, ahogy a fogyatékossággal élő személyek szövetségei
ezt nyomatékosan kérték is tőlünk.

Másrészt a hatály is ki lett terjesztve, és ezáltal összhangba került a Parlament eredeti álláspontjával, vagyis
a rendelet tartalmaz a 12 utasnál több személyt szállító valamennyi hajóra vonatkozó rendelkezést. A rendelet
ugyanakkor bizonyos rugalmasságot is megenged a sétautakat szervező kisvállalkozások és a történelmi
hajók, a rövid utakat realizáló, teherautó-sofőröket szállító kompok, valamint a belvizeken működő fuvarozók
esetében, akik számára ezen első rendelkezés azonnali bevezetése túlzott költségekkel járna.

A Parlamentnek másrészt sikerült kivetetnie a szövegből mindenféle utalást arra a lehetőségre, hogy a
fogyatékosságra való hivatkozással meg lehessen tagadni valakitől a behajózást, ezt a lehetőséget kizárólag
azokra a biztonsági okokkal indokolható helyzetekre korlátozva, amikor ez a szóban forgó személy
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biztonságos szállítását veszélyeztetheti. A Tanács szintén elvetette azt a lehetőséget, hogy az egészségi
állapotra való hivatkozással meg lehessen tagadni valakitől a járműre való felszállást, ami rendkívül vitatott
kérdés, tekintettel arra, hogy egy utasokról szóló rendelet most első ízben utalt az egészségi állapotra.

Ezen túlmenően javulás következett be azoknak a késéseknek esetében, amikor az utasok kártérítési igénnyel
léphetnek fel: a 120 perc késés 90 percre csökkent; amennyiben az éjszakát is ott kell tölteniük, egy
éjszakánként 80 eurós összeg került meghatározásra; a 120 eurós végösszeget sikerült 240 euróra
megdupláznunk; rendelkezés született arról, hogy azon kivételes körülmények között, amikor a fuvarozó
felmentést kap kötelezettségei teljesítése alól, a bizonyítás terhe a fuvarozót terheli; és a kikötői berendezéseken
is változtatni kell stb. A menetjegy ellenértékének visszatérítésére vonatkozó legfelső határt szintén sikerült
az eredeti 40 euróról 24 euróra leszállítanunk.

Ugyanígy ki kell emelni, hogy ezen közlekedési mód sajátosságaira figyelemmel a rendelet megfelelően
rugalmas, hiszen ez a közlekedési mód a rossz időjárási viszonyok következtében jobban ki van téve a
késéseknek, ami magyarázza, hogy tengeri viharok esetén a kötelezettségek közül miért lesznek kizárva
egyes, például a késések vagy az elszállásolás miatt keletkező pénzügyi kártérítésre vonatkozó rendelkezések.

Végül külön említésre méltó, hogy az elfogadott szöveg kötelezi a tagállamokat arra, hogy olyan szerveket
hozzanak létre, amelyek a rendeletnek való megfelelés biztosításán túlmenően mindenféle üzleti érdektől
mentesek legyenek, és jogkörrel rendelkezzenek egy szankciórendszer létrehozásához. E szerveknek azon
utaspanaszok kezelésére is alkalmasnak kell lenniük, amelyeket a fuvarozók által szintén létrehozandó szerv
első fokon elutasított.

Sikerült lehetővé tennünk azt is, hogy a fogyatékossággal élő személyek és az utasok szövetségei is tevékenyen
részt vegyenek e rendelet megalkotásában. Ezenfelül a kikötői hatóságokat is képesek voltunk ösztönözni
arra, hogy fokozottabb szerepet vállaljanak az alkalmazandó döntésekben, jelesül azt javasoltuk: ahol csak
lehet, az egész rendeletet alkalmazzák kikötőkre, és ne csak – a Tanács szándéka szerint – terminálokra.

Úgy gondolom, azt is sikerként könyvelhetjük el, hogy az alkalmazottak képzése és a kapcsolódó
továbbképzések részét képezik a rendeletnek, ami jelentős vívmány, ha azt tekintjük, hogy ez egyike volt
azon kéréseknek, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek szövetségei már hosszú ideje folyamodnak
hozzánk. Azt is elértük, hogy ha a mozgást segítő eszközök az út alatt megrongálódnak, akkor ezeket gyorsan
cseréljék ki egy megfelelő póteszközre.

Végezetül pedig sikerült a rendelet alkalmazási határidejét egy évvel lerövidítenünk.

Ezért meggyőződésem, hogy a tárgyalások sikerrel jártak, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki hozzásegített bennünket, hogy most az egyszer jó hírekkel szolgáljunk az európai utazóknak.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, szeretném megköszönni az előadóknak, Cancian úrnak és
Ayala Sender asszonynak, valamint az árnyékelőadóknak kemény munkájukat.

Szeretném újfent megerősíteni, hogy ez a jogszabály nagy jelentőséggel bír minden egyes Európában utazó
polgár számára, akik közé mi is mindannyian tartozunk. Határozottan osztom azt az álláspontot, hogy az
utasokkal való bánásmód logikájának minden közlekedési mód esetében hasonlónak kell lennie.

Ennek a központi elemei a következők: az utazás előtt és alatt minden utas tájékoztatására vonatkozó
minimumszabályok; az utazás során fennakadás történik, segítségnyújtás és kártérítés; késés esetére szolgáló
intézkedések; külön segítségnyújtás a csökkent mozgásképességű személyeknek, valamint a jogviták
rendezésére szolgáló független nemzeti szervek.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól folytatott
tárgyalások során a Tanács viszonylatában elért kompromisszum jó kompromisszum, amely javaslatunk
általános célkitűzéseit kellően figyelembe veszi. Hadd emeljem ki hangsúlyosan, hogy a Parlamentnek sikerült
jelentős mértékben kiterjesztenie a javaslat hatályát. Őszinte köszönetemet szeretném tolmácsolni az Európai
Parlamentnek, a Tanácsnak és különösen a spanyol elnökségnek, valamint Ayala Sender asszonynak az
ügyben kifejtett szívós erőfeszítéseikért.

Az autóbusszal közlekedő utasok jogait illetően: a tanácsi közös álláspont elfogadása óta a Tanács és az
Európai Parlament közötti informális megbeszélések a szövegre vonatkozó kompromisszumos megállapodás
kialakítását célozták. Ezek nehéz tárgyalások voltak. A főbb vitatott kérdések a következők: a hatály; a baleset
esetén a felelősségről, valamint az utasok azonnali gyakorlati szükségleteinek kielégítését célzó
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segítségnyújtásról szóló rendelkezések, végül a csökkent mozgásképességű és fogyatékossággal élő személyek
mobilitását elősegítő rendelkezések.

A Bizottság nagy erőfeszítéseket tesz a kompromisszumos megoldás megkönnyítésére. A megállapodás
sajnos nem jöhetett létre, ami miatt a Bizottság sajnálatát fejezi ki. Ha a plenáris ülés erőteljes szavazatával
kiállna az autóbusszal közlekedő utasok magas szintű védelme mellett, ez kedvező jel lenne. Személy szerint
optimista akarok maradni, és úgy vélem, hogy az egyeztetési eljárás keretében még mindig lehetséges a
kompromisszum.

A Bizottság a belga és a magyar elnökség alatt az Európai Parlament és a Tanács közötti jövőbeli tárgyalásokon
kiegyensúlyozott megállapodásra törekszik, amely lehetővé teszi a bizottsági javaslat általános célkitűzéseinek
kellő figyelembevételét.

Werner Kuhn, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Kallas úr, tisztelt képviselőtársaim, ez a jelentés
logikus következtetést képvisel. Most, hogy a Parlament a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt dolgozott a légi
közlekedést és a vasúti közlekedést igénybe vevő utasok jogainak javítása érdekében, gondoskodnunk kell
arról, hogy a tengeren és a belvizeken közlekedő utasok is kiterjedtebb jogokat élvezzenek. Persze azért a
sétahajókat nem szabad a hagyományos vonóhálós halászhajókhoz hasonlítanunk.

Így hát, Ayala Sender asszony és Cancian úr, nagyon örülök, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk, és
mentességek adhatók, amelyek a 12 vagy több személyt szállító személyszállító hajók esetében lehetővé
teszik a kártérítési igény érvényesítését, ám ezt nem teszik lehetővé, ha a hajó személyzete három személynél
kevesebb főből áll.

A turizmus számottevő gazdasági ágazat, érdekeit pedig mindig figyelembe kell vennünk. Mind az 500
méternél hosszabb távot megtevő kompok – a rendelkezések ugyanis többé nem alkalmazandók a rövidebb
távokat megtevő kompokra –, valamint a (különösen történelmi hajókkal tett) látványosságokat megmutató
sétahajóutak és -kirándulások fontos szerepet játszanak a turizmusiparban. E hajótípusok esetében nem
szabad többletberuházásokra kényszeríteni a szolgáltatót, ehelyett viszont a személyzetnek képesnek kell
lennie segítséget nyújtani a fogyatékossággal élő személyeknek.

Szeretnék a munkában részt vett valamennyi személynek köszönetet mondani, aki lehetővé tette, hogy jó
kompromisszumra jussunk.

Brian Simpson, az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, ma az utasok jogairól szóló kirakós játék utolsó
két darabja fekszik előttünk, amelyek a tengeri közlekedésben részt vevő és az autóbusszal közlekedő utasok
ügyére terjed ki.

Köszönetet mondok előadóinknak, és üdvözlöm a Tanáccsal a tengeri közlekedés vonatkozásában a jelek
szerint kialakított megállapodást.

Ugyanakkor lehangoló, hogy mindezidáig nem sikerült az autóbuszos közlekedés tekintetében valamilyen
formulában megállapodni, de továbbvisszük az ügyet, és a közbeeső időszakban megpróbálunk
megállapodásra jutni. Ma erre a területre szeretnék összpontosítani.

Határozottan abszurd és igazságtalan lenne, ha más közlekedési módok esetében lennének utasjogok, az
autóbuszos közlekedés esetében viszont nem. Ezért egy olyan megállapodásnak vagy megegyezésnek, amely
nem terjedne ki az autóbuszos közlekedésre, határozottan semmi értelme sem lenne, és csonka megegyezést
jelentene.

Nem fogadhatjuk el az autóbuszos szolgáltatások nagyobb részének kizárását e rendelet hatálya alól. A
csökkent mozgásképességű személyek jogainak gyengítését sem fogadhatjuk el ebben a rendeletben. És azt
sem fogadhatjuk el, hogy ez a közlekedési mód bármiben is különbözzék bármelyik másiktól.

Előadónk jó munkát végzett, amikor ezen a területen kompromisszumot igyekezett elérni. A Tanács semmit
sem tett bármiféle megegyezés megkönnyítése irányában, és szokás szerint legnagyobbrészt csak hátráltatta
a dolgot. Érdekes, hogy amikor az utasjogok vannak napirenden, a Tanács nagyon negatívba vált át, és a
Parlamentre marad, hogy az utasok pártjára álljon.

A Parlament sok mindent írhat a maga javára az utasjogok védelme terén annak ellenére, hogy egy bizonyos
légitársaság vezetője részéről zaklatásnak van kitéve, egyes közlekedési üzemeltetők pedig folyamatosan
morgolódnak ellene. A nap végére a Parlament nem fogja eltűrni, hogy az utasok ki legyenek szolgáltatva
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az üzemeltetőknek, nem fogja eltűrni a diszkriminációt, és nem fogja eltűrni, hogy egyes ágazatok
kimaradjanak.

Támogatnunk kell előadóinkat annak érdekében, hogy az egyeztetési eljáráson keresztül eltökélten tudjunk
harcba szállni a Tanáccsal.

Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, miként az egyik előttem felszólaló
helytállóan megjegyezte, fontos, hogy az utasjogok védelemben részesüljenek Európában függetlenül attól,
hogy az utasok milyen közlekedési módot vesznek igénybe. Egészen egyszerűen logikus, hogy a légi és vasúti
közlekedéstől továbblépjünk a hajóval és autóbusszal közlekedő utasok jogai felé.

Egy másik felszólaló pedig már említette, hogy eredeti elképzelésünktől eltérően sajnos nem sikerült a két
témát egy csomagban kezelnünk. Jóllehet a hajót igénybe vevő utasok jogaival kapcsolatban
kompromisszumot tudtunk elérni, és ki tudtuk teljesíteni a háromoldalú egyeztetést, az autóbuszos közlekedés
esetében azonban sajnos nem ez a helyzet.

Külön szeretnék foglalkozni az autóbusszal közlekedő utasok jogaival, mivel e területnek az árnyékelőadója
is vagyok. Felettébb sajnálom, hogy nem sikerült kompromisszumra jutnunk, ugyanis a háromoldalú
egyeztetés során egyrészt a Tanács álláspontját, másrészt az Európai Parlament és a Bizottság álláspontját
sikerült jelentősen közelítenünk egymáshoz. Ami szintén nagyon fontos, az az, hogy az utasjogok védelmére
külön figyelmet fordítottunk, és mindenekelőtt azt akartuk elérni, hogy a csökkent mozgásképességű és
fogyatékossággal élő személyek mindig használhassák a közlekedési eszközöket, köztük a helyi és távolsági
autóbuszokat is.

Ennek lehetővé tételéhez egy sor intézkedésre van szükség, és mi erre szólítunk fel egy ideje. Úgy vélem,
hogy ez különös jelentőséggel bír, hiszen a jövőben pusztán a lakosság elöregedésének következtében több
fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személy lesz. Ez nagyon fontos momentum.

Persze azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a fogyasztói jogok egy rendelkezésre álló kínálatot is feltételeznek.
Különösen az autóbuszos utakat szolgáltató kis- és középvállalkozások nem képesek mindenre, példának
okáért nem képesek korlátlan kártérítést nyújtani. Felmerül az a kérdés is, hogy miként fognak boldogulni
az előlegfizetésekkel. E területen sikerült álláspontjainkat közelíteni, és ezért sajnálom, hogy nem tudtunk
átfogó kompromisszumra jutni.

Ahogy az előadó mondta, fontos, hogy az utasjogokat és a közlekedési szolgáltatók lehetőségeit egyaránt
figyelembe vegyük. Nagyon szeretném, ha a jövőbeli közvetítési folyamat során valamiféle megegyezés
születne, ugyanis tökéletesen egyetértek Simpson úrral, amikor azt mondja, hogy elfogadhatatlan az
autóbuszos közlekedés kizárása, tekintettel arra, hogy más közlekedési eszközökre kiterjed a rendelet hatálya.

Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, miről is van
szó? Többek között arról, hogy jogokat alkossunk a hajón vagy autóbusszal utazni szándékozó csökkent
mozgásképességű személyek számára, és ezt a kezdeményezést arra használjuk fel, hogy végre javítsunk az
utazási lehetőségeiken. Ezt kötelességünk megtenni. Nagy hírverést csaptunk akörül, hogy Európában végre
megerősítettük a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt, ezért most az a kötelesség hárul
ránk, hogy ezt alkalmazzuk is.

A két dokumentumcsomagot illetően: az autóbusszal közlekedő utasokra vonatkozó dokumentumokkal
összefüggésben ki szeretném fejezni, hogy igen szomorú és felettébb csalódott vagyok a Tanács hozzáállása
miatt. Egy dolgot fontos leszögezni: az, hogy a jelenlegi javaslat védeni fogja a kis- és középvállalkozások
érdekeit, az egész ügynek csak egy apró szelete. Ami engem aggaszt, az a nehéz kérdések kezelésével
kapcsolatban megnyilvánuló vonakodás. Nézetem szerint tehát nem egy 15-20 évnyi átmeneti időszakra
van szükségünk, hanem sürgős, egyértelmű jelzésre az emberek felé, miszerint joguk van a közlekedési
rendszer használatához.

A második dokumentumcsomag, amely nagy többséggel kerül majd elfogadásra, a hajóközlekedést igénybe
vevő utasok jogaira vonatkozik. Ez egy nagy hiányosságot tartalmaz, amelyre újfent rá szeretnék világítani.
A rendelet kiterjed a hajókra, a kikötőkre viszont nem, ami annyit tesz, hogy egy kerekes széket használó
személynek adott esetben saját autójából vagy az őt a kikötőbe szállító személy gépkocsijából egyedül kell
felvonszolnia magát a hajó fedélzetére. Ha már egyszer fenn van a hajón, akkor megint lesznek jogai, a
kikötőre viszont nem terjed ki a rendelet hatálya. Úgy érzem, olyan probléma ez, amelyet nem szabad
eltűrnünk. Igenis végezzük el rendesen a dolgunkat a csökkent mozgásképességű személyek javára.
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Philip Bradbourn, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, megjegyzéseimet az autóbusszal közlekedő
utasokkal foglalkozó jelentésre korlátozom.

Tudjuk, hogy az utasjogok igen fontos téma, olyan téma, amely nagy érdeklődést váltott ki a tisztelt Ház
részéről. Az előttünk fekvő javaslatok egy sor üdvözlendő kezdeményezést tartalmaznak az autóbusszal
közlekedő utasok, és különösen a fogyatékossággal élő személyek számára. Ámde, mint minden ilyen jellegű
jelentés esetében, „egy kaptafás” megközelítéssel állunk szemben, mégpedig abban az értelemben, hogy ami
a légi közlekedési és a vasúti ágazatban működik, azt ráhúzták egy teljesen eltérő struktúrára.

Íme néhány példa erre a problémára: az utasok jogairól való tájékoztatás módja, valamint a felelősségi szintek
is, amelyek a Parlament meglátása szerint még azt is jelenthetik, hogy például a temetési költségeket még
bármiféle felelősség megállapítása előtt a vállalkozásoknak kellene állniuk. Az ilyen javaslatok egészen
bizonyosan megnövelik a fogyasztóra háruló költségeket.

Azután itt van a már felmerült kérdés is, hogy a tisztán helyi szolgáltatásoknak mentességet kellene élvezniük,
amit személy szerint támogatok.

Az autóbusz-közlekedés már jellegében is alapvetően különbözik más ágazatoktól. Az ágazatban működő
vállalkozások, miként elhangzott, javarészt kisvállalkozások, sőt egyes esetekben egyszemélyes vállalkozások.
Ha e vállalkozások számára költséges kötelezettségeket írunk elő, ez csak felfelé húzza az árakat, vagy leszűkíti
a lehetséges útvonalak számát, hiszen e szolgáltatások fenntartása gazdaságtalanná válik.

A Parlament álláspontja itt nem arányos, és ha kitartunk ezen állásfoglalás mellett, akkor minden valószínűség
szerint hosszas egyeztetésre ítéljük a javaslatot, és nemcsak az autóbusszal közlekedő utasokat megillető
jogok nyújtásának folyamatát, hanem a vállalkozások számára szükséges biztosítékok nyújtását is késleltetjük.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt
csak a Cancian-jelentésre szorítkozom. Senki sem vitatja, hogy az autóbusszal közlekedő utasoknak
utasjogokat, azaz fogyasztói jogokat kell adni.

Szeretném azonban újfent kiemelni azokat a problémákat, amelyeket ez jelenleg különösen a németországi
kis- és közepes üzemeltetők számára fog okozni. Németországban nem lehet szétválasztani a helyi és a
regionális tömegközlekedési szolgáltatásokat, főként a vidéki területeken nem, ugyanis ezek gyakran
együttesen nyújtanak szolgáltatást egy körülbelül 50 km-es sugarú körzeten belül.

A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a kis- és közepes üzemeltetők attól függetlenül, hogy ők
voltak-e a vétkesek vagy sem, nem fognak tudni előzetes kártérítést fizetni. Ez idáig a jogi felelősség elve
bizonyította a létjogosultságát, és stabil jegyárakat eredményezett.

Harmadsorban pedig nem hiszem, hogy az üzemeltetőknek kellene fizetniük az önhibájukon kívül
bekövetkezett késésekért, miként felelősségről is csak olyan körülmények esetén lehet szó, amelyeké esetében
az üzemeltetők felelőssége megállapítható.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Elnök úr, Kallas úr, tisztelt képviselőtársaim, először is szeretnék köszönetet
mondani az előadóknak, Cancian úrnak és Ayala Sender asszonynak remek munkájukért, és egyúttal kifejezni,
mennyire sajnálom, hogy a Tanácsnak a jelek szerint nem sikerült eléggé rugalmasan reagálnia Cancian úr
jelentésére, ami képessé tette volna a Tanácsot arra, hogy jó megegyezésre jusson. Ahogy már számos
képviselő leszögezte, fontos számunkra, hogy európai szinten megállapítsunk egy sor alapszabályt, amelyek
minden közlekedési mód igénybevételénél kiterjednek az utasjogokra. Az elmúlt években sokat dolgoztunk
a légi és vasúti közlekedés vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy tanulnunk kell ezekből az erőfeszítésekből,
és – de ez már egy másik vita tárgya – ezeket viszonylag gyorsan értékelnünk kell, és együttműködve meg
kell vizsgálnunk, hogy miként számolhatnánk fel az itt-ott elszórtan még fennálló hiányosságokat.

Mármost, ha a tengeren vagy a belvizeken közlekedő, valamint az autóbusszal közlekedő utasok kérdését
vesszük, akkor itt is ugyanabból a módszerből kell merítenünk, és a közös témánál kell maradnunk. Először
is, célunk a legkiszolgáltatottabb utasok, például a csökkent mozgásképességű vagy a járási nehézségekkel
küszködő személyek védelme. Biztosítanunk kell, hogy nekik is ugyanolyan joguk legyen utazgatni és
szabadságra menni, más szóval teljesen mobilissá válni.

Másodsorban úgy vélem, hogy alapvetően lényeges az utasok tájékoztatása a menetrendi változásokról, a
késésekről és a jogaikról. Ebből a célból valamennyi közlekedési mód esetében gondoskodnunk kell a
színvonalas szolgáltatásokról.
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Harmadsorban világos, hogy azokra az esetekre is kell gondolnunk, amikor baj történik. Itt szükség esetén
segítségnyújtás, élelem, frissítők, szükség esetén pedig más utazási lehetőségek és elszállásolás biztosításával
szintén igyekszünk következeteseknek lenni.

Bizonyos kérdések esetében alkalmanként nyilvánvalóan vitára lesz szükség, ilyen például a hatály kérdése.
Úgy gondolom, hogy amikor a Cancian-jelentésre kerül sor, jól kell meghatároznunk a regionális közlekedés
fogalmát azért, hogy mindenféle kiskaput kiküszöbölhessünk, és biztosak lehessünk abban, hogy jól
megalapozott jogszabályt alkotunk.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Elnök úr, először is szeretném megköszönni Ayala asszonynak
az előadóként tett összes erőfeszítését, amellyel a ma vita tárgyát képező megállapodást elérte.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport kezdettől fogva pozitív hozzáállást
tanúsított azzal, hogy az első olvasat módosításait visszaállító módosításokat terjesztett elő, és a megfelelő
háromoldalú egyeztetéseket követően végül meglátásom szerint jó megállapodásra jutottunk.

Ayala asszony már valamennyi megállapodást alaposan elemezte. Mégis szeretném kiemelni az utalást a
hatályra, amely a 12 utasnál több személyt szállító minden hajóra kiterjed, valamint azt, hogy a legkisebb
jegyár, amelyért az utasok visszatérítést kérhetnek, 6 euróban lett megállapítva. Hangsúlyoznom kell a
hatalmas erőfeszítéseket, és azokat az előnyöket, amellyel ez a rendelet általában az utasok számára, különösen
pedig a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek számára járni fog.

Azt is ki kell emelnem, hogy a szöveg mindenütt utal a hozzáférhető formátumokra annak érdekében, hogy
az átlátható információk az utazóközönség minden tagja számára hozzáférhetővé váljanak.

Nagyon örülök annak, hogy – bár ez jókora munkával és vitával járt – az egészségre való utalás kikerült a
szövegnek azon részéből, amely a menetjegyek eladásának megtagadását tárgyalja a fogyatékossággal élő
vagy csökkent mozgásképességű személyek számára, aminek következtében ezentúl menetjegy eladását
megtagadni csak egyetlen indokkal, a biztonságra való hivatkozással lehet.

Azt is ki kell emelni, hogy az eredeti javaslatokhoz képest a szállításra vonatkozó megoldás felkínálásának
vagy az utasok kártérítésének a határideje egyharmadával, az eredeti 120 percről az általunk elfogadott
szövegekben 90 percre rövidült. A 80 eurós kártérítéssel is egyetértünk. Röviden, ez a rendelet nagyobb
biztosítékokat fog jelenteni a felhasználók számára.

Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól
szóló javaslat az utasok, és különösen a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek
védelmét és utazási körülményeinek javítását célozza. Ez az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló
első rendelet, és a légi közlekedési és vasúti ágazatban nyújtott biztosítékokhoz hasonlóan ezeknek az
utasoknak a számára garanciát kell kínálnia. A második olvasatban elfogadott álláspont célja egy sor jog
létesítése azon utasok számára, akik úgy döntenek, hogy autóbuszra szállnak.

Egyetértek az előadó, Cancian úr érvelésével – akinek köszönöm az elvégzett nagyszerű munkát –, és én is
úgy gondolom, hogy a rendelet hatályát módosítani kell, ki kell venni belőle a városi vagy elővárosi
közlekedésbe integrált regionális szolgáltatásokat. Méltányos és helytálló lenne az utasok jogait szavatolni
balesetek, járattörlések vagy késve történő indulás esetén, miként erről a parlamenti első olvasatban döntés
is született.

Ugyanilyen fontos az utasjogokról való tájékoztatás kérdése is, ugyanis célravezető lenne az utasokat
információkkal ellátni a más közlekedési eszközökkel való csatlakozásokról, biztosítva ezáltal az autóbuszos
és vasúti személyszállítási szolgáltatások közötti párbeszédet.

A fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket illetően: számukra a legnagyobb fokú
védelmet kell biztosítani, ezért az előzetes segítségkérésre meghatározott 48 órás határidő helyett én 24 órát
javasolok. A mozgást segítő eszközök elvesztése vagy megrongálódása esetén járó kártérítésre és a mozgást
segítő eszköz pótlására is fokozottabb biztosítékokat javasolnék. Ezen túlmenően a csökkent mozgásképességű
személyek igényeit figyelembe véve minden épített akadályt le kell bontani, a meglévő infrastruktúrákon
pedig a megközelíthetőség érdekében javítani kell.

Ez a rendelet az autóbusz-közlekedési ágazat versenyképességének javítását, a különféle közlekedési módok
közötti csatlakozások megkönnyítését, de mindenekelőtt az utasok utazási körülményeinek a javítását
célozza.
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Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Elnök úr, képviselőtársam, Brian Simpson már kifejtette, hogy a tisztelt Ház
mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az utasjogoknak, amelyekért igen gyakran kiállt a Tanács részéről
tanúsított ellenállással szemben. Másfelől az utasjogokat igen nehéz szabályozni. Az elmúlt hónapokban
azt tapasztaltuk, hogy a légi közlekedés esetében nem is volt olyan könnyű tető alá hozni a rendeletet.

Meglátásom szerint a tengeri utasokra jó megállapodás született, az autóbusszal közlekedő utasok problémáját
azonban még meg kell oldanunk. Ebben az ágazatban sok kisvállalkozás működik, és ott van a
tömegközlekedés kérdése, amely igen nagyszámú utas szállítását végzi. Fontos, hogy világos európai keretet
hozzunk létre, és gondoskodjunk arról, hogy ez a keret elfogadható legyen a kisvállalkozások számára. A
Parlament ennek nagyon is tudatában van.

Szeretném megosztani az előadóval a vasúti ágazatban azon időszakban szerzett tapasztalataimat, amikor
ennek a ágazatnak jómagam voltam az előadója. Minden vasúton közlekedő utas számára alapjogokat
határoztunk meg, és úgy hiszem, hogy az autóbusszal közlekedő utasok esetében is ugyanezt kell tennünk.
A Tanács ezt nem támogatja, de ennek lehetségesnek kell lennie. Ezt a vitát le kell folytatni. Az alapjogokat
azáltal tudtuk elérni, hogy ésszerűen érveltünk a tárgyalások folyamán, sőt adott esetben még átmeneti
időszakot is biztosítottunk, amit nem ellenzek. Fontos, hogy amikor a tömegközlekedés kerül terítékre, az
Európai Parlament olyan értelmű üzenetet küldjön, hogy van egy alsó határ, egy olyan szint, amely alá még
egy tömegközlekedési vállalat sem mehet, mert ott is utasok vannak, akiket szintén jogok illetnek meg. Az,
hogy egy tömegközlekedési vállalatnak esetlegesen lehetnek más ügyletei is, még nem jelenti, hogy ezeknek
a vállalkozásoknak ne kellene szavatolniuk az alapvető jogokat.

Véleményem szerint az egyeztetés folyamán ezt a hozzáállást kell képviselnünk. A Tanácsnak ez nem lesz
ínyére, nekünk viszont Parlamentként ezen álláspont mellett kell lándzsát törnünk, mivel ez sarkalatos
kérdés, ha ösztönözni akarjuk a tömegközlekedést. Környezetvédelmi törekvéseink és a mobilitás
megkönnyítésére irányuló erőfeszítéseink kontextusában ennek számottevő jelentősége van.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Elnök úr, ha megengedi, egy kicsit túllépném a megadott időkeretet, mivel
két képviselőtársam az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportból nem szólalt fel. Persze
ez Öntől függ.

Magára a tárgyra térve: a Parlament és a Tanács közötti tárgyalások az utasjogokról sosem voltak könnyűek.
Ez az eset újfent azt bizonyítja, hogy egy adott területen előreléphetünk, miközben egy másik, az autóbuszos
közlekedéssel összefüggő területen a helyzet viszonylag nehéz. Értjük, hogy ez a kérdés azért is válhatott
bonyolulttá, mert például a különböző országokban eltérően értelmezik a regionális közlekedés fogalmát.
Én egy négy ország által határolt határ menti területen élek, és ezek az elképzelések valóban annyira eltérőek
országonként, hogy azonos alapon nem mindig könnyű érvényre juttatni az utasjogokat.

Ugyanakkor mindenki szeme előtt azonos célnak kell lebegnie, amely abban áll, hogy a menetjegyet váltó
és utazni kívánó utasok akárhová tervezik is az utat, minden közlekedési területen bízhassanak jogaik
védelmében. A Parlamentben más ágazatok vonatkozásában mindig részletesen és fokozottan figyeltünk a
fogyatékossággal élő személyek igényeire, és e területen a közelmúltban olyan tapasztalatokra tettünk szert,
amelyekre a Tanácsnak is jobban oda kellene figyelnie. Itt nemcsak a csökkent mozgásképességről, hanem
más fogyatékosságokról is szó van, amelyeket a múltban tekintetbe kellett volna vennünk, és most tekintetbe
kell vennünk. Ez tényleg nem jár többletköltségekkel. Egyes problémákat más formában történő tájékoztatással
és egyéb hasonló intézkedésekkel egyszerűen meg lehet oldani.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Elnök úr, köszönöm a rugalmasságát. A vártnál kicsit hamarabb
kerültem sorra.

Szeretnék szívből gratulálni az előadónak, Ayala Sender asszonynak a tengeri és belvízi közlekedést igénybe
vevő utasok jogairól szóló jelentés vonatkozásában elért eredményéhez. Képviselőcsoportunk, az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport részéről én voltam az árnyékelőadó, és miként tudják,
számottevő vitát folytattunk erről a témáról. Számunkra, az EPP képviselőcsoport számára az utasjogok
rendkívül fontosak. Végül is az emberek számára fontos, hogy minőségi közlekedésre számíthassanak, és a
fogyatékossággal élők számára is fontos, hogy minőségi segítséget és támogatást kaphassanak.

Ezzel egyidejűleg ezen ágazat jellemzőit is feltétlenül meg kell vizsgálnunk. Számtalan egy vagy két hajónyi
flottával rendelkező kisvállalkozás van, ezek a történelmi hajók nem alakíthatók át, viszont igen segítőkész
személyzettel rendelkeznek, akik készségesen az utasok segítségére sietnek. Örülök, hogy ezt a kérdést a
szükséges rugalmassággal tudtuk kezelni, és hogy elsőrangú utasjogokat tudtunk beágyazni az európai jogi
szabályozásba; ezeket a jogokat a kisvállalkozások a gyakorlatban érvényre tudják majd juttatni, ugyanis
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ágazatunk sok európai országban kiváló ebben a vonatkozásban. Hogy tehát ezt elértük, nagy horderővel
bír, és remélem, hogy hamarosan az autóbusszal közlekedő utasoknak is ugyanilyen eredményeket tudunk
majd felmutatni.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Elnök úr, a Sagrada Familia, a ragyogó katalán építész, Antoni Gaudí
műve Barcelona valódi jelképe az egész világon. 2005-ben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete, az UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánította.

Jelenleg folynak a várost a jövőben egy alagúton átszelő nagysebességű vasút építési munkálatai, amely alagút
a Sagrada Familia alapjaitól mindössze négy méterre fekszik.

38 olyan műszaki jelentés áll rendelkezésre, amelyek ellenzik ezt az építkezést. A Műemlékek és Műemléki
Együttesek Nemzetközi Tanácsa, az UNESCO szakértői testülete is kifejezte aggályait a nyomvonal miatt.
Sőt a spanyol parlament alsó háza június 22-én indítványt fogadott el, amelyben a munkálatok óvatossági
okokból történő felfüggesztését, valamint egy olyan szakértői bizottság felállítását kérte, amely két hónapos
határidőn belül másik megoldást tudna javasolni.

Szeretném megtudni, hogy a Bizottság milyen intézkedéseket szándékozik foganatosítani egy olyan
emblematikus építménynek, mint a barcelonai Sagrada Familiának a megőrzése érdekében, amelyet
veszélyeztet a nagysebességű vasút áthaladása?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Az autóbusszal közlekedő, valamint a tengeri és belvízi közlekedést
igénybe vevő utasok jogairól szóló két rendelet kiegészíti az utasjogokat meghatározó és védő jogi keretet.

Egy hasonló rendelet már hatályban van a légi közlekedési ágazatban, de még ebben a helyzetben is sok utas
nem tud a jogairól, és nem reklamál olyan esetben, amikor a jogai sérülnek. Éppen ebből az okból kifolyólag
sarkalatos kérdés, hogy minden közlekedési mód számára álljon rendelkezésre ilyenfajta rendelet.

A ma vita tárgyát képező rendeletek felelősséget állapítanak meg az utas halála vagy sérülése esetére, rögzítik
a csökkent mozgásképességű személyek jogait, a járattörlések vagy késések esetén járó kártérítést és
segítségnyújtást. A rendeletek a panaszok megtételére és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan is világos
rendelkezéseket tartalmaznak.

Üdvözöljük a tengeri közlekedés esetében elért megállapodást. Ugyanakkor az a meglátásunk, hogy az
autóbusszal közlekedő, fogyatékossággal élő személyek jogait is feltétlenül lényeges meghatározni és betartani
azért, hogy a jogok a társadalom minden polgárát megillessék.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Elnök úr, igen lényeges, hogy vitát folytassunk az utasok jogairól. Az utasok
kötelességeiről is beszélhetnénk akár, hiszen ahányszor jogok kerülnek szóba, nem szabad elfelednünk,
hogy a kötelességek és a jogok elválaszthatatlanok egymástól. Úgy gondolom, hogy nemcsak az utasoknak,
hanem az Európai Unió tagállamainak is vannak bizonyos kötelezettségeik az utasok jogai vonatkozásában.
Egyes régiókban, például Finnország északi részén, Lappföldön, Svédország északi részén, a svéd Lappföldön
és más gyéren lakott térségekben nagyon fontos biztosítani a teljes körű busz- vagy tömegközlekedési
csatlakozásokat, mivel a mozgás alapvető jog. Különösen az elöregedő lakosságra gondolok: sokuk számára
ugyanis az általuk igénybe vett szolgáltatások az otthonuktól többtucatnyi kilométer távolságban találhatók.

Ezért igen lényeges, hogy amikor az utasok jogairól beszélünk, akkor azon személyek jogairól se feledkezzünk
el, akik számára az alapszolgáltatások nagy távolságokra találhatók, és a dolgokat ne mindig csak a verseny
és a piac szemüvegén át szemléljük. Ugyanis nemzeti szinten is kompenzálhatunk, és ezáltal a regionális és
helyi autóbuszos közlekedést kifizetődővé tehetjük.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) A két jelentéssel kapcsolatos tárgyalásokat a Tanács részéről a
rendeletek hatályának és céljainak szűkítésére tett kísérletek, valamint a gazdasági visszaesés
következményeitől sújtott fuvarozók által gyakorolt nyomás tarkították.

Mindkét előadó sikeresen védte a Parlament szilárd álláspontját. Szükség van korszerű, minőségi
személyszállításra. Az utasok számára a legjobb közlekedési körülményeket kell szavatolni, ennek híján
pedig megfelelő kártérítést kell kapniuk.

A fuvarozóknak meg kell tenniük a szükséges erőfeszítéseket egy, a tagállamok és a közlekedési módok
között egyaránt összehangolt európai közlekedési rendszer kialakítása felé. A vulkánfelhő által kiváltott
rendkívüli helyzet bizonyította, hogy az ebben az ágazatban uralkodó helyzet még távolról sem felel meg
az utasok elvárásainak.
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A fuvarozóknak tudatosítaniuk kell magukban, hogy minőségi szolgáltatást kell nyújtaniuk, ezzel egy időben
pedig be is kell tartaniuk az általuk bejelentett menetrendet. Az utasoknak tájékoztatást kell kapniuk az őket
megillető jogokról, hogy valahányszor e jogok sérülnek, tájékozottan léphessenek fel.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Elnök úr, egyetértek azzal a nézettel, hogy a rendeleteknek minden
közlekedési eszközt: a vasutat, a szárazföldi, a tengeri és a légi közlekedési eszközöket igénybe vevő utasok
jogainak védelmére ki kell terjedniük.

A helyi és távolsági autóbusz-szolgáltatást tehát véleményem szerint be kell vonni a rendeletbe, valamint a
vállalkozások és a fuvarozók túlélése viszonylatában ésszerű különleges kártérítési intézkedéseket kell hozni.

Jobban kihangsúlyoznám ugyanakkor az utasok jogainak tudatosítását, és arra szeretném kérni az Európai
Parlamentet, hogy indítson lakossági figyelemfelkeltő kampányokat a mindenféle közlekedési móddal
összefüggő lakossági jogokkal kapcsolatosan.

Minthogy hazám, Görögország nemrégiben a kikötői és közlekedési sztrájkok eseményei kapcsán a sajtó
érdeklődésének homlokterébe került, most meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy tudassam: minden
visszatért a rendes kerékvágásba, és ezúton tájékoztatok mindenkit arról, hogy Görögország már minden
érdekelt számára megközelíthető.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Elnök úr, újfent szeretnék rámutatni, hogy mindenki amellett van,
hogy a csökkent mozgásképességű személyeknek is megadjuk a nekik járó jogokat. Amikor viszont arról
van szó, hogy ki részesüljön kedvezőbb elbánásban, és hogy esetleg csökkenjen a szolgáltatók nyeresége,
akkor a válasz határozott „nem”. Ekkor egyértelművé vált, hogy a hangsúly nem a fogyatékossággal élő
személyeken van. Ezen a helyzeten változtatni kell.

Wortmann-Kool asszony azt állítja, hogy a probléma a kisüzemeltetőkkel van, de ez nem igaz. A nagy
gazdasági társaságok lobbiztak ebben a kérdésben, és ellenezték a megoldást. A kisüzemeltetőket ürügyül
használják fel saját érdekeik védelmére. A kisüzemeltetők esetében kompromisszumra juthatnánk, de
általános szemszögből nézve a nagy szervezetekkel is kezdenünk kell valamit, amelyek nem hajlandóak
semmiféle belátást tanúsítani a csökkent mozgásképességű személyek irányában. Ez elfogadhatatlan. Ezen
utasoknak ugyanolyan jogokat kell élvezniük, mint bárki másnak. Hálásnak kell lennünk, hogy a mi
mozgásképességünket semmi sem korlátozza, ezért bizonyságot kell tennünk szolidaritásunkról azokkal,
akik így élnek.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Elnök úr, e szövegek nyilvánvalóan nem tökéletesek. Ez vagy az a képviselő
nyilvánvalóan ilyen vagy olyan módosítást szeretett volna. Ámde, kedves képviselőtársaim, ez a szöveg
fantasztikus előrelépés a fogyatékossággal élő személyek számára, hiszen hányszor szörnyülködtünk olyan
történetek hallatán, amikor fogyatékossággal élő személyeket nem engedtek fel egy tömegközlekedési
eszközre? Nos, ezzel a szöveggel vége az ilyen incidenseknek. Ez a szöveg véget vet a fogyatékossággal élőkkel
és a betegekkel szembeni diszkriminációnak. A tömegközlekedéshez való hozzáférést többé nem lehet
korlátozni.

Tudatosítsuk magunkban, hogy mit is jelent ez a valódi előrelépést képviselő szöveg! S akkor még nem is
szóltam arról a kitűnő rendelkezésről, amely előírja, hogy a személyzetet ki kell képezni a fogyatékossággal
élőkkel való bánásmódra. Ez is számottevő előrelépést jelent a fogyatékossággal élő személyek számára.
Ettől kezdve fel kell hagyni a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjáról szóló beszéddel, és
az integrációt a tettek szintjén kell megvalósítani. Ez a szöveg ezt teszi, és úgy gondolom, hogy ennek
örülnünk kell.

Ezzel a szöveggel Európa ténylegesen javítja a fogyatékossággal élő személyek életét. Gratulálni kell az
előadóknak, és én a fogyatékossággal élő személyek nevében ezt teszem. Ne rejtsük véka alá az örömünket.

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, hálámat kell kifejeznem az Európai Parlament együttműködéséért
és az elvégzett átfogó munkáért. Mindannyian ugyanabba az irányba haladunk.

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok tengeri közlekedési jogait illetően a következtetések
kedvezőek. Lényeges, hogy megvalósítsuk azt a célkitűzést, hogy mindenféle közlekedési mód esetében meg
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kell alkotni az utasok alapjogait. Ezt itt már számos alkalommal hangsúlyoztuk, és ebből nem hagyhatjuk
ki az autóbusszal közlekedő utasokat.

Csak egy dolgot kell kiemelnem, ugyanis az egyik momentumot, amelyet különböző nézőpontokból lehet
kezelni, a gazdasági okok alkotják: a gazdasági érvek és az utasok jogai. Ezt a légi közlekedésben is látjuk.
Mindannyian a versenyképesség hívei vagyunk; mindannyian a gazdasági eredményesség hívei vagyunk;
mindannyian az alacsony költségek és a hatékonyság hívei vagyunk, ámde ezzel egyidejűleg a szállítási ágazat
valamennyi szolgáltatójának színvonalas szolgáltatásokat kell kínálnia. Számomra a színvonalas szolgáltatások
mindenekelőtt a pontosságra és a menetrendi információkra való odafigyelést jelenti. Ebbe az irányba kell
elmozdulnunk, és senki – sem a nagy társaságok, sem a kisvállalkozások – nem kaphatnak semmiféle
mentességet ezek alól a szabályok alól. Pontosan kell szolgáltatni, és az ügyfeleket a színvonalas szolgáltatás
érdekében teljes felelősséggel kell kiszolgálni. Ekkor minden más témában is előreléphetünk.

Köszönöm a hozzászólásokat. Az autóbusszal közlekedő utasokról szóló irányelv egyeztetési folyamatában
igyekszünk majd egy ilyen megoldás kialakítása felé mutató kompromisszumokat találni. Remélem, hogy
a következő irányelvek egyeztetési folyamata során jól együtt fogunk tudni működni az előadókkal.

Antonio Cancian, előadó. – (IT) Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, meghallgattam minden felszólalást, és
csak annyit kell kiemelnem, hogy az Albertini-jelentés első olvasatával bátor szöveggel indítottunk, majd a
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban majdnem egyhangú szavazással erőteljesen kompromisszumos,
részben a Tanács akaratát tiszteletben tartó jelentéshez jutottunk.

A biztos több alkalommal ígért egyetlen egységesített szöveget. Ezzel összefüggésben remélem, hogy az új
belga elnökség ezt a szöveget fel kívánja venni a napirendjére, és ezáltal lehetővé teszi majd minden közlekedési
mód esetében az azt igénybe vevő utasokra vonatkozó rendeleti keret kiteljesítését a minden közlekedési
módra közös és horizontális intézkedések meghozatalának megfontolása céljából. Erre pedig feltétlenül
szükségünk van.

Inés Ayala Sender, előadó. – (ES) Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak, valamint
a biztosnak és alelnöknek, Kallas úrnak megköszönni a kedvességét és bátorító szavait.

Szeretnék tisztázni bizonyos, Lichtenberger asszony által a kikötőkről említett dolgokat. Úgy érzem, nem
olvasta el figyelmesen a szöveget. Igaz, hogy nem sikerült minden kikötőt bevennünk a szövegbe, mivel
egyes kikötők csupán egy mólóból állnak, de a kikötőknek vannak kötelességeik, tekintettel arra, hogy például
az összes új vagy felújított kikötő köteles teljes megközelíthetőséget és felszerelést biztosítani, és ennek az
törlésére abból a rendelkezésből, amelyből ezt kizárták, joggal köteleztük a Tanácsot. Lichtenberger asszony,
ha elolvasta a II. mellékletet, akkor láthatta, hogy ott utalás történik arra, hogy a kikötőkben és kikötői
terminálokban kötelező a segítségnyújtás. Még a kikötői hatóságokat is belevettük annak ellenére, hogy a
Tanács egyes aspektusok tekintetében vonakodott ettől, jelesül attól, hogy a kikötői hatóságokban egyre
jobban tudatosodjanak a csökkent mozgásképességű személyek igényei.

A kikötőknek ezért igenis vannak kötelességeik. A kikötők bekerültek a szövegbe, tehát nemcsak a hajóknak,
hanem a kikötői termináloknak és a kikötőknek is vannak kötelességeik.

Ami a rugalmasságot és a kivételeket illeti – és ezen a ponton szeretném megköszönni Kuhn úr és
Wortmann-Kool asszony hozzászólását –: úgy gondolom, hogy tényleg erőfeszítést tettünk, hogy rugalmasak
legyünk, és segítsük a kisvállalkozásokat különösen ebben a válságos időszakban. Megértem Cramer úr
haragját, mert az az igazság, hogy az érdekeltek, akikkel tárgyalunk, főként nagy gazdasági társaságok, de
ez azért van, mert az európai szövetségek jellegükből adódóan a kisvállalkozásokat és a nagy gazdasági
társaságokat is tömörítik. Az a tény, hogy akikkel tárgyalunk, néha – vagy nagyon gyakran – a nagy
társaságokat képviselik, nem jelenti azt, hogy a kis gazdasági társaságok ne lennének szintén tagjai az európai
szövetségeknek. Úgy vélem, hogy erőfeszítést tettünk valamennyi fél megértésére.

Végül szeretnék külön köszönetet mondani Bilbao asszonynak a fogyatékossággal élő személyek jogainak
javítása terén tanúsított támogatásáért és szolidaritásáért. Különösen meg szeretném köszönni neki, hogy
kiemelte a hozzáférhető formátum kérdését, valamint azt, hogy a Tanács végre felhagyott az egészségügyi
kérdéssel – ami meggyőződésem szerint kockázatot jelentett abban a tekintetben, hogy a jövőben melyik
munkát kell elvégezni, de most tényleg nem ennek volt itt az ideje –, valamint szeretnék megköszönni neki
mindent, ami a határidők lerövidítésével és a javításokkal függött össze.

Legvégül pedig természetesen szeretnék köszönetet mondani minden árnyékelőadó képviselőtársamnak,
és mindenekelőtt gratulálni szeretnék az európai utasoknak, hiszen az ágazatban nekünk – a fuvarozóknak,
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az üzemeltetőknek, a termináloknak, a kikötőknek és a kikötői hatóságoknak –, valamint a tagállamoknak
most 24 hónapunk lesz az előkészületre. Ennek leteltével a rendeletet alkalmazni kell.

Amikor eljön az alkalmazás ideje, lenne egy különleges kérésem, Kallas úr. Láttam, hogy nagyszerű tájékoztató
és figyelemfelkeltő kampányt fog indítani a légi utasok jogaival kapcsolatban. Arra szeretném kérni, és azt
szeretném, hogy vállaljon kötelezettséget aziránt, hogy egy ugyanilyen értelmű, ugyanilyen csodálatos
kampányt folytat majd a tengeri közlekedési ágazat érdekében is két év múlva, amikor a tengeri közlekedést
igénybe vevő utasokra vonatkozó rendelet hatályba lép. Úgy vélem, hogy az európai polgárok megérdemelnek
ennyit.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 6-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Robert Dušek (S&D), írásban. – (CS) Az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló európai parlamenti
és tanácsi rendelettervezetnek növelnie kell az ebben a közlekedési formában részt vevő utasok jogait, a
vasúti és légi közlekedési minőségi követelményekkel összevethető követelményeket kell megállapítania, és
egyesítenie kell a tagállamok közlekedésre vonatkozó jelenlegi jogszabályi feltételeit. Első olvasatban a
Parlament teljes joggal kérte a fuvarozók korlátlan felelősségének megállapítását abban az esetben, ha az
utas halála vagy sérülése a fuvarozónak róható fel, valamint az előlegfizetéshez való jogot közlekedési baleset
által okozott pénzügyi problémák esetén. A tervezet a testi fogyatékosságon vagy csökkent mozgásképességen
alapuló megkülönböztetés minden formáját is száműzte. Járattörlések és csatlakozási késések esetén a jegyár
összegének 50%-át meghaladó kártérítést kértünk az utasok számára, valamint segítségnyújtást élelem, ital,
ingyenes szállás, illetve személyszállítás formájában olyan helyekre, ahonnan lehetséges az út más közlekedési
eszközökkel való folytatása. E rendelet alól csak az elővárosi és a városi közlekedés kaphat mentességet. A
Tanács azonban e közlekedési formában teljesen megváltoztatta az utasjogok hatályát és szintjét, még a
menetrend szerinti regionális közlekedésre is mentességet kér, valamint 15 évet a menetrend szerinti nemzeti
és a nemzetközi közlekedésre. Ha elfogadjuk a Tanács álláspontját, valójában semmiféle utasjogot nem
fogunk garantálni, és a fuvarozóknak csak minimális jogszabályi felelősségét erősítjük meg. Ezzel az
állásponttal egyáltalán nem érthetek egyet, és arra szeretném kérni Önöket, hogy támogassák az Európai
Parlament első olvasattól kezdve képviselt álláspontját.

Elisabetta Gardini (PPE), írásban. – (IT) A fogyatékossággal élő személyeknek a többi polgárhoz hasonlóan
meg kell adni a lehetőséget az utazásra, és arra, hogy a többi polgárhoz hasonlóan élvezhessék a mozgás és
a választás szabadságának jogát, valamint a megkülönböztetésmentességhez való jogot. A mindennapi
életben való önállósághoz és emberi méltósághoz elengedhetetlen, hogy a többi felhasználóval egyenlő
módon férhessenek hozzá a közlekedési eszközökhöz. Küzdenünk kell azért, hogy a „hozzáférhetőséghez”
és a „személyes mobilitáshoz” való jog, amelyet az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
egyezményének 9. és 20. cikke erősít meg, tényleges tettekben öltsön testet, és végezetül a következő évtizedre
szóló, a fogyatékosságokra vonatkozó új és hatékony európai stratégiához vezessen. Erőteljesen támogatom
ezt a jelentést, amely az autóbusszal közlekedő, csökkent mozgásképességű személyek hatékony védelmének
szavatolását célozza. Hölgyeim és uraim, ebben az ágazatban sürgősen európai szintű szabályozásra van
szükség. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy városainkban és tagállamainkban egyes polgárok
fogyatékosságuk miatt hátrányos megkülönböztetést szenvedjenek. Az Európai Parlamentnek tehát át kell
vennie a vezetést, és egyszer s mindenkorra orvosolnia kell a következetességnek azt a hiányát, amelyet e
tárgyban a tagállamok jogi szabályozásában még ma is észlelünk.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – Ez a javaslat jó hír a fogyatékossággal élő vagy csökkent
mozgásképességű utasok számára, akiket a közlekedési üzemeltetők részéről méltányos bánásmód illet meg.
A dolgok jelenlegi állása szerint úgy tudjuk, hogy 2012-től kezdve a fogyatékossággal élő hajóutasoknak
többletjogok járnak, ideértve a beszállás és a kikötőbeli ingyenes segítség igénybevételének a jogát is. Nagyon
remélem, hogy az utasok és az üzemeltetők számára egyaránt kedvező, kiegyensúlyozott megállapodásba
be tudjuk majd vonni az autóbusszal közlekedő utasokat is. Ezzel felettébb üdvözlendő lépést tennénk
azoknak a gyakorlati akadályoknak a kezelése felé, amelyekkel a fogyatékossággal élő utasok szembesülnek.
Meglepő lenne, ha a tagállamok megpróbálnák meggátolni azon törekvésünket, hogy ez a jogszabály
kiterjedjen az autóbusszal közlekedő, fogyatékossággal élő utasokra is. Továbbra is bízom abban, hogy meg
tudunk állapodni egy 2012-ben hatályba lépő, hajóval és autóbusszal közlekedő valamennyi utasra kiterjedő
egyetlen, átfogó jogi aktusban.
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Antonio Masip Hidalgo (S&D), írásban. – (ES) Rendkívül fontos, hogy elkerüljük a megkülönböztetést
azokkal a polgártársainkkal szemben, akik – mint én is – csökkent mozgásképességtől szenvednek.

A brüsszeli légikikötőben arra kérnek bennünket, sőt némelyikünket arra utasítják, hogy a belső közlekedést
biztosító buszokra kétszer szálljunk fel és arról kétszer szálljunk le, amikor az olyan akadályokat, mint az
ajtók, egyszerűen el lehetne kerülni, és az utasokat nem siettetnék a fel- és leszállással.

16. Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb
közlekedési módokhoz való kapcsolódás (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében előterjesztett, az
intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más
közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadása céljából a Tanács első olvasatban elfogadott közös álláspontjára irányuló, második
olvasatra adott ajánlás (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)) (előadó: Anne E. Jensen)
(A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, előadó. – (DA) Elnök úr! Mit is értünk pontosan intelligens közlekedési rendszerek alatt?
Ide tartozik minden olyan információs rendszer, amely a közúti közlekedést biztonságosabbá, hatékonyabbá
és környezetkímélőbbé teszi. Az általunk ismert – városi közlekedést – gördülékenyebbé tévő GPS-t szintén
ide soroljuk, akárcsak a közúti útadó- és útdíjrendszereket. Már ma is ismerünk jó néhány intelligens
közlekedési rendszert, és még több vár bevezetésre. Egyes közlekedési rendszerek képesek lesznek számunkra
sokkal pontosabb tájékoztatást nyújtani az utak és a forgalom állapotáról is. Csúszósak az utak? Baleset okoz
forgalmi dugót? Szintén segítségünkre van az e-segélyhívó rendszer (e-Call), amely baleset esetén
automatikusan értesít egy segélyhívó telefonközpontot annak érdekében, hogy hamarabb megérkezhessen
a segítség.

Szeretném rögtön azzal kezdeni, hogy a jelentés készítése közben sok szempontból tanácstalan voltam.
Eleinte elég nehéznek tűnt az intelligens közlekedési rendszerek meghatározása, mivel olyan sok különböző
dolgot foglalnak magukban. Amikor például rádöbbentem, hogy ezek milyen lehetőségeket rejtenek
magukban, az okozott fejtörést, hogy vajon miért nem rendelkezünk már most ilyen intelligens közlekedési
rendszerekkel? Amikor kocsisorban ülve azon töprengünk, hogy vajon mikor érünk úti célunkhoz, odaérünk-e
egyáltalán, és vajon elérjük-e repülőjáratunkat, akkor igazán jól jönne, ha már működnének ezek a rendszerek.
Pontos információval szolgálhatnának.

Ezért kell most föltennünk a kérdést, hogy akkor miért nem állnak rendelkezésünkre ezek az intelligens
közlekedési rendszerek? A Bizottság és a szakértők válasza az, hogy még nem léteznek azok a szabványok
és előírások, amelyek elősegítenék a közös közlekedési rendszerek használatát és gyártását, és amelyek
megkönnyítenék a határokon való átkelést is; ezek segítségével a kamionok – például Göteborg és Palermo
között – kapcsolatban lehetnének többféle információs rendszerrel – ideértve a különböző útdíjrendszereket
–, anélkül, hogy a szélvédőjüket különféle készülékekkel kellene teleaggatniuk, amelyek lehetővé teszik a
különböző rendszerekhez való kapcsolódást.

A Tanáccsal nemrégiben megkötött megállapodás értelmében az a feladatunk, hogy – összefüggésben a
határidőkkel ellátott hat intézkedéssel – négy területen meghatározzuk az intelligens közlekedési rendszerekre
vonatkozó előírásokat. Ezek a területek a következők: a biztonsági és az általános forgalmi információs
szolgáltatások nyújtása, az e-segélyhívó működésének biztosítása, valamint – és ezt különösen fontosnak
tartom – annak biztosítása, hogy a teherautó-vezetők információkhoz jussanak azzal kapcsolatban, hogy
hol találhatnak és foglalhatnak le előre biztonságos pihenőhelyeket annak érdekében, hogy a vezetési és a
pihenőidőre vonatkozó előírásokat könnyebben betarthassák.

Munkánk során az okozta a legtöbb fejtörést, hogy mindezt miként valósítsuk meg a gyakorlatban. A Tanács
egyetértett a Parlamenttel abban, hogy feltétlenül szükség van azoknak a területeknek a meghatározására,
ahol közös előírásokat és szabványokat kell kidolgozni. A Tanács mindössze azokkal a határidőkkel
kapcsolatban vonakodott elfogadni a javaslatainkat, amelyek megszabnák, hogy az elfogadott előírások
mikor kerüljenek bevezetésre a gyakorlatban. Mindezek miatt a megvalósítást időben két részre osztottuk:
először megállapodunk az előírásokban, majd meghatározzuk, hogy ezeket az előírásokat miként ültessük
át a gyakorlatba.

Ezúton szeretném megköszönni az árnyékelőadóknak, különösen Koch úrnak, valamint Ţicău és
Brepoels asszonynak, hogy együttműködésükkel hozzájárultak ehhez a végeredményhez. Együttműködésünk
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valóban példaértékű volt. Őszinte köszönetem szeretném kifejezni ezen kívül a svéd elnökségnek, amely
rendkívül sokat tett azért, hogy a Parlament javaslatai megjelenjenek a végleges szövegben. Szeretném
megköszönni a Bizottságnak is, hogy elősegítette a munkánkat, valamint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
közös megegyezésre jussunk.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Hadd fejezzem ki a köszönetemet az Európai Parlamentnek és
különösen az intelligens közlekedési rendszerek előadójának, Jensen asszonynak, valamint valamennyi
árnyékelőadónak; mindannyian kiemelkedő munkával és végtelenül elkötelezetten segítették a Bizottságot
az ITS-irányelv megszületéséhez vezető jogalkotási folyamatban.

A jogalkotási javaslat Európai Parlament általi második olvasatának végeztével szeretném újra – a lehető
leghatározottabban – hangsúlyozni a javaslat politikai jelentőségét. Az intelligens közlekedési rendszerek –
ideértve a dinamikus forgalom- és teherforgalom-irányítást, a sávtartó rendszereket, valamint az elektronikus
útdíjfizetést (e-Toll) – a közúthasználók nyilvánvaló hasznára válnak, hiszen csökkentik az utazásra fordított
időt, miközben növelik a biztonságot.

Az elmúlt 20 esztendőben az Európai Bizottság többféle eszközzel támogatta az ITS-megoldások elterjedését.
Az intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedés területén történő kiépítése mindazonáltal
számottevően lassabban haladt, mint más közlekedési módok területén, ráadásul az ITS-szolgáltatásokat
gyakran csak széttagoltan építették ki. Az önkéntes megállapodások és szabványosítás nem bizonyult elég
ösztönző erőnek ahhoz, hogy jelentős előrehaladást lehessen elérni ezeknek a rendszereknek a kiépítésében
és alkalmazásában.

A Bizottság ezért előterjesztett egy cselekvési tervet és benyújtotta az intelligens közlekedési rendszereknek
a közúti közlekedés területén történő kiépítéséről, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról
szóló keretirányelvre irányuló javaslatát.

Az irányelv kapcsán elmondhatjuk, hogy a Bizottság megítélése szerint a Tanáccsal folytatott tárgyalások
során született kompromisszumok kiegyensúlyozottak, és az irányelv a Bizottság javaslatának általános
céljait kellően figyelembe veszi. Mindezek tudatában nagy örömömre szolgál, hogy a Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottság elfogadta Jensen asszony ajánlását a június 22-i szavazás alkalmával, és remélem,
hogy az Európai Parlament holnapi ülésén ugyancsak megszavazza és elfogadja az ITS-irányelvet.

A Bizottság teljes mértékben elkötelezett az ITS-irányelv végrehajtása során ránk váró jelentős munka iránt.
Munkánk során szorosan együtt fogunk működni az állami és magánszférába tartozó valamennyi érdekelt
féllel.

Dieter-Lebrecht Koch, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Kallas úr, hölgyeim és uraim! Az
intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítéséről szóló irányelv,
amelyről holnap szavazunk, hatalmas jelentőséggel bír egyéb közlekedési módok tekintetében, hiszen hatással
van az azokhoz való kapcsolódás módjára, és ez – megítélésem szerint – a közlekedés új korszakát vetíti
előre.

Az irányelv célja az átfogó cselekvési terv összehangolt, összpontosított és célirányos megvalósítása, valamint
annak garantálása, hogy az intelligens közlekedési rendszerek az újszerű gépjárművek és infrastruktúrák
szerves részévé váljanak. A felhasználók számára elsősorban az a döntő, hogy az intelligens közlekedési
rendszerek mindenképp bevezetésre kerülnek, noha senki sem tudja, hogy pontosan mikor. A magam
részéről szívesebben láttam volna ennek részletes időbeosztását.

Azt is elmondhatjuk, hogy ezek a rendszerek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedés tisztábbá,
biztonságosabbá és hatékonyabbá váljon, miközben új lehetőségeket nyitnak a komodalitásra, vagyis a
különböző közlekedési módok összekapcsolására. További érv mellettük, hogy magas szinten garantálják
az adatvédelmet, valamint elősegíthetik az infrastruktúrák kihasználásának optimalizálását. Szintén
felsorolandó érv, hogy ezek a rendszerek – magánszemélyek és üzleti vállalkozások számára – további
szolgáltatások széles skáláját fogják nyújtani.

Az intelligens közlekedési rendszerek harmonikusan beilleszkednek a közlekedés jövőjéről szóló soron
következő jelentésbe és az Európa 2020 stratégiába, mert lendületet adnak széles körű kutatásoknak és
fejlesztési projekteknek. Az új rendszerek egymás közötti és a már létező rendszerekkel való kompatibilitása
iránti igény szintén tükrözi a Parlament elvárásait. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
képviselőcsoport nevében sürgetem a Bizottságot, hogy minél hamarabb határozza meg az e-segélyhívó
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rendszer, valamint az utazási, közlekedési információs és foglalási rendszer kiépítéséhez szükséges
szabványokat és előírásokat, hogy európai bevezetésük hamarosan megtörténhessen.

Silvia-Adriana Ţicău, az S&D képviselőcsoport nevében. – (RO) Az intelligens közlekedési rendszereknek a
közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódására
vonatkozó keret megállapításáról szóló irányelv elfogadása jelentős mértékben növelni fogja a közlekedési
ágazat biztonságosságát.

Szeretném megköszönni valamennyi előadói csoportnak, hogy kiterjesztették az irányelv alkalmazási körét,
kibővítve azt a közúti közlekedési ágazat körén túl a más közlekedési módokhoz való kapcsolódással. Ez
lehetőséget fog teremteni arra, hogy az utasok, a járművek és az infrastruktúrák alkalmazzák az ITS-rendszert,
mégpedig az egymás közötti interakciók során a közúti közlekedésben, ideértve a városi közlekedést és a
más közlekedési módokhoz való kapcsolódást.

Az Európai Parlament már az első olvasat óta kérte, hogy határozzák meg az ITS által támogatott alkalmazások
és szolgáltatások legalacsonyabb számát, és írjanak elő szigorú, a személyes adatok védelmét szolgáló
rendelkezéseket. Az irányelv négy kiemelt területet jelöl meg, amelyek vonatkozásában a Bizottság
meghatározza az intelligens közlekedési rendszerek kiépítésére és alkalmazására vonatkozó közös előírásokat
és szabványokat.

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy hamarosan elfogadja az előírásokat az alábbi pontosan
meghatározott ütemezés szerint: 2014-ig létrehozzák az EU egészére kiterjedő multimodális utazási
információs szolgáltatásokat; 2013-ig bevezetik az EU egészére kiterjedő, valós idejű forgalmi információs
szolgáltatásokat; 2012-ig kialakítják a közúti biztonsággal kapcsolatos, térítésmentesen hozzáférhető
minimális általános forgalmi információs szolgáltatásokat; 2012-ig kiépítik az EU egészére kiterjedő,
együttműködtethető, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatásokat; 2012-ig és 2013-ig bevezetik a
tehergépkocsik számára biztonságos parkolóhelyekre vonatkozó információs és foglalási szolgáltatásokat.

A fenti irányelv elfogadását késleltette a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és a komitológiai rendelkezések.
A fent említett előírásokat a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján fogja elfogadni.

Úgy gondolom, hogy az intelligens közlekedési rendszerek kiépítésének még csak a kezdetén vagyunk.
Reményeink szerint a Bizottság és a tagállamok elkülönítik azokat a forrásokat, amelyekre szükség van
ezeknek a rendszereknek a kiépítéséhez.

Gesine Meissner, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Véleményem szerint Koch úrnak igaza
van, amikor úgy fogalmaz, hogy az intelligens közlekedési rendszerek új korszakot nyitnak számunkra.
Tavaly például láttam olyan kamionokat, amelyek kommunikáltak egymással. Őrültségnek hangozhat, de
valójában ez a jövő intelligens közlekedési rendszere. A tehergépkocsik különleges biztonságtechnikai
műszerei lehetővé teszik a gépjárművek számára, hogy jelezzék, ha gyalogos vagy akadály van előttük az
úton. Ezt az információt képesek továbbítani a mögöttük haladó tehergépkocsinak, amely idejében fékezve
képes elkerülni a baleseteket.

Ez természetesen nem szerepel még a napirenden. Jensen asszony jelentésének legfőbb haszna ma a
számunkra, hogy vázolja a jelenlegi helyzetet és megfogalmazza a biztonság növeléséhez, a forgalmi
torlódások megelőzéséhez, a balesetek számának csökkentéséhez és a hatékonyabb környezetvédelemhez
szükséges jövőbeni lépéseket.

Végül hadd említsek meg valamit, ami személyesen velem történt Németországban, Hannover környékén.
Az ottani autópályán működik egy intelligens közlekedési rendszer, amely jelzi az ajánlott sebességet. A
rendszer tájékoztatja a gépjárművezetőket arról, hogy a forgalmi torlódás elkerülése érdekében milyen
sebességgel vezessenek. Ez hasznos a gépjárművezetőknek és előnyös a környezet számára, miközben
csökkenti a balesetek számát. Ilyen és több hasonló szolgáltatásra van szükségünk.

Frieda Brepoels, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Én is természetesen örülök, hogy végre
elfogadtunk egy európai ITS-keretrendszert. Mint azt már többen említették, kemény diónak bizonyult, és
ezúton szeretném megköszönni Jensen asszony fáradhatatlan munkáját, amellyel végül sikerült a Parlament
elé terjeszteni a kemény tárgyalások során született kiegyensúlyozott álláspontot. Őszintén köszönjük.

Ismerve a forgalmi torlódások és a környezetszennyezés egyre súlyosbodó problémáit, aligha értékelhetjük
túl a kezdeményezés jelentőségét. Világos, hogy szükség van innovatív megoldásokra, de vajon miért vált
most ennyire fontossá az európai megközelítés? Véleményem szerint azért, mert csak úgy leszünk képesek
teljes mértékben kihasználni az ITS kínálta lehetőségeket, ha túllépve azon a korlátozott vagy szétaprózott
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kiépítésen, amely jelenleg a tagállamokban tapasztalható, Európa-szerte összehangolt rendszer kiépítésére
törekszünk.

Hölgyeim és uraim! Mindez csak az első, jóllehet igencsak fontos lépés. A következő években figyelemmel
kell kísérnünk, hogy a Bizottság és a tagállamok miként hajtják végre a kiemelt intézkedéseket. Már így is
elvesztegettünk mintegy fél évet az időkeretek meghatározásával, amelyeket a Bizottság a felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok végrehajtásáról szóló vitára adott válaszul nyújtott be nekünk. Általában véve azonban
úgy vélem, hogy biztosítanunk kell a tervezett szolgáltatások felhasználóbarát jellegét minden csoport
számára. Ezzel összefüggésben örömünkre szolgál, hogy konkrét rendelkezések kerültek bevezetésre a
veszélyeztetett közúthasználókkal kapcsolatban, hiszen ha erre figyelmet fordítunk, az valamennyi felhasználó
számára a minőség javulását eredményezi. Köszönöm a figyelmüket.

Anna Rosbach, az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr! Az autóm szélvédőjén található egy apró
elektronikus műszer, amely rögzíti, ha otthon, Dániában egy útdíjfizető kapu mellett haladok el. Nemrégiben
örömmel tapasztaltam, hogy akkor is működik, ha a szomszédos országban haladok el egy hasonló kapu
mellett. Milyen szép is lenne, ha ez ilyen egyszerűen működne szerte Európában, ahogyan azt dán
képviselőtársam, Jensen asszony szeretné mindazok számára, akik gyakran járják Európa útjait. Ezért
szeretném őszintén megköszönni az előadó az irányelvvel kapcsolatban végzett kitűnő munkáját.

Az irányelv régóta készül és tartalmaz számos technikai, valamint konkrét kezdeményezést. Tartom magam
ahhoz az elvhez, hogy csak ésszerű európai uniós jogalkotás mellett állok ki, ami számomra most azt jelenti,
hogy az irányelvnek szükségszerűen érintenie kell határokon átnyúló problémákat, amelyeket
leghatékonyabban közösen oldhatunk meg. Kijelenthetem, hogy ez a téma teljesen megfelel ennek a
követelménynek. Az irányelv ugyanakkor segítséget nyújt az Európát kapocsként összefűző
teherautó-vezetőknek is. Nélkülük ugyanis nem beszélhetnénk európai uniós kereskedelemről.

Most arra van szükségünk, hogy a tagállamok átültessék a gyakorlatba ezeket a jó szándékokat. Amennyire
én látom, itt kezdődnek a nehézségek, hiszen – bár a Tanács társjogalkotója az irányelvnek – az utak kis
nemzeti önkormányzatok területén épülnek, amelyeknek meglehetősen kevés pénzük van erre a célra. A
vasúti közlekedési rendszer korszerűsítéséhez hasonlóképpen ugyancsak jelentős forrásokra és politikai
akaratra van szükség.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Elnök úr! Az intelligens közlekedési rendszerek közúti közlekedésben
való térhódítása és más közlekedési módokkal megvalósuló együttes működtetése különösen lényegbevágó
kérdés. Valódi kihívást jelent az európai közlekedéspolitika számára, és az előttem felszólalók jogosan utaltak
a közlekedés új korszakára.

Az intelligens közlekedési rendszerek lehetőség szerinti legátfogóbb alkalmazása előmozdítja – elsősorban
– a hatékonyabb, megbízhatóbb és biztonságosabb közlekedést, valamint – másodsorban – a tisztább és
környezetbarátabb közlekedés céljának elérését.

Mindezek miatt úgy gondolom, hogy az intelligens közlekedési rendszerekről szóló keretirányelv elfogadása
igen kedvező fejlemény valamennyi európai polgár számára, hiszen az önkéntes alapú megközelítés mind
ez ideig közel sem bizonyult elégségesnek. Egyetértünk abban, hogy szükségünk van a szabványosítás
minimális szintjére, ha ezeket a rendszereket a közeljövőben használni szeretnénk az útjainkon és utazásaink
alkalmával.

Az előadóhoz, Jensen asszonyhoz hasonlóan – akinek ezúton gratulálok – én is úgy gondolom, hogy tovább
kell haladnunk, és jóváhagyásunkat kell adnunk holnap, megerősítve ezzel, hogy a hosszan tartó, fáradságos
tárgyalások minapi befejezését követően szükség van a megkezdett munka folytatására.

Igazán nem szeretnénk, hogy további szükségtelen késedelem lassítsa az eljárás egészét. Hadd gratuláljak
ismét az előadónak.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Elnök úr! Különösen Jensen asszonynak szeretnék gratulálni, köszönöm
neki az intelligens közlekedési – különösen a közúti közlekedési – rendszerek harmonizációjának és
mindenekelőtt e rendszerek véleményem szerint elengedhetetlen visszamenőleges kompatibilitásának
megteremtése érdekében tanúsított elkötelezettségét és határozottságát.

A napokban olvastam arról, hogy egy üzemeltető, mint amilyen a brüsszeli SNCB, valós idejű forgalmi
információt nyújt autóvezetőknek, így segítve őket, hogy az intermodális közlekedéssel kapcsolatos
döntéseiket idejében meg tudják hozni. Ez nyilvánvalóan egyike a jövőbeni szolgáltatások azon
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vonatkozásainak, amelyekre Jensen asszony utalt, és amelyeknek az összehangolása hozzá fog járulni
látványos európai elterjedésükhöz.

Meggyőződésem, hogy ez a közlekedési módok közötti kommunikáció elengedhetetlen, csakúgy, mint a
határokon átnyúló úthálózatok közötti kommunikáció, amely egyúttal elősegítheti a közúti biztonság egyéb
vonatkozásait is.

Különösen szeretném köszönetemet kifejezni Jensen asszonynak a közúti biztonsági alkalmazások miatt és
mindenekelőtt az e-segélyhívó rendszer egész Európára történő kiterjesztése miatt. Én is örültem volna
annak, ha e rendszer használatát – a transzeurópai hálózatok infrastruktúráján túl – mindenekelőtt a
mezőgazdasági járművekre is kiterjesztenék, remélem, a jövőben ez is megvalósul, hiszen – különösen
azokban a régiókban, mint amelyből én is származom –, gyakran látunk olyan baleseteket, amelyek azért
követelnek halálos áldozatot, mert a mentők nem tudtak idejében a baleset helyszínére érkezni, vagy mert
az illető segélyhívását nem fogadták. Mindezek miatt remélem, hogy ezt a rendszert kiterjesztik egész
Európára.

Teljes mértékben támogatom a tehergépjárművek és haszongépjárművek biztonságos és védett
parkolóhelyeinek kiépítését is, amelyek valóban hasznosak. Úgy gondolom, hogy a jövőben még
fokozottabban kellene ezeket kiépíteni a transzeurópai közúti hálózatokban.

Úgy gondolom, most már csak arra van szükségünk, hogy a Galileo képezze az ilyen típusú szolgáltatások
platformját; ez lenne a hab a tortán. Remélem, hogy Kallas és Tajani úrnak sikerül megegyezniük egymással,
hogy ezzel az intelligens közlekedési rendszerek összefonódjanak a Galileo jövőjével.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az intelligens közlekedési rendszer létrehozásának
két alapvető vonatkozása az áruszállítás megfelelőbb irányítása és a biztonságosabb közúti közlekedés
megvalósítása. Arra kell törekednünk, hogy létrehozzunk egy összehangolt, egységesített rendszert, amely
garantálja a szolgáltatások, a forgalomirányítás és az áruszállítás folytonosságát az árufuvarozási folyosókon.

Ennek az újszerű – alapvetően forgalmi kommunikációs kapcsolódási pontokból álló és egy egységesített
információs rendszer szabványosításával kialakítható – rendszernek a sarkalatos pontja továbbra is annak
pénzügyi vonzata. A tagállamok jövőbeli intézkedéseinek az eredményesség, a hatékonyság, a folytonosság
és a kölcsönös átjárhatóság alapelvein kell nyugodniuk. A rendszer megfelelően hatékony megvalósításához
ezért szükséges lesz pontosan fölmérni a területi sajátosságokat, a forgalmi viszonyokat és a különböző
közlekedési rendszerek közötti kapcsolódási folyamatokat.

Ezt követően alaposan meg kell vizsgálni, hogy miképpen működik a rendszer válsághelyzetben. Az irányelv
által létrehozott bizottság remélhetőleg együtt tud majd működni a helyi hatóságokkal annak érdekében,
hogy a rendszer garantáltan képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a közlekedéssel kapcsolatos
problémák esetén.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Magam is szeretném üdvözölni az intelligens közlekedési rendszerek bevezetését,
mert az emberek életét nagyban megkönnyíti. Három dologra szeretném a figyelmet felhívni. Az egyik, ami
az utasjogoknál is látható volt, hogy az Európai Parlament erős elkötelezettséget tanúsít a fogyatékkal élőkkel
szemben, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a rendszerben is oda kell figyelni a fogyatékkal
élőkre és javaslom, hogy a rendszer bevezetése során és a rendszerfejlesztők folyamatosan vegyék figyelembe
a fogyatékkal élők problémáit is, az infokommunikációs akadálymentesítés nagyon fontos. S végezetül
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállamok egy részében még nincs hatástanulmány, hogy milyen
költsége lesz ennek a rendszernek a bevezetésének, ezért szeretném kérni a Bizottságtól, mielőtt a rendszert
bevezetik, külön forrásokat biztosítson erre a célra, hogy közép- és kelet-európai országok számára
megnyílhasson ez.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Az intelligens közlekedési rendszerek összehangolt kiépítésére
vonatkozó, szabványos keret bevezetése fontos lépés a közlekedési ágazat korszerűsítése felé. Feltétele, hogy
a tagállamok garantálják az ITS kölcsönösen átjárható módon történő kiépítését és koordinációját.

Az európai vasúti árufuvarozási folyosó dokumentációjáért felelős előadóként úgy vélem, hogy a kölcsönösen
átjárható intelligens közlekedési rendszerek a vasúti ágazat elengedhetetlen feltételeit képezik, különösen a
forgalomirányítás vonatkozásában. Szükség van ezért az IT-hardverekre és -szoftverekre vonatkozó nemzeti
típusjóváhagyások és előírások kölcsönös elismerésére, valamint az Európai Vasúti Forgalomirányítási
Rendszer (ERTMS) bevezetésére meghatározott ütemterv betartására.
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Kedvező lépés, hogy a tagállamok jelenlegi rendszereik korszerűsítésével lehetőséget kapnak arra, hogy
megfeleljenek az új követelményeknek, ez pedig biztosítja a földrajzi folyamatosságot.

Seán Kelly (PPE). – Elnök úr! Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy értelmes javaslatokat csak nagyon ostobák
elleneznének. Az intelligens közlekedési rendszert valóban nem lehet ellenezni, csak üdvözölni. Elismerésem
Jensen asszonynak és Kallas úrnak, amiért vázolták a rendszer előnyeit. Nyilvánvaló, hogy bármi, ami
támogatja a környezetbarátabb közlekedést, a közúti biztonságot, a megfelelő parkolási lehetőségeket, az
időjárási előrejelzéseket stb., mind felbecsülhetetlen hasznára válik a közúthasználók számára.

A közúti biztonság vonatkozásában pedig azt szeretném, ha hangsúlyt fektetnénk arra, hogy milyen hatást
gyakorolnak a lassú gépjárművezetők a közúti balesetekre. Úgy tűnik, a hangsúly mindig a nagy sebességen
van, és – való igaz – ez járul hozzá a legnagyobb mértékben a balesetekhez.

Ezzel együtt üdvözölnünk kell ezt a rendszert, és szeretném megköszönni az intelligens Jensen asszonynak,
hogy a közút használatát valamennyi – akár ostoba, akár intelligens – felhasználó számára előnyössé tette.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy ezek a közlekedési és légi
közlekedési hálózatokra szabott konkrét ITS-alkalmazások összehangolt fejlesztése érdekében meghatározott
európai előírások rendkívül hasznosak. Mindazonáltal szeretnék két tényt kiemelni a biztonsággal
kapcsolatban. Először is, mindent meg kell tennünk a teherautó-vezetők biztonságos parkolási
létesítményeinek kiépítéséért. Másodszor, a biztonsággal kapcsolatban – úgy vélem – óvatosnak kell lennünk:
az autóvezetőket ugyanis rengeteg – és egyre több – információval árasztják el, olyannyira, hogy már mindenre
oda kell figyelniük, csak a vezetésre nem.

Ez tehát különösen fontos kérdés, és szeretném Jensen asszony figyelmébe ajánlani, mert úgy gondolom,
hogy – egyrészről – ismerjük a közlekedéspolitika ezen igényeit, – másrészről – óvatosan kell cselekednünk,
ha azt akarjuk, hogy a vezetők a vezetésre is odafigyeljenek.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Elnök úr! A közúti biztonsággal és védelemmel kapcsolatos alkalmazások
jelentős részét képezik az említett négy kiemelt területnek, ezekre szeretnék most röviden kitérni. Először
is, el kell utasítani a rendkívül hosszú tehergépjárművek (ún. gigalinerek) bevezetésének engedélyezését célzó
bizottsági javaslatokat. Ezek a tehergépjárművek fokozott kockázatot jelentenek az Európai Unió
úthálózatának biztonságára. Az európai úthálózatot ugyanis nem ilyen hatalmas méretű járművekre tervezték.
Ezek a járművek rontanák a személygépkocsik látási viszonyait, és növelnék az előzési távolságot, és ez
borzalmas balesetekhez vezetne.

Szeretném továbbá kiemelni, hogy a gyakran szerencsétlenségbe torkolló alagúttüzek felhívják a figyelmet
a járművek tűzvédelmi rendszereinek korszerűsítésére. Indítványozom, hogy valamennyi európai
személygépkocsit kötelező jelleggel lássanak el a motortérbe szerelt, olyan automata tűzoltó készülékkel,
mint amilyeneket a motorsportban már használnak. A sorozatgyártott változatok darabára 50 és 100 euró
között mozog. Ez tehát egy viszonylag költséghatékony megoldás, amely jelentős mértékben növelné a
biztonságot.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Európai polgárok milliói készülnek arra, hogy jól
megérdemelt nyári szabadságukra induljanak. Sajnálatos módon azonban – mint minden évben –, föl kell
készülniük arra, hogy járataikat törlik, poggyászuk elvész, forgalmi dugók alakulnak ki az autópályán akár
a nyári forróságban is, és sajnos föl kell készülniük a – manapság már igencsak megszokott – sürgősségi
helyzetekre.

Múlt héten előterjesztettem egy kérdést ezzel kapcsolatban, amelyben kértem az Európai Bizottságot, hogy
tegyen konkrét erőfeszítéseket a probléma megoldására. Az utasok jogairól szóló információs kampány
elindítása kétségkívül hasznos lépés, de nem elégséges a hasonló sürgősségi helyzetek elkerüléséhez. Nem
ritka, hogy az utasok jogait sárba tiporják, és hónapok, sőt évek telnek el jogos kártalanításukig.

Az utasok tájékoztatása és jogaik ismertetése nyilvánvalóan szükséges, de – különösen a mára ismertté vált,
de megelőzhető helyzetek fényében – sokkal fontosabb, hogy e jogok tiszteletben tartását Európa-szerte
konkrét intézkedések bevezetésével biztosítsuk.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Még egyszer szeretném megköszönni az Európai Uniónak, és
különösen Jensen asszonynak a kiváló munkát, amellyel hozzájárultak az intelligens közlekedési rendszerekről
szóló irányelv elfogadásához vezető jogalkotási folyamathoz. Már várom az ITS-irányelv végrehajtása során
ránk váró jelentős munkát. Elköteleztük magunkat amellett, hogy élünk a Parlament és a Tanács által hét
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éve a Bizottságra ruházott és a szükséges előírások elfogadására vonatkozó hatáskörrel. Ezt az állami és
magánszférába tartozó valamennyi jelentős érdekelt féllel szorosan együttműködve fogjuk megtenni.

Anne E. Jensen, előadó. – (DA) Elnök úr! Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak észrevételeiket. Úgy
vélem, az eddigi vita azt bizonyítja, hogy sokan lelkesedést mutatnak a téma iránt, és magas elvárásokat
támasztanak velünk szemben azzal kapcsolatban, hogy képesek leszünk jó eredményt elérni. Szeretném
megköszönni a biztos úrnak is, hogy ígéretet tett arra, hogy elősegíti ezt az ügyet és szorosan együttműködik
a terület minden szereplőjével. Úgy tudom, a Bizottság szintén ígéretet tett a tagállamokkal való szoros
együttműködésre ebben az ügyben. A tagállamok egy részének jelentős aggodalomra adott okot, hogy –
abban az esetben, ha hirtelen eltérő előírásokra és szabványokra esik a választás – hiábavalónak bizonyulnak
azoknak a tagállamoknak a befektetései, amelyek már befektetéseket valósítottak meg az intelligens közlekedési
rendszerek terén.

Fontosnak érzem, hogy ezzel a jogszabállyal létrehoztunk a tagállamok számára egy olyan platformot, ahol
valamennyi szakértő és a Bizottság összeülhet és megvitathatja a kérdést, és remélhetjük, hogy a megvalósításra
váró intézkedések és gyakorlati projektek eredményeképpen közös megegyezés jön létre arról, hogy milyen
úton kell továbbvinni ezt az ügyet. Mindenesetre úgy gondolom, hogy hatalmas munkát végeztünk annak
biztosítása érdekében, hogy ennek az ügynek a megoldását alulról építkezve dolgozzuk ki és azt alulról
építkezve lehessen kidolgozni, és nem egyszerűen fölülről alkottunk irányelveket, hanem valóban párbeszédet
folytattunk ezekről a kérdésekről.

Végezetül pedig hadd említsem meg, hogy a Parlamentben is folytattunk vitát arról, hogy vajon az intelligens
közlekedési rendszerektől intelligensebbek leszünk-e vagy sem. Amint azt már valaki hangsúlyozta, az
intelligens közlekedési rendszereket nyilvánvalóan intelligensen kell használnunk. Én ezt a szempontot
támogatom. Könnyű belátni, hogy a GPS-t használóknak fogalmuk sincs utazás közben, hová lyukadtak ki,
hiszen vakon követték a készülék utasításait: „Forduljon jobbra, forduljon balra!”; a végén nem tudják, hogy
pontosan hol is vannak. Az intelligens közlekedési rendszereket tehát intelligensen kell használnunk.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 6-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Alajos Mészáros (PPE), írásban. – (HU) Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés
területén történő kiépítésére az Európai Unió közlekedési rendszerei egyre növekvő mértékű túlterheltség
alatt állnak. Előrejelzések szerint 2020-ig a közúti árufuvarozás 55%-kal, a közúti személyszállítás pedig
36%-kal fog növekedni, ennek köszönhetően növekszik az energiafogyasztás, valamint a közlekedésből
származó CO2-kibocsátás is. Mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az innovációs kutatások
segítségével a közúti közlekedés még biztonságosabbá, hatékonyabbá és tisztábbá válhasson. Ez azonban
példátlan összefogásra szólít fel bennünket, mivel a kialakult, harmonizáció nélküli helyi, regionális és
nemzeti megoldások veszélyeztethetik az egységes piac kialakítását, amely az ITS (Intelligent Transport
Systems) rendszerek kihasználhatatlanságát eredményezheti. Nagyon örülök, hogy a Tanács és a Parlament
hasonlóan vélekedik ez ügyben. Saját meglátásom szerint is, az ITS-rendszert mihamarabb ki kell építeni
főleg a városi közlekedés és az árufuvarozás területén. Ahhoz viszont, hogy egyszerű és gyors hozzáférést
tudjunk biztosítani mindenki számára, szükségünk van egy közös szabványrendszerre, amely garantálni
tudja a tagállamok hatékony együttműködését, nem csak egymással, hanem az illetékes szervekkel is. A
közlekedés egyre növekvő szükségleteire a jelenlegi intézkedések nem tudnak megfelelő választ adni, ezért
elengedhetetlen az új, innovatív megoldások igénybe vétele. További kihívást jelent az emelkedő
szén-dioxid-kibocsátások mérséklése az említett eszközök segítségével.

17. A kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki
követelményei (vita)

Elnök. – A következő pont Dirk Sterckx a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében előterjesztett,
a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki
követelményeiről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentése (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))
(A7-0064/2010).

21Az Euròpai Parlament vitàiHU05-07-2010



Dirk Sterckx, előadó. – (NL) Elnök úr, amikor egy konténert teherautóval szállítanak Gdanskból Antwerpenbe,
akkor az a konténer végig az EU-n belül marad, és az árukat nem kell vámkezeltetni sem érkezéskor, sem
induláskor. Ha azonban ugyanezt a konténert hajóval szállítják Gdanskból Antwerpenbe, akkor először
induláskor, majd érkezéskor is vámkezeltetni kell az árut, mintha a konténer elhagyta volna az EU területét.
Ez rendkívül kedvezőtlen a part menti áruszállítás számára, és szerintem a Bizottságnak igaza van abban,
hogy meg akarja szüntetni ezt a hátrányos helyzetet. Úgy gondolom, hogy a part menti szállításnak nagyobb
részt kellene vállalnia az EU-n belüli áruszállításból, és ezt ösztönöznünk kellene.

Ebben az összefüggésben üdvözlöm az elért megállapodást, és köszönetet mondok a Tanács azon tagjainak,
akik ezen dolgoztak, valamint a Bizottság és e Ház tagjainak is. Jó megállapodást sikerült kötnünk. A
megállapodás alapgondolatát, az adminisztráció egyszerűsítését és harmonizációját mindenki elfogadta. Az
adatok cseréje mindig elektronikus úton fog történni, és minden érintett az úgynevezett egyablakos rendszeren
keresztül tekintheti meg a rendszerben lévő adatokat, illetve rögzíthet újabbakat. Így lehetőség lesz arra,
hogy a számítógépes rendszerek kommunikáljanak egymással. Mindent csak egyszer kell majd rögzíteni, és
ez hatalmas előrelépést jelent.

A kizárólag EU-s kikötőket érintő hajók is felmentést kapnak az adminisztratív követelmények alól. Azt
nem tudtuk elérni, hogy ha egy hajó egy harmadik ország kikötőjében is kiköt, akkor a rakománya alapján
vagy rakományára való tekintettel felmentést kapjon. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy ezt hogyan
tudnánk megoldani, tehát a hajónak a rakománya alapján történő felmentését. A Bizottság azt is át fogja
gondolni, hogy hogyan tudnánk összekapcsolni a tengerhajózási és a belvízi hajózási rendszereket, hogy
folyamatos és teljes mértékben fenntartható láncot tudjunk kialakítani a vízi úton történő szállítás számára.

Nem tudtunk megállapodásra jutni a hajózás közös kommunikációs nyelvében sem, amely a javaslatunk
szerint az angol lenne, és ezt igen sajnálatosnak tartom. Sok képviselő ellenezte ezt, a Tanács pedig egyenesen
hallani sem akart róla. Annyit tudtunk csak elérni, hogy az irányelvbe beépítettünk egy olyan
preambulumbekezdést, amely szerint a tagállamok igyekezni fognak közös kommunikációs eszközt találni
az írásbeli és a szóbeli kommunikációhoz. Ez is elvezethet egy közös nyelv használatához, és remélem, hogy
ez lesz a végeredmény.

Még ennél is kevesebbet tudtunk elérni a révkalauzi tevékenységgel kapcsolatban, illetve azzal a lehetőséggel
kapcsolatban, hogy azoknak a part menti szállítást végző hajóknak a kapitányai, akik rendszeresen kikötnek
egy bizonyos kikötőben, mentesüljenek a révkalauzi tevékenység kötelező igénybevétele alól. A Bizottság
és a Tanács kiadtak egy nyilatkozatot, amely szerint megfontolják ezt a kérdést. Remélem, hogy egy európai
keretrendszer mellett döntünk majd ebben a vonatkozásban, és így ez is a lehető leghamarabb valósággá
válhat majd.

A dátummal kapcsolatban kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. A Tanács túlságosan messzire
akarta kitolni a dátumot, mivel az ő véleményük szerint mi túl korai időpontot akartunk. Végül 2015. június
1-ben állapodtunk meg. Én korábbi dátumot szerettem volna, de úgy gondolom, hogy ezt is közelebb tudjuk
majd hozni annak köszönhetően, hogy első olvasatban kompromisszumra jutottunk.

Elnök úr, mindent egybevéve úgy gondolom, hogy sikerült előre lépnünk. A belföldi szállítási piac számára
ez rendkívül fontos. Az európai közlekedési ágazat fenntarthatósága szempontjából is fontos, ahol sok
feladat áll még előttünk, és a Bizottság tudja ezt. A part menti kereskedelem ösztönzése fontos feladat. Egy
dolog azonban mindig újra és újra szemembe tűnik, mégpedig az, hogy a Tanács ellenzi ezeket az
intézkedéseket. A Tanács mindig csak a költségeket nézi, és soha nem akar arról beszélni, hogy milyen
előnyökkel járhat egy konkrét intézkedés. A Tanács mindig a lehető legkésőbbre akarja halasztani a
megvalósítást, és soha nem akarja figyelembe venni azt, hogy mennyire fontos lenne az egységes európai
piac gyorsabb megvalósítása. Ez a vonakodás és negatív hozzáállás, amelyet a Tanács egy igazi európai
szállítási politikával szemben tanúsít, engem továbbra is elképeszt és bosszant. Örülök annak, hogy a
Parlament ebben az esetben is sürgette azt, hogy keressünk európai megoldásokat, és ezeket a megoldásokat
lehetőleg minél előbb találjuk meg. Elégedett vagyok tehát az elért megállapodással, és kérem Önöket,
parlamenti képviselőket, hogy támogassák azt.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak,
Dirk Sterckx úrnak a kikötőkbe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről
szóló irányelvért. Ez nagyon fontos lépés, és nem pusztán formaságról van szó.

Ez az irányelv egyszerűsíti a hajózási szolgáltatásokra vonatkozó adminisztratív követelményeket, és mind
a gazdaság, mind a végfelhasználók számára csökkenti a költségeket, ezenfelül vonzóbbá teszi a rövid távú
tengeri fuvarozást. Ez az irányelv részét képezi annak a cselekvési tervnek, amelynek célja egy korlátok nélküli
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európai tengeri szállítási térség kialakítása oly módon, hogy az EU-n belüli tengeri szállításra is kiterjesztjük
az adminisztratív követelmények egyszerűsítését.

A tengeri szállításra valóban összetett adminisztratív eljárások vonatkoznak, még akkor is, ha a hajók csak
az EU kikötői között közlekednek, és a rakomány belső piaci árukból áll. Ennek az a következménye, hogy
az EU-n belüli tengeri szállításnak szükségtelenül magasabbak az adminisztrációs költségei.

A vita során az egyik fontos kérdés az volt, hogy milyen határidőt tűzzünk ki az európai kikötők számára a
kikötői formaságok elektronikus úton történő intézésének bevezetésére. A kompromisszum szerint ez a
határidő 2015. június 1. Elfogadjuk, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer bevezetésének követelményei
szigorúbbak a jelenlegi szövegben, mint a Tanács általános álláspontjában. A Bizottság arra is készen áll,
hogy megvizsgálja egy világos keretrendszer szükségességét a révkalauzi tevékenység igénybevétele alóli
mentességről szóló igazolások megadásáról az európai tengeri kikötőkben.

A Bizottság közölni fogja a megállapításait a többi intézménnyel, és ezek alapján további intézkedéseket fog
javasolni. A Bizottság számos más tekintetben is elfogadja a jelentést: az irányelv esetleges kiterjesztése a
belvízi utakra; az EU-n belüli tengeri szállítás lehetővé tétele az EU-n kívüli kikötők vonatkozásában;
statisztikák gyűjtése; valamint az irányelv technikai rendelkezéseinek az aktualizálása.

A Bizottság tehát támogatja az előadó, Sterckx úr és a Tanács elnöksége között létrejött kompromisszumot.
Ez a kompromisszum jó és kiegyensúlyozott, és a Bizottság javaslatában szereplő általános alapelvekre épül.

Luis de Grandes Pascual, a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, Kallas úr, ez az irányelv minden
vámügyi előírást érint a kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókkal kapcsolatban. Előnyben részesíti a
rövid távú tengeri fuvarozást, és hozzájárul a szállítási módok közötti egyensúlyhoz.

A cél, hölgyeim és uraim, az, hogy csökkentsük és egyszerűsítsük az információk mennyiségét, az okmányok
számát, valamint a hajók által az áruval kapcsolatban elvégzett fizikai ellenőrzéseket. Jelenleg ezeket az
információkat többször meg kell adni, és az ellenőrzéseket többször is el kell végezni. Az előadó, Sterckx úr
hozzáállása – akinek szeretnék gratulálni a jelentéshez – intelligens és nyitott a párbeszédre. Mint árnyékelőadó,
úgy érzem, hogy a végleges dokumentum engem is képvisel, és elégedetten látom, hogy beépítették a
hozzászólásaimat. Ez hosszú folyamat eredménye, amelynek során fokozatosan születtek meg a
megállapodások, attól kezdve, hogy elfogadta a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, egészen a június
7-én tartott háromoldalú egyeztetésig.

A végeredmény a Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött kompromisszum. A megállapodások
kitértek néhány nagyon fontos kérdésre is, amelyekre az előadó és Kallas biztos úr is utalt. Véleményem
szerint a használt nyelvekkel, a hatálybalépés időpontjával és az egyablakos ügyintézéssel kapcsolatos
kompromisszumos javaslatok kiegyensúlyozottak, és megérdemlik a támogatásunkat. Szerintem nagyon
jó munkát végeztek a szerzők.

Szeretnék gratulálni Sterckx úrnak, és úgy gondolom, hogy a Bizottság által kitűzött célokat teljes mértékben
teljesítettük. Ezen kívül úgy gondolom, hogy annak is örülnünk kell, hogy a három fél, vagyis a három
intézmény között sikerült megállapodásra jutni.

Debora Serracchiani, az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönetet mondok
az előadónak, Sterckx úrnak, aki kiváló munkát végzett a jelentésen, amely azzal foglalkozik, hogy hogyan
bővítsük a szabad mozgást a tengeri ágazatban az Európai Unión belüli hajózásban.

Egyetértek Sterckx úrral az irányelv céljában, amelynek az a lényege, hogy mentesítse az Európán belüli
tengeri áruszállítást a szükségtelen adminisztratív követelményektől. Ha korlátok nélküli tengeri szállítási
térséget akarunk kialakítani, valóban nemcsak arra van szükség, hogy a különböző illetékes hatóságok jól
együtt tudjanak működni egymással, hanem ezzel párhuzamosan be kell vezetnünk különböző egyszerűsítő
rendszereket is. Ennek az a célja, hogy hatékonyan működjön a korlátok nélküli európai tengeri szállítási
térség, hogy vonzóbbá váljon az áruk tengeri úton történő szállítása, és hogy a lehető legjobban kihasználjuk
ezt a szállítási lehetőséget.

Az adminisztratív eljárásoknak a tagállamok közötti harmonizálása biztosítja majd a zökkenőmentes tengeri
forgalmat a különböző uniós kikötők között, és fellendíti a tengeri áruszállítást, amely jelenleg a teljes
áruszállítás mindössze 10%-át teszi ki. A tengeri szállítást jelenleg nagymértékben hátráltatják az adminisztratív
követelmények. Mielőbb elektronikus rendszereket kellene bevezetni annak érdekében, hogy gyorsabb
adatcsererendszer jöhessen létre.
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Az adminisztráció igazi egyszerűsítésében a kölcsönös átjárhatóság is fontos. Hiába küldünk információkat
e-mailben, ha az információs rendszerek technikailag nem kölcsönösen átjárhatóak.

Ami a nyelvet illeti, úgy gondolom, hogy egy közös nyelv használata bizonyosan előnyös lenne az európai
tengeri szállítás számára. Ennek segítségével a kommunikáció zökkenőmentesebbé válna, csökkentve ezzel
a félreértések és adminisztratív késések számát.

Jean-Paul Besset, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, Sterckx úr jelentésének ez a
meglehetősen vészjósló címe nagyon fontos kérdést takar, ami messze túlmutat az említett adminisztratív
és technikai kérdéseken. Fontos politikai döntésről van ugyanis szó, nevezetesen arról, hogy a tengeri szállítási
ágazatot vonzóbbá, hatékonyabbá és versenyképesebbé tegyük. Véleményünk szerint ez a jövő ágazata, és
környezeti szempontból a legjobb szállítási módszer.

Sterckx úr kiváló jelentése és az árnyékelőadók hozzájárulásai lehetővé teszik számunkra, hogy jelentős
előrelépést tegyünk ezen a területen. A mi szempontunkból ez a jelentés abszolút célba talál: növelni fogja
a harmonizáció szintjét a tengeri szállítási ágazatban, így az koordináltabb és egyszerűbb lesz.

Teljes erőnkből támogatni fogjuk tehát a jelentést, amikor erről a témáról szavazunk, még akkor is, ha
szerettük volna, ha gyorsabban elkészül, és nagyobb határozottságot vártunk volna az ágazat közös nyelve
bevezetésének kérdésében. Úgy gondoljuk azonban, hogy a Tanáccsal elért kompromisszumok mégis
elfogadhatóak. Fenntartások nélkül támogatjuk tehát a jelentést.

Peter van Dalen, az ECR képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, a képviselőtársam, Sterckx úr által készített
kiváló jelentés eredményeképpen az európai tengeri szállítási piac közelebb került ahhoz, hogy valósággá
váljon. Kedvező, hogy a rakománnyal kapcsolatos adatok cseréje egyszerűbb lesz. A Közlekedési és
Idegenforgalmi Bizottság azonban hangsúlyozott néhány gondolatot a vitában. Ami például a belvízi hajózást
illeti, megállapodtunk, hogy az Európai Bizottság jelentést készít arról, hogy az egyszerűsített eljárások erre
az ágazatra is vonatkoznak-e, és remélem, hogy a Bizottság végül arra a következtetésre jut majd, hogy igen,
és megfelelő jogalkotási javaslatot tesz.

Ami a révkalauzi tevékenység kötelező igénybevétele alóli mentességet illeti, reménykedjünk benne, hogy
elkészül egy közös keretrendszer, mert egy ilyen keretrendszer még tisztességesebb versenyhelyzetet teremtene
a révkalauzi szolgáltatások között, és egyúttal garantálná a révkalauzi tevékenység minőségét.

Ahogyan Sterckx úr arra már rámutatott, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság egyetlen közös nyelv
használatát akarta bevezetni, a tagállamok pedig ígértek egy olyan megoldást, amellyel a kommunikáció
kölcsönösen érthetőbbé válik majd. Elnök úr, lehet, hogy ez az első lépés, de igen szerény. Ameddig emberek
sérülnek meg vagy vesztik életüket azért, mert a személyzet tagjai három vagy több nyelvet beszélnek és
nem értik egymást, minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy az angol legyen a közös nyelv, és nemcsak
a tengeri és belvízi hajózásban, hanem a szárazföldi szállításban is. Ezzel valóban előre tudnánk lépni a
biztonság kérdésében is.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Elnök úr, először is szeretnék őszinte köszönetet mondani Sterckx úrnak
a munkájáért, és gratulálok neki a Tanáccsal folytatott tárgyalások eredményéhez.

Az a szöveg, amelyről a plenáris ülésen szavazni fogunk, a korlátok nélküli európai tengeri szállítási térség
megvalósításának a legfontosabb fázisát képviseli. Ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy versenyképesebbé
tegyük a tengeri szállítást, és ezáltal európai hozzáadott értéket állítsunk elő, amelyre igen nagy szükség van
válság idején, és mindezzel párhuzamosan elősegítjük egy környezetbarát szállítási eszköz használatát.

A Tanáccsal elért kompromisszum igen ambiciózus. Nemcsak egyszerűsíteni, hanem harmonizálni is kívánja
a kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó adminisztratív követelményeket. Ezen kívül sokkal
könnyebbé teszi az információk cseréjét a SafeSeaNet interfészen keresztül.

Ami pedig az érzékeny nyelvi kérdést illeti, amely már többször felmerült, úgy gondolom, hogy a
kompromisszum megfelelő megoldást jelent. Ezzel kapcsolatban a (7a) preambulumbekezdés rámutat az
írásbeli és szóbeli kommunikáció megkönnyítésének fontosságára, de nem jelöl ki egyetlen nyelvet sem,
noha egy nyelvet mindenképpen javasolni kell közös nyelvnek. A jelenlegi helyzetben a közös nyelv elfogadását
kérő álláspont nem veszi figyelembe a sajátos jellemzőket, és bizonyos esetekben – főleg, ahol nem minden
fél beszéli ugyanazt a nyelvet – negatív következményekkel járhat.
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Üdvözlöm a Tanáccsal elért kompromisszumot. Az a lehetőség, hogy a szöveget esetleg első olvasatban
elfogadják, lehetővé teszi, hogy Sterckx úr állhatatosságának köszönhetően gyorsan megvalósítsuk a szükséges
intézkedéseket.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) A tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó
jelentések alaki követelményeiről szóló irányelv előirányozza a vámügyi előírások egyszerűsítését, az
elektronikus adatcsere szélesebb körű alkalmazását, az „e-tengerészeti rendszerek” bevezetését, az egyablakos
ügyintézés kialakítását, valamint a veszélyes árukra vonatkozó szabályozások egyszerűsítését. Az irányelv
megvalósításához rendkívül jó együttműködésre lesz szükség a különböző illetékes hatóságok között.

A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig jelentést nyújt be a Parlamentnek az irányelvvel bevezetett
egyszerűsítések hatályának a belvízi szállításra történő kiterjesztésével kapcsolatban. Ennek szem előtt
tartásával a Bizottság eldönti, hogy a Folyami Információs Rendszer mennyire kompatibilis a SafeSeaNet
rendszerrel, az irányelv végrehajtása érdekében alkalmazott elektronikus adatcsereplatformmal.

A hatékonyabb kommunikáció biztosítása érdekében a jelentés a 9. módosításon keresztül ezenkívül javasolja
a SOLAS-egyezmény 14. szabályának alkalmazását, amely lehetővé teszi az angol nyelv munkanyelvként
való alkalmazását.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Elnök úr, Kallas úr egy korlátok nélküli európai tengeri szállítási térségről
beszélt. Szerintem mindannyian ezt akarjuk, mégpedig sürgősen, és ez a jelentés újabb lépést tesz a helyes
irányba.

Tény, hogy az exportunk 95%-a és az Európán belül szállított áruknak 40%-a tengeren utazik, ezért áthalad
kikötőkön. Ennélfogva teljesen egyértelmű, hogy nagyon fontos lenne az adminisztratív eljárások
egyszerűsítése és harmonizálása ezen a gyorsan növekvő területen. Ez a jelentés mindkét célt meg fogja
valósítani, ezért nem lehet eléggé dicsérni.

Sajnálom, hogy Sterckx úrnak nem sikerült mindent elérnie. Volt két dolog, amely nagyon közel állt a
szívéhez, és amelyet sok más képviselő is támogatott, ahogyan hallhattuk: a révkalauzi engedélyezési rendszer
egyszerűsítése, mert ez valóban ésszerű és praktikus megoldás lenne, valamint a közös nyelv hiánya.
Véleményem szerint valóban az angol lenne a megfelelő nyelv. Nem fogadható el, hogy azért történnek
balesetek, amelyekben emberek az életüket veszthetik, mert a tengerészek nem azonos nyelvet beszélnek.
Sokkal jobb lenne, ha bevezetnénk egy közös nyelvet ebben a rendkívül környezetbarát szállítási módban,
ugyanúgy, mint a légi közlekedésben.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, köszönöm mindenkinek az észrevételeket és a javaslat egyhangú
támogatását.

Nagyon örülök ennek a javaslatnak. Fontos lépést teszünk ezzel előre, de az egységes európai tengerhajózási
terület kialakításában még előttünk áll egy ennél jóval nagyobb lépés, nevezetesen a vámjellegű akadályok
lebontása. Ott sokkal több nehézséggel kell majd szembenéznünk.

Most az alaki követelményekről beszélünk, és ez nagyon fontos, és nem pusztán adminisztratív kérdés, de
akkor is nagy szükségünk lesz majd az Önök támogatására, amikor a vámügyi előírások kérdését tárgyaljuk,
amely jóval bonyolultabb és ellentmondásosabb terület.

Dirk Sterckx, előadó. – (NL) Még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindazon képviselőknek, akik
hozzászóltak a témához, és szeretném megköszönni kedves szavaikat. Az utolsó hozzászólásában a biztos
úr igen érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig a vámügyintézés kérdésére. Az általunk készített jelentés
egyik előnye éppen abban áll, hogy a vámrendszereket nem kívánjuk teljesen különválasztani a tengerhajózási
rendszerektől. Ezeknek a rendszereknek képeseknek kell lenniük arra, hogy kommunikáljanak egymással,
és ezt én magam is elengedhetetlennek tartom. Köszönöm, hogy rámutatott erre, biztos úr, de ebben az
irányelvben mi is kérünk néhány dolgot Önöktől, például a révkalauzi tevékenység ügyében, olyan esetekben,
ahol a kikötők közlekedési csomópontként is fontos szerepet játszanak. A kikötők kapcsolatot jelentenek
a part menti hajózás és a hátország között. Továbbra is várjuk a Bizottság a kikötői politikáról szóló javaslatait,
és fontos, hogy ezeket valóban meg is kapjuk, mert a jó part menti hajózás semmit sem ér jó kikötők nélkül.

A másik dolog az, hogy a belvízi hajózás egyik alapkövetelménye, hogy jó hátországi kapcsolatok álljanak
fenn más szállítási módokkal. Erről sem szabad megfeledkeznünk. Nyilvánvalóan én is sajnálatosnak tartom,
hogy nem tudtunk abban megállapodni, hogy az angol legyen a kommunikáció közös nyelve. Tudatában
vagyok annak, hogy ez sok tagországban érzékeny kérdés. Én is olyan országból származom, ahol szinte
mindennaposak a nyelvvel és a nyelvhasználattal kapcsolatos viták. Büszke vagyok az anyanyelvemre, és
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ahol csak lehet, használom, még itt, ebben a Bábel tornyában is. Ebben az esetben azonban a nyelv nem
érzelmi, hanem gyakorlati kérdés. E két dolog között különbséget kell tennünk. Biztos úr, remélem, hogy
ebben a kérdésben is előre tudunk majd lépni az irányelvbe belefoglalt preambulumbekezdés alapján. Egy
másik fontos szempont a nemzetközi tengerhajózási szervezetekkel fenntartott kapcsolatunk, mert ezek
olyan színterek, ahol sok fontos megállapodás születik a teljes tengerhajózási ágazat nevében. A nyelvi kérdés
esetünkben elfedi az emberi kérdést. Ezt Ön vagy az egyik képviselő már említette. Valóban nem mellékes,
hogy melyik nyelvet használjuk, de a biztonságos és hatékony, a környezetvédelmi követelményeket is
betartó, szilárd tengerhajózási ágazat megteremtése szempontjából mégiscsak az emberek a legfontosabbak,
akik azt a nyelvet használni fogják.

Biztos úr, sok bátorságot, erőt és gyors előrehaladást kívánok az általunk az irányelv 11a. cikkében kért
dolgok véglegesítéséhez.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 6-án, kedden kerül sor.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

18. A közlekedés fenntartható jövője (vita)

Elnök. – A következő pont Mathieu Grosch a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében előterjesztett,
a közlekedés fenntartható jövőjéről szóló jelentése (2009/2096(INI)) (A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, előadó. – (DE) Elnök úr, Kallas úr, hölgyeim és uraim! Ez a saját kezdeményezésű jelentés
sok képviselőtársaimmal folytatott érdekes vita és véleménycsere előtt teret nyitott, emellett viszonylag
nagyszámú, összesen 376 módosító indítványt is benyújtottak, amelyet sikerült körülbelül 34
kompromisszumban összegeznünk. Erőfeszítéseink sikere az árnyékelőadókkal folytatott jó
együttműködésnek tulajdonítható, akik ezeknek a módosításoknak a szerzői. A sikerhez azonban az is
hozzájárult, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban fel akartuk használni ezt a dokumentumot
arra, hogy egyértelmű jelet mutassunk a Tanács és a Bizottság számára annak az iránynak a meghatározására,
amelyet követnünk kell. Meggyőződésünk továbbá, hogy ez érdekes alapot szolgáltat majd a Bizottság fehér
könyvéhez, amelynek megjelenése ebben az évben várható.

A jelentés egyik legfontosabb vonatkozása – tisztán gazdasági szempontból – az, hogy a mobilitás szükséges
szintjének biztosításához a jövőben minden közlekedési módra szükségünk lesz, a személy- és az
áruszállításban egyaránt. A hatékony komodalitás természetesen rendelkezik ezzel a gazdasági vonatkozással,
de hatékonyságát a környezetvédelmi, társadalmi és biztonsági kritériumok szerint is meg kell vizsgálni. Ez
azt jelenti, hogy a jövőben olyan komodalitásra lesz szükségünk, amely figyelembe veszi a közlekedés négy
legfontosabb szempontját.

A belső piac megvalósítása fontos tényező a számunkra. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nagyon
fontosnak tartjuk ezt a deregulációt. A dereguláció felmérésének területén is folytatnunk kell az
együttműködést. Emellett ki kell értékelnünk, hogy a tagállamok milyen módon hajtják végre azokat az
intézkedéseket, amelyeket öt vagy tíz évvel ezelőtt elfogadtak. Nagyon jó példa erre a vasúti közlekedés,
mivel ezen a területen az előrehaladás gyenge és tétova.

Az utasok biztonságával és jogaival kapcsolatos kérdések nagyon fontosak a polgárok számára. Az előző
viták alapján és ebben a vitában is úgy látjuk, hogy a biztonság az összes közlekedési mód kapcsán központi
jelentőségű kérdés, és az ezzel kapcsolatos célkitűzésekről is határoznunk kell. Olyan programra számítunk,
amely világosan meghatározza a következő öt évre vonatkozó célokat, mert a több mint 40 000 halálos
áldozat és 300 000 sérült a közutakon elfogadhatatlanul sok. Csökkenthetjük ezeket a számadatokat, ha a
tagállamok rendelkeznek kellő eltökéltséggel bizonyos javaslatok végrehajtására.

Egyszerűen fogalmazva: az európai ügynökségek a jövőnket képviselik európai szabályozó hatósági
szerepkörükben. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyes államoknak egyszerűen le kell mondaniuk nemzeti
autonómiájukról bizonyos területeken, a biztonságot is ideértve, és át kell adniuk a felelősséget egy
centralizáltabb szerkezetnek, hogy kiküszöbölhessük azokat a különbözőségeket, amelyek a nemzeti
határoknál jelenleg felmerülnek.
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Magától értetődik, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése alkotja a jelentés egy másik fontos elemét. A
közúti közlekedés felelős a közlekedési ágazat kibocsátásának 70%-áért, és ez az arány az elmúlt évek során
emelkedett, a közlekedési ágazat egészének kibocsátásával együtt. A legújabb számadatok szerint a teljes
ágazat részesedése 27%, és ez nem csökkent. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk és meg is
tehetünk a helyzet javítása érdekében. Ezért határoztunk meg egyértelmű célokat, nemcsak a közúti
közlekedésre, hanem a légitársaságokra vonatkozóan is. Meggyőződésünk, hogy a következő tíz év folyamán
körülbelül 20%-kal tudjuk csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, amennyiben lesz egyértelmű stratégiánk.

Nyilvánvaló, hogy a városok súlyos kihívást képviselnek. Arra számítunk, hogy a lakosság 80%-a városokban
fog élni, és ennek megfelelő szintű mobilitásra lesz szükségünk. Ezeket a célokat is megfogalmaztuk. Az
egyik utolsó szempont az, hogy a közlekedés könnyűszerrel beépíthető az Európa 2020 stratégiába, mivel
a közlekedés területén folytatott európai kutatás a stratégia fontos vonatkozása, és ezt mi támogatjuk. Ez
nemcsak pénzügyi és hatékonysági szempontból jelenthet segítséget az embereknek, hanem a biztonság
területén is. Ezért remélem, hogy a közlekedés és a mobilitás fontosabb szerepet fog játszani az európai
politika egészében, mint ahogyan ez sajnálatos módon a múltban gyakran történt.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek azért a rendkívül konstruktív támogatásért, amelyet az összes
képviselőcsoporttól és minden képviselőtársamtól kaptam ehhez a jelentéshez.

(Taps)

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak, Grosch úrnak, és az egész
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak ezért a magas színvonalú jelentésért. Rendkívül konstruktív és
nagyon kiegyensúlyozott ez a dokumentum. Tartalmával messzemenően egyet lehet érteni.

Szeretnék hangsúlyozni egy konkrét szempontot, amelyre a jelentés és a szakbizottság teljes munkája rámutat.
A közlekedés ágazata sok szempontból kritikus jelentőségű, ide tartozik a versenyképesség, a
környezetvédelem, a társadalmi és a területi kohézió. Ez a politikai terület minden erőfeszítésünket és
figyelmünket megérdemli. Nagyon örülök annak, hogy sikerült fontos szerepet biztosítanunk a közlekedés
számára a Bizottság EU 2020 stratégiájában.

Azt is nagy örömmel látom, hogy a Parlament jelentős mértékben osztja a Bizottság által javasolt megközelítési
módot, amelyet „A közlekedés fenntartható jövője” című közleményében olvashatunk. A hatékony
komodalitás és az egységes piac megvalósításával kapcsolatos felhívások teljes mértékben összhangban
állnak az egységes közlekedési térség kialakítására irányuló szándékunkkal, amelyben a különféle közlekedési
módok zökkenőmentesen kapcsolódnak egymáshoz, és amelyből eltűntek a nyitott és hatékonyan működő
piac akadályai.

Meggyőződésem, hogy az arra irányuló erőfeszítések, hogy jobb mobilitási megoldásokról gondoskodjunk
a polgárok és az üzleti vállalkozások számára, összekapcsolódhatnak a kevesebb szén-dioxidot kibocsátó
közlekedési rendszerrel, és ez elősegítené azt, hogy közlekedési ágazatunk megőrizze vezető szerepét, mind
a logisztika, mind pedig a szállítóeszközök szempontjából. Ezt úgy érhetjük el, hogy a közlekedést integrált
rendszernek tekintjük, amelyben az infrastruktúra, a közlekedési információs technológiák és a szabályozási
rendelkezések hatékonyan együttműködnek.

Ami az infrastruktúrát illeti, egy multimodális központi hálózatra akarunk összpontosítani, ez alkotná a
páneurópai közlekedési rendszer gerincét. Az intelligens közlekedési rendszerek tekintetében egyetértünk
azzal a véleménnyel, hogy a forgalomirányításnak, valamint a jegykezelő eszközöknek fokozatosan
multimodálissá kell válniuk.

A szabályozási rendelkezések kérdésében egyetértek azzal, hogy meg kell valósítanunk a közlekedési piacok
megnyitását, intelligensebb árazást kell bevezetnünk, amely tükrözi az összes költséget, beleértve az
externáliákat is, és ki kell küszöbölnünk az átjárhatóság, a műszaki szabványok, a sok papíralapú dokumentum
stb. szempontjából fennálló sok akadályt.

Különösen aggódom amiatt, hogy a polgárok szemszögéből hogyan nézhet ki mindez. Gondoskodnunk
kell a fokozott biztonságról és utasok jogainak egységesítéséről, és ez ösztönzi majd a tömegközlekedés
igénybevételét. A közúti biztonság szempontjából is ambiciózusnak kell lennünk.

Végül elismerjük, hogy innovatív gondolkodásra van szükség a személyes mobilitásnak a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével egy időben történő megőrzésére. A Bizottság a kutatás finanszírozásával
és szabványok meghatározásával támogatja új járműtípusok kifejlesztését. De a nemzeti és a helyi hatóságokat
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is súlyos felelősség terheli, például annak biztosításában, hogy a földhasználat megtervezése minimalizálja
a forgalmi torlódásokat és a közlekedésben való szükségtelen részvételt.

A globális gazdasági visszaesés összefüggésében a közlekedési infrastruktúra finanszírozása különösen
érzékeny szempont. Megvizsgálunk különféle megközelítési módokat. Talán létrehozható egységes közlekedési
alap, de a Bizottság minden bizonnyal ragaszkodni fog több különféle közösségi finanszírozási eszköz
egységes finanszírozási keretben történő összefűzéséhez.

Miközben újból köszönetet mondok Grosch úrnak ezért a jelentésért, csak annyit ígérhetek, hogy a jelentést
kellő súllyal figyelembe fogjuk venni a fenntartható közlekedés jövőjéről szóló fehér könyvünk előkészítése
során.

Jo Leinen, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményének előadója. – (DE)
Elnök úr, Kallas úr, hölgyeim és uraim! A közlekedéspolitika rendkívül nagy jelentőségű a környezet és az
emberi egészség védelme szempontjából. A jelenlegi közlekedési rendszerek sok problémájának megoldása
érdekében nagyon jó, hogy az Európai Unió rendelkezik a 2020-ig tartó időszakot felölelő stratégiával.

Jelentősen csökkentenünk kell a közúti közlekedés környezetre gyakorolt hatásait. Valódi innovációkra van
szükségünk ezen a területen a szén-dioxid, valamint a nitrogén-oxidok és a finompor kibocsátása
szempontjából is. Emellett szorosabban be kell építenünk a légi és a tengeri közlekedést környezetvédelmi
stratégiánkba. Különösen a tengeri közlekedés esetében emelkedik a kén és a nitrogén-oxidok kibocsátása
és ezen a területen fejlesztésekre van szükség.

A közlekedés által előidézett zaj növekedése szintén zavaró tényező sok millió ember számára, amely hatást
gyakorol életminőségükre. Fejlesztéseket kell megvalósítanunk a közúti közlekedésben, ugyanakkor a vasúti
és a légi közlekedésben is.

Szeretném megemlíteni a külső költségek internalizálását. A cégautók adózási kedvezményekben részesülnek,
a légitársaságoknak pedig nem kell jövedéki adót fizetniük az üzemanyag után, ami azt jelenti, hogy még
mindig nagyon sok tennivalónk van ezen a területen. Szeretnék gratulálni Grosch úrnak ezért a kiváló
jelentésért.

Antonio Cancian, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója. – (IT) Elnök úr, hölgyeim
és uraim! Úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelnünk Grosch úr kiváló munkáját, a szakbizottság
által egyhangúan jóváhagyott jelentést. Fogadja őszinte elismerésemet és szívből jövő gratulációmat.

Meggyőződésem, hogy ez a szöveg nagyon fontos. Fontos lépés a jövőre vonatkozó programalkotásunkban,
azaz a fenntartható közlekedés fejlesztésére vonatkozó iránymutatások meghatározásának nem egyszerű
feladatában. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon sokoldalú kérdés, és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
véleményének előadójaként hozzájárulhattam ennek a szövegnek a megfogalmazásához.

A fenntarthatóság környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és generációs fogalom: meggyőződésem, hogy
ez a szöveg mindezeket a szempontokat figyelembe veszi, és felsorolja mindazokat a prioritásokat, amelyeket
jogszabályba kell foglalni a közlekedési ágazat fejlesztése érdekében, az intelligens közlekedési rendszer
kifejlesztése és széles körű használata érdekében, ami a különféle szállítóeszközök, az infrastruktúra és a
gépjárművezető lehető legjobb összekapcsolásához vezet.

Ám miközben a Grosch úr által korábban felvázolt módon követjük ezt a programalkotást, azt is szem előtt
kell tartanunk – biztos úr –, hogy ez egy rendkívül kritikus útelágazás és nekünk mint az Európai Uniónak
ezeknek a struktúráknak vagy azok egy részének megvalósítására kell helyeznünk a hangsúlyt.

Ezért arra kérem Önt – látva, hogy ezt ma Ön is megemlítette –, hogy a rendelkezésre álló idő
figyelembevételével ragaszkodjon az összes lehetséges erőforrás racionalizálásához, és próbálja meg
beilleszteni ezeket egy csomagba, amelynek az a célja, hogy végre megkezdje néhány fontos struktúra
megvalósítását, amelyet már jó ideje tervezünk és amelyet jelenleg felülvizsgálunk az Európa 2020 stratégia
kapcsán. Úgy gondolom, hogy néhány nyomatékos jelzést kell küldenünk a tagállamoknak.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani koordinátorunknak és képviselőtársunknak, Grosch úrnak.

Seán Kelly, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (GA) Elnök úr, nagy elismeréssel tartozunk
Grosch úrnak ennek a jelentésnek az előterjesztéséért. Remélem, hogy általánosságban el tudjuk majd fogadni
az ajánlásait.
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, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – A 2020. évi stratégia kiterjedten foglalkozik a mozgással
– emberek mozgásával, áruk mozgásával, eszmék mozgásával, és természetesen olyan fogalmakkal, mint a
„mozgásban az ifjúság”, “mozgásban a felnőttek”, különös tekintettel az idegenforgalomra, amelyben az
idősebbek lehetőséget kapnak a mozgásra – és természetesen az egységes piac megvalósítására. Ez azt jelenti,
hogy fenntartható közlekedési rendszerre van szükségünk, és Grosch úr foglalkozott ezzel a kérdéssel,
különösen a repülőterek kapcsán, olyan elgondolások tartoznak ide, mint a tengeri gyorsforgalmi utak – ez
egy csodálatos fejlemény –, valamint a vasúti összeköttetések, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek
minden nehézség nélkül utazhassanak vasúton az egyik országból a másikba.

Üdvözölnünk kell továbbá a kibocsátás csökkentésének célkitűzését. A kibocsátott szén-dioxid 27%-a a
közlekedésből származik; ezt a számot legalább 20%-ra kell csökkentenünk. És természetesen csökkentenünk
kell a közutakon bekövetkező halálos balesetek számát – átlagosan évente 40 000 a halálos áldozatok és
300 000 a sérültek száma. Ezek roppant nagy számok, 40%-kal történő csökkentésük pedig hatalmas fejlődés
lenne.

A Regionális Fejlesztési Bizottságban csak egy fenntartás érint bennünket, ez pedig egy nagyszabású
közlekedési pénzalap létrehozásáról szóló javaslat a kohéziós alapból történő 60%-os finanszírozás
lehetőségével. A Regionális Fejlesztési Bizottság számára ez nem elfogadható. Úgy gondolom, hogy további
vitákra és párbeszédre van szükség ezen a területen, mert a kohéziós alapból történő finanszírozás sokkal
több tárgyra terjed ki, nemcsak a közlekedésre, de remélhetőleg sikerül megállapodásra jutnunk.

, a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (GA) És ha ezt megtesszük és sikeresen megoldjuk
ezt a problémát, akkor nagyon szerencsések leszünk.

Marian-Jean Marinescu, a PPE képviselőcsoport nevében. – (RO) A közlekedés az Európai Unió gazdaságának
kulcsfontosságú eleme. Az EU 2020 stratégia sajnálatos módon alig tesz említést erről az ágazatról, annak
ellenére, hogy ez fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben és a fenntartható gazdasági növekedés
előmozdításában.

A Mathieu Grosch által megfogalmazott jelentés merész ötleteket és hasznos megoldásokat tartalmaz az
ágazat fejlesztésére nézve a jelenlegi útelágazásnál. Az összes közlekedési ágazatban megvalósuló piacnyitás
fő haszonélvezői az európai polgárok.

A Bizottságnak és a tagállamoknak újból fel kell mérniük hosszú távú beruházási terveiket, különösen a
vasúti ágazatban, például az átjárhatóság elérése érdekében, ezt a szempontot én prioritásnak tekintem az
Európai Unió közeljövője szempontjából. A tagállamoknak és a Bizottságnak kitartóan erőfeszítéseket kell
tenniük az európai vasúti közlekedésirányítási rendszer (ERTMS), az Európai Vasúti Hálózat és az európai
vasúti árufuvarozási folyosók kialakítása és kibővítése érdekében, ezek a nagy léptékű projektek mind
harmonizációt és további finanszírozást igényelnek.

Az intermodalitás kiterjesztése hatékony módszer a közlekedési dugók és a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére. Minden eszközt fel kell használnunk a fenntartható közlekedés előmozdítására, különös
tekintettel a vasútra, a belvízi utakra és a tengeri közlekedésre.

A belvízi utakon történő közlekedés még mindig töredezett. Ezért meg kell erősítenünk a releváns intézmények
közötti együttműködést az összes olyan államban, ahol ez a közlekedési mód lehetséges. Az Európai Unió
roppant nagy kihasználatlan lehetőségeket rejt magában különösen a Rajna–Majna–Duna vízi úton. A
jövőbeni Duna-stratégiának tartalmaznia kell ezt a szempontot.

Nagy léptékben ki kell fejlesztenünk és terjesztenünk az intelligens közlekedési módokat. Az Európai
Bizottságnak külön pénzeszközöket kell erre a területre irányítania a kutatási ágazatban, amely az EU 2020
stratégia kiemelt területe, az intelligens és tiszta technológiák alkalmazhatóságának a közlekedés összes
ágazatában történő kiterjesztése céljából.

Saïd El Khadraoui, az S&D képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Nagyon
fontos ez a vita, mivel annak az ágazatnak a jövőjével kapcsolatos, amely csaknem minden polgárunkat nap
mint nap érinti, ha ugyan nem az összeset, és amely ráadásul sok millió embernek ad munkát szerte Európában,
és amely különösen nagy kihívásokkal állítja őket szembe. Egyetértek sok képviselőtársammal, aki azt mondta,
hogy az előadó kiváló munkát végzett, és hogy most (természetesen az árnyékelőadókkal együtt) remek
jelentést tud előterjeszteni. Ezzel együtt munkatársamat, Magdalena Álvarezt is szeretném megemlíteni, aki
a következő héten távozik tőlünk, ami azt jelenti, hogy ez többé-kevésbé az utolsó jelentés, amelyhez
hozzájárulhatott. Tehát valamennyiüknek köszönetet mondok ezért a remek munkáért. Ebben a jelentésben
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a Bizottság számos kiváló javaslatot előterjesztett a fehér könyvhöz, amelynek megjelenése az év későbbi
részében esedékes. Természetesen reménykedem abban, hogy inkább előbb lesz készen, mint később, vagyis
októberben vagy novemberben, nem pedig decemberben, vagy akár 2011 januárjában, mivel szükségünk
van erre a fehér könyvre, hogy hozzáláthassunk a munkához.

A legnagyobb és kétségkívül a legösszetettebb kihívás egy fenntarthatóbb és hatékonyabb közlekedési
rendszer elérése lesz. Nem léteznek varázsütésre működő megoldások. Ha alacsony szén-dioxid-kibocsátású
közlekedési rendszert akarunk, akkor intézkedések egész sorát kell meghoznunk: dolgoznunk kell a kutatás
és a fejlesztés területén, új technológiákat kell bevezetnünk ezen a területen, meg kell határoznunk kibocsátási
szabványokat és árképzési mechanizmusokon keresztül gondoskodnunk kell a külső költségek
internalizálásáról. Ezenkívül ki kell dolgoznunk további beruházásokat és így tovább. Szerintem itt az a
legfontosabb, hogy a leghatékonyabb közlekedési módokat kell használnunk, és hogy környezetvédelmi és
gazdasági szempontból optimálisan kell kihasználnunk a meglévő infrastruktúrát. Ez sok esetben különféle
közlekedési módok ötvözését jelenti, ezért elő kell mozdítanunk az intermodális közlekedést az átjárhatóság
fejlesztésével, nemcsak az egyes közlekedési módok között, hanem az egyes közlekedési módokon belül is.
Csak gondoljanak a vasúti közlekedésre, ahol még nagyon sok munka vár elvégzésre.

Emellett nyilvánvalóan még sok további szempontot is mérlegelnünk kell. A közlekedés tág terület. Hosszasan
beszélhetünk a közlekedésről emberek csoportjainak, és elmondhatjuk, hogy rendkívül fontosnak tartjuk
ezt a kérdést. Gondolok itt az utasok jogaira és a közlekedés szociális szempontjaira. Különösen fontos, hogy
most megvizsgáljuk az új beruházások finanszírozásának kérdését. Valóban szükséges kreativitást mutatnunk
ahhoz, hogy további erőforrásokat találhassunk a költségvetési szempontból nagyon nehéz jelenlegi időkben.
Azzal szeretném befejezni, hogy valóban elő kell állnunk számszerűsíthető célokkal a közlekedéshez
kapcsolódó minden területen, és arra kérem a Bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel a fehér
könyvben: konkrét, számszerűsíthető célokra és pontos időbeosztásra van szükségünk, hogy tudhassuk,
hogyan lehet mindezt végrehajtani.

Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Én is
szeretnék hálás köszönetet mondani az előadónak, Grosch úrnak, ezért a kiváló jelentésért és különösen
kiváló, udvarias és hatékony munkakapcsolatunkért. Csoportunk teljesen elégedett a jelentés céljaival és az
előterjesztett alapelvekkel. Nem akarok visszatérni a komodalitással, a koordinációval, a belső piac
megvalósításával, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével és az egyéb szempontokkal kapcsolatos
hosszadalmas és elmélyült vitákra, valamint a védelemről, a védelem és a biztonság megkülönböztetéséről,
a szankciók fontosságáról folytatott vitákra – különös tekintettel a határokon átnyúló szankciókra –, amelyek
amellett, hogy Európa jövőbeni közlekedéspolitikája kapcsán alapvető célkitűzések, azzal is egybeesnek,
amit el akarunk érni.

Ugyanakkor azonban ez a jelentés nem egy eklektikus Prévert-féle felsorolás – és ez üdvözlendő –, mint
ahogyan Grosch úr és munkatársai is egyetértettek abban, hogy számszerűsíthető és nagyra törő célokra kell
összpontosítani. Sőt mi több, szeretném leszögezni, hogy egy puszta jelentés helyett egy valós stratégia
fekszik előttünk. Ezért nagyon fontos, hogy a Parlament nagyon nagy többséggel elfogadja a jelentést, mint
ahogyan ez a szakbizottságban történt, mert így nem valamiféle hatalmi helyzetben lennénk Önnel szemben,
biztos úr, hanem abban a helyzetben lennénk, hogy szilárdan meghatározhatnánk prioritásainkat ezzel a
fontos kérdéssel, nevezetesen a közlekedéssel kapcsolatban. Amint Grosch úr is emlékeztetett minket, ez
alkotja a hamarosan megjelenő fehér könyv alapjait, amelyet reményeink szerint hamarosan elolvashatunk.

Ez valójában nagyszerű helyzetet teremt egy integrált és mindenre kiterjedő globális politika
megfogalmazására, amellyel szembenézhetünk a jelenlegi és a jövőbeni kihívásokkal, és egy valós európai
közlekedési politika megszilárdítására annak érdekében, hogy ezt kulcsfontosságú közösségi politikává
tegyük. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy az EU jólétének 10%-a az európai közlekedéstől függ, és
közvetve vagy közvetlenül több mint tízmillió embert foglalkoztat ez a terület.

Szeretnék megemlíteni két gondolatot. Az első gondolat nagyon közel áll a szívemhez, és azzal kapcsolatos,
hogy számba kell venni az egyes közlekedési módoknak a környezetre gyakorolt általános hatásait. Ezzel
nem azt akarom mondani, hogy háttérbe akarom szorítani valamelyik közlekedési módot a többihez képest.
Viszont szeretném, ha hozzáférhetnék további információkhoz a környezeti hatásokról, és arra kérem az
Európai Beruházási Bankot, hogy azokra a közlekedési társaságokra összpontosítsa beruházásait, amelyek
környezetbarátabb termelési módszereket alkalmaznak.

Michael Cramer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Kallas úr, hölgyeim és uraim! Ha meg
akarjuk állítani az éghajlatváltozást, akkor teljesen másként kell viszonyulnunk a mobilitáshoz. A közlekedés
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felel a szén-dioxid-kibocsátás 30%-ért az EU-ban, és az iparral és a házak szigetelésével ellentétben, ahol
10%-os csökkenést sikerült elérnünk 1990 óta, a közlekedéssel kapcsolatos számadatok 35%-kal emelkedtek.
Az összes megtakarítást, amelyet más területeken az adóbevételekből származó eurómilliárdok
felhasználásával elértünk, a közlekedési ágazat egyszerűen elnyelte.

A közlekedés általában véve túlságosan olcsó és csak a környezetbarát közlekedés drága. Ez politikai döntések
következménye, de ha megvizsgáljuk a közlekedés jövőjét, világossá válik, hogy ezen a helyzeten változtatnunk
kell. Ezen a területen nem tisztességes a verseny. Van egy felső határ nélküli kötelező díj, ezt minden egyes
kilométer után beszedik, amelyet a vonatok a vasúti pályán megtesznek. Ezzel ellentétben a közúti úthasználati
díj kivetése nem kötelező, sőt még felső határa is van. A légi közlekedés évente körülbelül 30 milliárd euró
támogatásban részesül, de tönkreteszi az éghajlatot. Ha tehát nem áll a rendelkezésünkre elegendő pénz,
akkor ezt a kérdést kell megvizsgálnunk.

Az EU társfinanszírozási programjai is azokat a közlekedési módokat támogatják, amelyek károsítják a
környezetet. Összesen 60%-ot költünk a közúti közlekedésre és csak 20%-ot a vasútra, és alig 0,9% jut a
kerékpárutakra. Ennek a helyzetnek meg kell változnia, és ezért mi, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség
képviselőcsoport felszólítunk arra, hogy legalább 40%-ot fordítsunk a környezetbarát vasúti közlekedésre,
legfeljebb 20%-ot a közutakra, és legalább 15% jusson a gyaloglásra és a kerékpározásra.

Üdvözöljük, hogy az előadó 2020-ig 20%-os csökkenést akar elérni a légi és a közúti közlekedésből származó
szén-dioxid-kibocsátás területén, az 1990-es számadatokhoz képest, és mi támogatjuk ezt az indítványt.
Szeretnénk gratulálni Önnek a jelentésért, és egyben köszönetet is mondunk. A Zöldek azonban azt akarják,
hogy a közlekedés egészének kibocsátása 30%-kal csökkenjen. Ez az egyetlen módja az éghajlatváltozás
megállításának és annak, hogy élhető jövőt biztosítsunk gyermekeinknek és unokáinknak ezen a bolygón.
Valamennyiünknek együtt kell működnünk ennek elérése érdekében.

Oldřich Vlasák, az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Az egyik kulcsfontosságú kérdés, amellyel szembe
kell néznünk a közlekedés területén, a városi közlekedés megoldása. Míg ma az európaiak több mint 70%-a
él városokban, ez a szám 2050-ig csaknem 85%-ra emelkedik. A városok a közlekedési hálózatok fontos és
szerves részét alkotják, mivel ezek olyan közlekedési csomópontok, ahol összetalálkoznak a különféle
közlekedési módok. Az utazások általában városokban kezdődnek és végződnek. Mindezen okok miatt a
városok megérdemlik, hogy figyelmünk középpontjában álljanak.

Ha nem változtatunk szokásainkon és hozzáállásunkon, akkor a fokozódó urbanizáció és a városi lakosság
növekvő aránya még gyakoribb forgalmi dugókhoz és még nagyobb környezeti problémákhoz fog vezetni.
Ezért jobb integrációt kell elérnünk a különféle városi közlekedési módok között, a tömegközlekedést is
ideértve. Lehetővé kell tennünk működő városi régiók létrehozását, és erre kell irányítanunk mind az európai,
mind pedig a nemzeti pénzalapokat. Integrált megközelítési módot kell elfogadnunk, hogy az egészre tudjunk
összpontosítani, nem csak olyan részletekre, mint például új hidak felépítésére, az utak meghosszabbítására
vagy autóparkolók építésének támogatására.

Az új technológiáknak kell a városi közlekedésfejlesztés mögött meghúzódó legfontosabb hajtóerőnek
lenniük. Ezek a technológiák pontosabb információkat közölnek a városlakókkal, javítják a közlekedési
vállalatok termelékenységét és a lakosság életminőségét. Képesek csökkenteni a közlekedési dugókat, az
üzemanyag-fogyasztást és a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. A stockholmi intelligens díjkivetési rendszer
bevezetése például drasztikusan csökkentette a közlekedési terhelést és a szén-dioxid-kibocsátást. Londonban
a közúti forgalom mértéke az 1980-as évek szintjére csökkent, amikor díjat vetettek ki a városba történő
behajtásra. Mindehhez gondoskodni kell megfelelő szintű és hozzáférhető tömegközlekedésről. Ezen az
úton kell elindulnunk.

Georgios Toussas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr! A jelentés támogatja és előmozdítja
az Európai Unió közlekedéspolitikáját, amely csak egyetlen célkitűzésnek van alávetve, és ez pedig a
versenyképesség növelése, valamint a szárazföldi, légi és tengeri közlekedési ágazatot a kezükben tartó,
monopóliummal rendelkező üzleti csoportok profitjának és azok az Európai Unió tőketeremtésre irányuló
stratégiai terveihez való hozzájárulásának a profit növelése érdekében történő védelme, azaz maximalizálása.

Az éghajlatváltozást a tőke arra használja fel, hogy nyereséges módot találjon új üzleti területek meghódítására.
Ezeknek a fejlesztéseknek a kizárólagos nyertesei a nagyvállalati behemótok, miközben a másik oldalon a
dolgozók azt tapasztalják, hogy a munkanélküliség az egekbe szökik, a munkával és a bérekkel kapcsolatos
jogaikat szétzúzzák, és emellett még a közlekedés árát is sokkal súlyosabban megfizettetik velük.
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Az Európai Unió tagállamaiban zajló fejlemények teljes mértékben alátámasztják a mi értelmezésünket: a
tömegközlekedés leértékelése, hogy könnyebb legyen kiárusítani üzletembereknek, akik olyan kész
infrastruktúrával rendelkező nyereséges szeleteket hasítanak ki belőle maguknak, amelyeknek az árát a
dolgozók már busásan megfizették. Ennek tipikus példája a Görög Vasutak kiárusítása, ami felér az Olympic
Airways múltbeli kiárusításával és a PASOK-kormánynak a városi tömegközlekedéssel kapcsolatos hasonló
terveivel.

Az áru- és személyszállítás, valamint a különféle közlekedési módok liberalizálása katasztrofális
következményekkel járt a dolgozókra nézve: a balesetek megnövekedett száma, a közegészségügyre és a
támogatási csomagokra gyakorolt fájdalmas következmények sok milliárd eurót érnek a monopolhelyzetben
lévő üzleti csoportok számára.

A kabotázs 3577/92/EGK rendelet alapján történő megszüntetése fájdalmas hatást gyakorolt a tengerészekre,
a dolgozókra és a szigetlakókra. A monopóliummal rendelkező hajózási csoportok, amelyek a part menti
személy- és autószállító kompokat, a körutazást végző hajókat és általában a menetrendszerűen közlekedő
hajók összes kategóriáját üzemeltetik – és ez nagyon fontos szempont – úgy döntöttek, hogy hajóikat az
Európai Unió más tagállamaiban és harmadik országokban jegyeztetik be, mert ilyen módon olcsóbban
kapnak munkaerőt és nagyobb profitra tehetnek szert.

A hajótulajdonosok ugyanakkor ázsiai hajógyárakban építtetik meg hajóikat. A munkások kizsákmányolása
hatalmas feszültségeket gerjeszt, munkajogi és biztosítási jogosultságaikat pedig félresöprik. A dolgozók
ezreit taszítják a Taigetoszról a munkanélküliségbe. Ilyen módon az olcsóbb munkaerőt választhatják, akik
nem rendelkeznek munkabérrel kapcsolatos szerzett jogokkal. A jegyárak csillagászati emelkedést mutatnak,
miközben az utasok biztonságát és az emberéleteket fenyegető kockázatok növekednek a szolgáltatások
romló színvonala, valamint a biztonsági intézkedések ellenőrzésének vagy felügyeletének teljes hiánya miatt,
amelyeket a tőke és a profit csak költségként kezel.

A munkásmozgalom, az alulról szerveződő mozgalom szembeszegül az Európai Unió mélyen népellenes
politikájával és harcol ellene, és egységes tömegközlekedési vállalat létrehozására szólít fel, amely kielégíti
a szociális és alulról kezdeményezett szerveződési igényeket.

Jaroslav Paška, az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) A közlekedés fenntartható jövőjéről szóló jelentés,
amelyről vitázunk, leírja a közlekedési ágazat jelenlegi alapvető problémáit, és politikai ötleteket és javaslatokat
mutat be azzal kapcsolatban, hogyan lehetne ezeket a problémákat a lehető legjobban megoldani.

Valamennyien egyetértünk abban, hogy a hatékony és jól szervezett közlekedés előmozdítja a társadalmi
életet és hozzájárul a gazdasági teljesítmény növeléséhez. Ezért valóban szükség van valamennyi közlekedési
mód – köztük a közúti, vasúti, folyami, tengeri és légi közlekedés – minőségének és hatékonyságának
céltudatos fejlesztésére, és mindeközben szigorúan tiszteletben kell tartanunk a környezetvédelem
legfontosabb alapelveit.

A városi közúti közlekedés iránti egyre növekvő igény és annak túlterhelése a gépjárművekből származó
szén-dioxid-kibocsátás akár 40%-os és az egyéb károsanyag-kibocsátás 70%-os növekedését is előidézheti.
Ezért az alacsony szén-dioxid-kibocsátású új technológiák hatékony előmozdítása a közlekedésben természetes
lépés a környezetvédelemre történő összpontosítás felé vezető úton.

Az elektromos működtetésű gépjárművek kifejlesztése azonban fokozott erőfeszítéseket igényel az Európai
Unió alapvető normatív és szabályozási intézkedéseinek területén, és ez egyértelműen megnyitná az utat az
elektromos meghajtás a közlekedésben való tömeges használata előtt. Véleményem szerint, biztos úr,
meglehetősen megalapozottan látunk roppant nagy hiányosságokat az Európai Unió munkájában, amely
ezen a területen képtelen lépést tartani a mai szükségletekkel, miközben a japán társaságok fejlesztik az
elektromos gépkocsikat és intenzíven dolgoznak az erre a területre vonatkozó szabályok szabványosításán
és egységesítésén.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Elnök úr! A közlekedés fenntartható jövőjével foglalkozó jelentés a
közlekedési ágazatnak az európai gazdaság szempontjából betöltött jelentőségével és a belső piac
megvalósításának kérdésével foglalkozik. Első pillantásra ez nagyon ígéretesnek tűnhetne, de a valóság
sajnálatos módon az, hogy a jelentés a baloldal kedvenc ügyeivel kapcsolatos számadatok katalógusává
silányítja ezt a kérdést: környezetvédelem, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a szociális és a
munkafeltételek javítása szerepel benne, van itt minden. Nyilvánvaló, hogy mindezt a háttérből, Európából
mozgatják. A fogyasztóknak és a társaságoknak hamarosan a nyakába varrják az azzal kapcsolatban felmerülő
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magas költségeket, hogy teljesíteni kell a legújabb európai követelményeket, és hogy ezeket a közlekedési
terveket végeredményben európai támogatásokból kell finanszírozni.

Ezeket a törekvéseket az európai gazdaságokkal fogják megfizettetni. Európa már a jelenlegi recesszió előtt
is képtelen volt lépést tartani az Egyesült Államok növekvő számadataival, nem is beszélve az olyan feltörekvő
gazdaságokról, mint India és Kína. Most, a koppenhágai klímacsúcs kudarca után Európa egyoldalúan
kétségbeesett kísérletet tesz a fosszilis tüzelőanyagok használatának visszaszorítására. Még valamit ki lehet
olvasni ebből a jelentésből, mégpedig azt, hogy a légi közlekedés további növekedése az ágazat
szén-dioxid-semlegességétől függ. Pontosan hogyan gondolják ezt elérni a gyakorlatban? Talán elektromos
repülőgépek bevezetését tervezik a közeljövőben?

Bármennyire is törekszik ez a jelentés Európa pénzügyi és szociális jólétére, a jelek szerint inkább olyan
útvonalat jelöl ki, amely még a jelenleginél is gyengébb pozícióba vezeti az Európai Uniót, és ennek kevesebb
munkahely és alacsonyabb jóléti szint lesz az eredménye. Nincs mód arra, hogy Európa ténylegesen elérje
az önmaga elé kitűzött célt. Elnök úr, összpontosítsunk a kérdés lényegére, ez pedig a közlekedés gazdasági
szempontból nyereséges jövője. Ha a tagállamok szeretnék ezt egy politikával is kiegészíteni, az az ő dolguk,
de kérem, kíméljen meg bennünket egy ránk kényszerített európai tervgazdaságtól.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Grosch úrnak ezért az
alapos jelentésért és azért a hatalmas munkáért, amelyet ebbe a jelentésbe fektetett.

Működőképes közlekedési rendszer nélkül nem képzelhető el a minket szétválasztó határok nélküli Európa.
Emellett az európai gazdaság nem lehet sikeres, és még elképzelni sem lehet hatékony, biztos jövőjű
szárazföldi, vízi és légi közlekedési rendszer nélkül. Erősebb közösségi érzésre és kevesebb nemzeti önzésre
van szükségünk, különösen a környezetbarát vasúti közlekedés szempontjából.

Annak érdekében, hogy a közlekedésnek legyen fenntartható jövője, az összes közlekedési módot fel kell
készíteni azokra a környezetvédelmi és gazdasági kihívásokra, amelyekkel a társadalom egészének szembe
kell néznie. A jelentés értékes mutatókat tartalmaz ezzel kapcsolatban, amelyek jelzik azt az irányt, amerre
haladnunk kell.

A jelentés csak egy olyan szempontot tartalmaz, amellyel nem értek egyet. Nem tudom támogatni a közlekedési
alap a kohéziós politika pénzeszközeinek felhasználásával történő létrehozását. Hogy miért? Az igaz, hogy
a közlekedés előmozdítja az európai kohéziót. Ám a kohéziós politika pénzeszközeinek felhasználásával
finanszírozott különálló pénzalap nem lenne alkalmas a felmerülő elvárások teljesítésére. Emellett egyoldalú
nyomást gyakorolna a Kohéziós Alapra és túl sok felelősséget levenne a tagállamok válláról, pedig erre nagy
szükség van a közlekedés fenntartható jövőjének biztosításához.

Éppen most hoztunk létre egy különbizottságot a Parlamentben annak megvitatása céljából, hogy hogyan
fognak a jövőben kinézni az Európai Unió kohéziós és strukturális alapjai, és nem szabad előre eldöntenünk,
mi lesz a bizottság munkájának eredménye. Ezért felszólítom Önöket arra, hogy szavazzák meg a jelentésnek
ezt a módosítását. Emellett meggyőződésem, hogy a közlekedési rendszerek fenntarthatóságával és jövőjével
kapcsolatban esélyt kellene adnunk a mágneses levitációs technológiának.

Magdalena Álvarez (S&D). – (ES) Elnök úr, biztos úr! Mielőtt rátérnék a jelentés tartalmára, kérem, engedjék
meg, hogy köszönetet mondjak Grosch úrnak, amiért az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége képviselőcsoport által javasolt módosítások többségét elfogadta és beillesztette a jelentésbe.

Véleményem szerint ez hozzájárult a jövőbeni európai közlekedéspolitika iránymutatásainak megfelelő
összeállításához és orientációjához.

Szeretnék rávilágítani az elfogadott és beillesztett módosítások négy fő csoportjára. Az első a célkitűzésekkel
kapcsolatos. A biztonság és a területi kohézió kiemelt célkitűzésként történő beillesztése kétségtelenül javítja
majd a jövőbeni közlekedéspolitika kialakítását, és hozzájárul ahhoz, hogy annak gyakorlati alkalmazása
illeszkedjen a lakosság elvárásaihoz, szükségleteihez és lehetőségeihez.

Amint már említettem, a biztonság mellett a területi kohéziót is kiemelt célkitűzésként építették be a jelentésbe.
Ebből a célból azt javasoljuk, hogy tegyünk külön erőfeszítéseket a határokon átnyúló feltételek javítására,
a szűk keresztmetszetek csökkentésére és az átjárhatósági problémák megoldására, valamint a legkülső
régiókhoz vezető összeköttetések fejlesztésére; mindezeknek a szempontoknak az egyes országok valós
helyzetére és az egyes közlekedési módokra kell épülniük.
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A különösen fontos módosítások második csoportja két közlekedési mód: a vasúti, valamint a tengeri és a
vízi közlekedés előmozdítására irányul.

A módosításoknak van egy harmadik csoportja is, amelyre kiemelt hangsúlyt szeretnék helyezni, és ez a
finanszírozással kapcsolatos. A megfelelő pénzügyi fedezet elengedhetetlen és létfontosságú, és ebből a
célból támogatjuk a közlekedési pénzalap létrehozását, a pénzügyi tervben való költségvetési
kötelezettségvállalást, valamint az aranyszabály konkrét alkalmazását.

Végül szeretném megemlíteni azokat az általam fontosnak tartott módosításokat, amelyek a közlekedés
szociális szempontjai megerősítésének szükségességével kapcsolatosak. A munkavállalók
munkakörülményeiről és az utasok jogairól beszélek.

Azzal fejezem be, hogy újból köszönetet mondok az előadónak és a többi képviselőcsoportnak
együttműködésükért és az európai közlekedés mellett tanúsított magas szintű elkötelezettségükért.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A városi közlekedés és az árufuvarozás fenntartható
jövőjével kapcsolatos 2020. évi célok rendkívül ambiciózusak: a közúti baleseti halálos áldozatok és súlyos
sérültek számának 40%-os csökkentése 2010 és 2020 között; a közúti közlekedés kapcsán az autóbuszok
és a vonatok utasainak megkétszerezése 2020-ra; a közúti közlekedés által előidézett szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése megfelelő innovációkkal és az üresjáratok elkerülésével; a vasúti közlekedés előmozdítása; a
vasúti járművek villamosenergia-felhasználásának csökkentése; a légi közlekedés által előidézett
környezetszennyezés csökkentése; pénzügyi ösztönzők biztosítása, szintén 2020-ig, multimodális
csatlakozások vagy platformok létrehozása az Európai Unión belül történő közlekedéshez, valamint ezek
számának növelése.

Ám az első lépés természetesen a különféle közlekedési módok fokozott integrációja, és az Európai Uniónak
döntő lépésekre kell elszánnia magát, ha problémák merülnek fel a fontosabb vasúti folyosók vagy szállítási
vonalak megvalósítása kapcsán.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Csatlakozom az előadót, Grosch urat dicsérők
kórusához, aki minden bizonnyal jó munkát végzett. Egyetértek a legtöbb szemponttal, amelyet
képviselőtársaim megfogalmaztak a komodalitás fontos szempontja és az átjárhatóság kérdése kapcsán.

Három szempontot szeretnék gyorsan hangsúlyozni. Az első a biztonság kérdésével kapcsolatos: továbbra
is erőteljes beruházásokat kell végrehajtanunk a biztonság területén, és ezt természetesen az ITS fejlesztésével
kell megvalósítanunk, amint ezt az előző vitában már elmondtuk, és a vasúti közlekedésirányítási rendszer
(RTMS) technológiájának a vasúti közlekedési ágazatban történő további fejlesztésével kell megtennünk. A
vasúti közlekedési ágazatnál maradva, vennünk kell magunknak a bátorságot, hogy az Európai Vasúti
Ügynökséget szélesebb jogkörökkel ruházzuk fel a biztonsággal kapcsolatos ügyekben az olyan katasztrófák
megismétlődésének elkerülése érdekében, mint amelyeket az elmúlt néhány hónap során sajnálatos módon
megtapasztalhattunk.

A finanszírozást illetően támogatom a közlekedési alap létrehozását. Meggyőződésem, hogy a 2013. évi
pénzügyi tervben ki kell harcolnunk ezeknek a politikáknak a megfelelő finanszírozását és gondoskodnunk
kell a TEN-hálózatok továbbfejlesztéséről. Ebben a tekintetben meggyőződésem, hogy ezeket a hálózatokat
mindenképpen földközi-tengeri középponttal kell továbbfejleszteni, mivel a Földközi-tenger alkotja a
kapcsolódási pontot az új, keleti piacokkal.

Végül, utolsó szempontként szeretném érinteni a városi mobilitással kapcsolatos aggályokat. Nagyon
üdvözlöm a jelentésben szereplő felhívást és meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben ösztönöznünk kell
a helyes gyakorlatok alkalmazását és összehangolását. Tennünk kell az árufuvarozás jobb kezeléséért a
városokban a fenntarthatóbb városi közlekedési rendszer elérése érdekében és meggyőződésem, hogy ez a
jelentés jó előfeltétele a kiváló munka folytatásának.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy holnap képesek
leszünk nagy többséggel elfogadni ezt a jelentést. Van két olyan szempont, amelyet én különösen fontosnak
tekintek. Az első annak biztosítása, hogy azok a célkitűzések, amelyeket magunk elé kitűztünk 2020-ig,
mérhetőek legyenek. Mérhető alapelvekre van szükségünk, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy a tíz
év elteltével, vagy még inkább az időtartam felénél leltárt készítsünk, hogy megállapíthassuk, sikerült-e
elérnünk valamit abból, amit magunk elé kitűztünk, vagy hogy miért nem működtek ezek a tervek és mit
kell továbbfejlesztenünk. Különösen vonatkozik ez a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátására. Ha az
összes többi ágazatnak sikerült jó eredményeket elérnie, amint ezt Cramer úr említette, akkor jogszerűen
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felszólíthatjuk a közlekedési ágazatot ugyanerre. Az európai közlekedéspolitika különösen fontos a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából.

A második szempont a hatékony komodalitás végrehajtásával kapcsolatos. Számomra ez a kulcsa egy ésszerű
közösségi közlekedési stratégiának. Azért mondom ezt, mert a hatékony komodalitásnak számos különféle
jelentése lehet. Ha nem a megfelelő, a gyakorlatba is átültethető kritériumokra építjük ezt az elméleti
elképzelést, akkor nem fogjuk elérni célunkat. Ezért újból felhívom a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról,
hogy az elképzelés végrehajtása a legapróbb részletekig megfelelő legyen, ami azt jelenti, hogy ki kell alakítani
használható intermodális csomópontokat, és meg kell szüntetni a szűk keresztmetszeteket a fontos európai
kereskedelmi kapukhoz vezető és onnan induló árufuvarozási útvonalakon. Különösen vonatkozik ez a
fontos kikötők és repülőterek, valamint azok hátországa közötti összeköttetésre.

A harmadik szempontom az, hogy a javasolt fő transzeurópai hálózatnak (TEN) ugyanazokra a kritériumokra
kell épülnie, hogy szinte automatikus legyen a hatékony és környezetbarát európai közlekedési rendszerre
történő átállás. Ezekből a tényezőkből áll össze egy ésszerű terv. Nemcsak a költséghatékonyság számít,
hanem a társadalmi összeegyeztethetőség, a környezetvédelem és a fenntarthatósági is fontos. Grosch úr és
Alvarez asszony, nagyon köszönjük az elvégzett kemény munkát.

Elnök. – A következő pont a „catch the eye” eljárás. 12 képviselő kért szót. Szigorúan véve csak öt személynek
adhatnánk meg a szót egy vita során, de a téma iránti érdeklődés miatt megpróbáljuk lehetővé tenni, hogy
mindenki beszélhessen egy percig.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Elnök úr! Véleményem szerint ez a kiváló jelentés meghatározza
azokat az iránymutatásokat, amelyeknek ösztönözniük kell a közlekedésről szóló új fehér könyvet, amely
a következő tíz évre meghatározza majd Európa közlekedéspolitikáját.

Ez a jelentés több olyan kérdést is tartalmaz, amelyet érdemes felvázolni: a pénzügyi alap szükségessége
nélkülözhetetlen eszközként; a teherfuvarozás iránti növekvő igények kihívása; a komodális megoldások
keresése, amelyek biztonságossá teszik a közlekedést a felhasználók és az áruk számára; az elégséges és
biztonságos pihenőhelyek létfontosságú szükségessége a közúti közlekedésben; az a – véleményem szerint
helyes – helyzetmegállapítás, hogy a különféle közlekedési módoknak ki kell egészíteniük egymást, és inkább
a hatékonyságra kell törekedni, nem pusztán az egymással folytatott versenyre; és az előadó – véleményem
szerint bátor és helyes – értékelése, miszerint a vasúti vagy tengeri közlekedés nem mindig környezetbarátabb,
mint a közúti közlekedés.

Röviden: a hatékony komodalitás elgondolása a jövőbe mutató elgondolás, és véleményem szerint feltétlenül
megérdemli teljes támogatásunkat.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Elnök úr, Kallas úr! Szeretnék gratulálni az előadónak, aki ezt a kiváló munkát
elkészítette, amely hatalmas jelentőségű a jövőbeni fehér könyv végső formája tekintetében. Támogatom
azt a véleményt, hogy az Európai Unió számára kritikus jelentőségű a közlekedési rendszer hatékonyságának
fejlesztése, de ahhoz, hogy ez a célkitűzés valósággá váljon, feltétlenül szükség van a közösségi eszközök
stratégiai integrálására. A kohéziós politikának az Európa 2020 stratégia megvalósításának kulcsfontosságú
eszközeként vezető szerepet kell játszania az ágazati politikák kapcsán, és az összes tagállamnak egy európai
hálózatba történő teljes beillesztéséhez, valamint az intelligens megoldások fokozatos bevezetésének
előmozdításához kell vezetnie.

Az Európai Uniónak rendelkeznie kell olyan eszközökkel, amelyek támogatják a közlekedési hálózatok
hatékonyságának növelését, többek között a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatban is. A közlekedési
alapot azonban nem szabad a kohéziós politika számára elkülönített erőforrások terhére létrehozni. A
közlekedéspolitika és a kohéziós politika egyidejű és kölcsönös megerősítésére, nem pedig a meglévő eszközök
gyengítésére kell törekednünk.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) A közlekedés fenntartható jövőjéről szóló jelentés tartalmazza a
Parlament ajánlásait, mind az Európai Unió fenntartható közlekedéséről szóló jövőbeni fehér könyvre, mind
pedig a jövőbeni TEN-T-re nézve.

Annak figyelembevételével, hogy az Európai Unió milyen sűrűn lakott, feltétlenül tovább kell fejlesztenünk
vasúti és tengeri közlekedésünket. A belvízi közlekedés, a vasúti árufuvarozási folyosók, valamint az összes
európai fővárost és a nagyvárosokat összekötő nagysebességű vasútvonalak fejlesztésére vonatkozó európai
stratégiának európai uniós prioritássá kell válnia. Remélem, hogy a jövőbeni TEN-T-hálózat jobban kihasználja
majd a Fekete-tenger és a Rajna–Majna–Duna folyosó elérhetőségét.
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A közlekedési ágazat piacait kizárólag a fogyasztók érdekében szabad megnyitni, és ezt össze kell kapcsolni
az infrastruktúra-beruházásokkal és a műszaki átjárhatóság megerősítésével kapcsolatos hosszú távú tervekkel.

Az európai közlekedési rendszer fejlesztésének finanszírozása során figyelembe kell venni a közlekedés
biztonságát, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Elnök úr! Szeretnék őszinte köszönetet mondani az előadónak és az összes
árnyékelőadónak. Meggyőződésem, hogy sikerült megoldanunk egy látszólagos ellentmondást, mivel
valamennyien közlekedési rendszereink fejlesztésére, ugyanakkor fenntartható jövőre szólítunk fel.

Ez a jelentés meghatározza egy valóban fenntartható jövő követelményeit. Csak abban reménykedem, hogy
képesek leszünk közösen végrehajtani ezeket a követelményeket olyan módon, hogy azok a valóságban
megtapasztalhatók legyenek.

Szeretnék ismertetni egy példát arra, hogy mit próbálunk jelenleg elérni Ausztriában. A közelmúltban
létrehoztuk a „Niederösterreich mobil” elnevezésű platformot Alsó-Ausztriában. Ennek keretében az összes
érdekelt csoport és az összes érintett szerv együttműködik a jövőbeni fenntartható helyi mobilitási rendszerek
kifejlesztésében. Meggyőződésem, hogy szükségünk van ilyen jellegű, kis léptékű példákra, ugyanakkor
európai szintű, nagy modellekre is szükségünk van.

Ki kell építenünk közlekedési hálózatainkat, különös tekintettel a vasúti és vízi hálózatokra. A Duna-stratégia
tekintetében szeretném hangsúlyozni, hogy jóllehet fejlesztenünk kell a Dunát, emellett feltétlenül figyelembe
kell vennünk azt is, hogy ez a folyó egy különösen érzékeny ökoszisztémát alkot.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Elnök úr! Ezt a délutánt valóban a közlekedésnek szenteltük, és ez a jelentés
alapjában véve mindent összefoglal.

Sokan azt mondják, hogy az európai polgárok érdekében elért legnagyobb vívmány a belső piac. Amint
Kallas úr mondta, a közlekedési útvonalak a belső piac artériái. Ezért természetesen feltétlenül gondoskodnunk
kell arról, hogy ezek a közlekedési útvonalak biztonságosak legyenek, hogy fejlesztésük környezetbarát
módon történjen, és hogy rendelkezzünk átfogó képpel arról, hogy mi fejleszthető a jövőben, például az
intelligens közlekedési rendszerek igénybevételével.

Végig kell gondolnunk, hogyan tudnánk hatékonyabban megszervezni a környezetbarátabb területeket,
mint amilyen a vasúti és a tengeri közlekedés, hogyan lehetne több forgalmat átirányítani a közutakról ezekre
a területekre, és hogyan csökkenthetnénk a tengeri közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás környezeti
hatásait. Ugyanakkor azt is mérlegelnünk kell, hogyan tudnánk kielégíteni a városi közlekedés különleges
szükségleteit, amelyek nagyon különböznek a nemzetközi közlekedés szükségleteitől. Lehetséges, hogy a
városi közlekedés jövője az elektromos kerékpárokkal közlekedő menedzserek kezében van, amely még a
testgyakorlásra is lehetőséget biztosít a számukra. Hosszú távon természetesen teljesen más lehetőségekre
van szükségünk, amelyek a határokon átnyúló funkciókat is ellátják. Jó és nagyon előremutató ez a jelentés.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Elnök úr! A közlekedés a gazdasági fejlődés alapvető eleme. Elengedhetetlen
a területi kohézióhoz, a társadalmi fejlődéshez és a lakosság jólétének növeléséhez. Stratégiai relevanciájának
és az egyértelmű közérdeklődésnek az eredményeként ez az ágazat az egyik olyan terület, ahol az államok
közszolgáltatások nyújtásával végrehajtják szociális szerepkörüket, és ennek továbbra is így kell maradnia.
Ennek kell megfelelnie egy korszerű és hatékony közlekedési rendszernek, amely képes reagálni az ágazat
jelentős kihívásaira, többek között a fokozott biztonsági követelményekkel és a környezeti hatások
csökkentésével kapcsolatos kihívására.

Helyesbítenünk kell és meg kell fordítanunk azokat a szűnni nem akaró politikákat, amelyek annak
privatizációja érdekében elmulasztják a tömegközlekedési ágazatba történő beruházások végrehajtását és
szétrombolják az ágazatot. Tiszteletben kell tartanunk és nagyra kell értékelnünk az ágazat munkavállalóinak
jogait. Beruházásokat kell végrehajtanunk a kutatás és fejlesztés területén, valamint a nélkülözhetetlen állami
infrastruktúra területén, hogy az ágazat reagálhasson a társadalom szükségleteire.

Mindezen okok miatt több tagállamban, például Portugáliában, a munkavállalók és a lakosság szívósan és
eltökélten küzd az tömegközlekedési ágazat megvédéséért és a privatizáció megakadályozásáért. Üdvözöljük
ezt a küzdelmet, és mi magunk is csatlakozunk hozzá.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Elnök úr! Ennek az átfogó vitának a keretében szeretnék már előzetesen
megtenni egy javaslatot, amely csökkenthetné közlekedési problémáink egy részét.
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Ezekben a napokban uniós polgárok milliói utaznak üdülési úti céljuk felé Európa útjain. A közlekedés
fenntarthatóbbá tétele céljából nem lenne ésszerű európai szinten, a tagállamok közötti egyeztetéssel
lépcsőzetesen elosztani a tagállamok munka- és iskolai szüneteit?

A munka- és iskolai szünetek nemzeti szintű szabályozása gyakran súlyos hatást gyakorol az Európán belüli
üdülési célú utazásokra. Az európai közlekedési hálózatra ilyenkor rendkívüli nyomás nehezedik, az emberek
üdülési úti céljuk felé órákig üldögélnek a közlekedési dugókban, és ezek a szezonális csúcsok nyilvánvalóan
negatív következményekkel járnak a környezetre, a polgárokra és a fogyasztókra nézve. A lépcsőzetesen
eltolt munka- és iskolai szünetek, amelyeknek természetesen figyelembe kellene venniük az egyes államok
oktatási követelményeit, hozzájárulhatnának néhány ilyen problémának a megoldásához. Ennek gazdasági
előnyei is lennének, mivel a nyaralási időszak meghosszabbításának eredményeként csökkennének az árak
és több munkahely jönne létre.

Remélem, hogy a Bizottság elfogadja ezt a javaslatot.

Mairead McGuinness (PPE). – Elnök úr! Nagyszerű lenne, ha lépcsőzetessé tehetnénk a nyári szabadságok
beosztását ebben a Parlamentben, de nem hiszem, hogy erre bármikor is sor fog kerülni.

Végighallgattam azokat a munkatársaimat, akik a kerékpározást említették. Hadd mondjam el, hogy a múlt
héten vásároltam egy új kerékpárt. Nagyon fenntartható, de távolról sem praktikus az én munkakörömhöz.
Nekünk rendkívül gyakorlatias, fenntartható közlekedési megoldásokra van szükségünk. Hadd tegyem
hozzá, hogy – nagyon helyesen – sokan beszéltek a városi közlekedésről és az egymáshoz kapcsolódó
rendszerek szükségességéről, de ne feledkezzünk meg az elszigetelt vidéki településeken élő sok emberről,
ahol a kis léptékű vidéki közlekedési rendszerek jelentik a szélesebb társadalmi életben való részvétel
lehetőségét. A közlekedésnek tehát társadalmi és gazdasági dimenziói is vannak, amelyeket figyelembe kell
vennünk. Igen, természetesen foglalkoznunk kell a környezetvédelem kérdéseivel, és meggyőződésem, hogy
ezt meg is fogjuk tenni a technológia és az éghajlatváltozással kapcsolatos nyomásgyakorlás segítségével.
Ami a közlekedési alapot illeti, nagyon sajnálatosnak tartom azokat a próbálkozásokat, hogy az egyik
zsebünkből tegyük a pénzt a másikba. Nagy küzdelmünk éppen arra irányul, hogy megfelelő költségvetést
biztosítsunk az Európai Unió egésze számára, a 2013 utáni időszakban. Kemény küzdelem lesz.

ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) A közlekedés jövője egészen biztosan magában foglalja a tömegközlekedés
fejlesztését és támogatását is. Az a cél, hogy 2020-ig megkettőzzük a felhasználók számát, a helyes irányba
mutat. Kérdés azonban, hogy hosszú távon hogyan érinti ezt az ágazatot a gazdasági válság és a költségvetési
megszorítások politikája.

Különösen az új tagállamoknak kell most szembenézniük az egyéni gépjárműhasználatból fakadó rendkívüli
társadalmi nyomással, annak minden negatív következményével együtt, ideértve a magasabb
szén-dioxid-kibocsátást és a közlekedési baleseteket is. A helyi és a regionális hatóságokra különösen nagy
nyomás nehezedik, hogy csökkentsék a tömegközlekedési kiadásokat, és európai prioritássá kell tenni a
tömegközlekedés fenntartását, mielőtt visszafordíthatatlan károk érnék azt. Annak a célkitűzésnek, hogy
megoldást találjon a tömegközlekedés működésének hatékony és eredményes támogatására, ma minden
európai közlekedéspolitika számára sokkal fontosabbnak kell lennie, mint valaha.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Elnök úr! A közlekedési ágazat az Unió és régiói fejlődésének
alapvető eleme. Kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdaságban és a foglalkoztatásban. Lehetővé teszi az EU
polgárainak szabad mozgását és az áruk áramlását egész Európában. Ezenkívül közvetlen befolyást gyakorol
a régiók fejlődésére és társadalmi kohéziójára, valamint a polgárok életminőségére, egészségére és biztonságára.

Rendkívül fontos, hogy megfelelő innovációk felhasználásával csökkentsük a közúti közlekedésből származó
szén-dioxid-kibocsátást. A jelenlegi közutakra nehezedő túlzott forgalmi megterhelés csökkentése érdekében
a személy- és az áruszállítás egy részét át kell irányítani a közútról vasúti vagy vízi szállítási módra. Ki kell
fejlesztenünk a városi térségek korszerű tömegközlekedési formáit. Nagyon fontos, hogy a különféle
közlekedési módok között ne alakuljon ki mesterségesen verseny, hanem kölcsönösen támogassák és
egészítsék ki egymást, és együttesen fenntartható közlekedési rendszert alkossanak. A közlekedéspolitikának
hatékonyabbnak és eredményesebbnek kell lennie.

37Az Euròpai Parlament vitàiHU05-07-2010



Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Ma itt lehetőségünk nyílt nagyon érdekes vitát folytatni a közlekedés
jövőjéről. Erre a vitára egy másik vitával egy időben került sor – szintén a Parlamentben – a 2014 és 2020
közötti időszak költségvetéséről. Szeretnék feltenni egy kérdést: a következő hat év költségvetésében nem
kellene több erőforrást biztosítanunk a közlekedéshez, és ami még fontosabb, a következő néhány évben
nem kellene rendkívüli erőfeszítéseket tennünk a vasúti közlekedés területén? Mert valamennyien, akik itt
vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez az a közlekedési mód, amelynek tehermentesítenie kellene a közutakat.
Ez a közlekedési mód rendkívül környezetbarát, de most nem elegendő csak beszélni erről. Sokkal nagyobb
erőforrásokat kell biztosítani ezekhez a célkitűzésekhez a követező hatéves időszakban.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Elnök úr! Én is szeretnék gratulálni Grosch úrnak, különösen a határokon
átnyúló európai közlekedési hálózattal kapcsolatban tanúsított érzékenységéért. Szeretnék továbbá köszönetet
mondani munkatársamnak, Álvarez asszonynak is ennek a releváns és kiegyensúlyozott jelentésnek a
megfogalmazásáért.

Engedjék meg, hogy megemlítsek két apróságot, amely nem szerepel a jelentésben, de holnap szerepelhet a
Bizottság fehér könyvében. Először is csalódottságomnak adok hangot amiatt, hogy megmaradt a halálesetek
számának 40%-os csökkenése. Tudom, hogy a súlyos sérülések kérdését is ide számítják, de úgy gondolom,
hogy – természetesen – nagyon jó magyarázattal kell szolgálnunk arra nézve, hogy miért nem vagyunk még
ambiciózusabbak és miért nem helyezzük 50%-ra vagy még magasabbra a célt, mivel az a célunk, hogy
100%-kal csökkentsük a halálesetek számát a közutakon.

Ami a hálózatok finanszírozását illeti, ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Grosch úr jelentésében
szereplő javaslatok mellett, amelyeket rendkívül érdekesnek tartok, a következő pénzügyi terv vitáinak
kezdetekor annyira nagyra törőnek kell lennünk, amennyire ez csak lehetséges. Mi lenne, ha mérlegelnénk
azt, és itt különösen Önhöz szólok, Kallas úr, hogy a 2014 és 2020 közötti következő többéves költségvetés
10%-át garantáljuk-e Európa közlekedési hálózatai számára? Miért ne álmodoznánk? Miért engedjük ki a
kezünkből a lehetőségeket?

Lépjünk tovább, mivel talán sikerül megoldanunk azt, amit az előző pénzügyi tervben nem.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Elnök úr! Ez a saját kezdeményezésű jelentés lehetővé teszi, hogy az Európai
Parlament egyértelmű célokat állítson fel a közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatban. Ez azért fontos,
mert a közlekedés teszi lehetővé a számunkra a jól működő gazdaság és a versenyképes Európa elérését és
fenntartását.

Valamennyien tudjuk – Kallas urat is ideértve –, hogy az ilyen ambiciózus és tőkeintenzív tervek egyik fontos
jellemzője – természetesen – a finanszírozás, és már alig várjuk, hogy láthassuk az új finanszírozási modelleket,
amelyekre minden bizonnyal szükség lesz. Egy közlekedési alap különösen fontos szerepet fog játszani és
játszhat ebben a tekintetben, nem azáltal, hogy elvonja a pénzt más területekről, hanem azáltal, hogy
hatékonyabban koordinálja a roppant méretű finanszírozások áramlását.

Siim Kallas, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Rendkívül érdekes volt ez a vita. Nyilvánvaló, hogy rendkívül
nagy kihívásokat támasztó feladattal állunk szemben, amikor meg akarjuk határozni a közlekedési ágazat
prioritásait a következő évtizedre, miközben gondoskodni akarunk arról, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk
az időnként rendkívül ellentmondásos természetű különféle szempontoknak.

A mai vita során Önök már jelezték mindezeket az ellentmondásos kérdéseket, amelyeket jól ismerünk a
vasutakkal kapcsolatban. Az utolsó ülésen érdekes és heves vitát folytattak a versenyképes vasúti árufuvarozási
folyosókról, amely nagyon fontos fejleménynek bizonyulhat.

Dolgozzunk együtt a következő vasúti reformok előrelendítésén. A vasút versenyképessége a közúti
közlekedéssel, valamint Európa globális versenyképességével szemben nagyon erősen függ vasútjaink belső
architektúrájától: meg kell szabadulnunk a privilégiumoktól, meg kell szabadulnunk a politikai
beavatkozásoktól stb. Ez szilárd meggyőződésem az ebben a munkakörben eltöltött rövid időszak után.

A közlekedés kohéziója is kohézió, vagy sem? Elektromos gépjárművek: mivel járulnak hozzá az elektromos
gépjárművek a forgalmi torlódásokhoz, a közlekedés leggyűlöltebb tulajdonságához? A pénzügyek mindig
ellentmondásosak, különösen ma. Aztán ott vannak a regionális érdekek, amelyekre már felhívták a figyelmet;
a földközi-tengeri térség érdekei.

Tehát dolgozzunk együtt és próbáljuk megtalálni a helyes egyensúlyt. Meggyőződésem, hogy az általános
célokról valamennyien egyetértésre tudunk jutni. A közlekedési rendszer jövőbeni kihívásainak való megfelelés
érdekében ki kell elégítenünk a polgárok és az üzleti vállalkozások mobilitási szükségleteit, méghozzá
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kevesebb és tisztább energia felhasználásával, valamint az infrastruktúra és az egyes közlekedési módok
lehetőségeinek hatékonyabb kihasználásával. Meggyőződésem, hogy ezek között a keretek között az összes
európai intézmény közötti együttműködés megtermi majd a magas színvonalú jövőbeni közlekedési rendszer
előnyeit.

Mathieu Grosch, előadó. – (DE) Elnök úr, Kallas úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm hozzájárulásukat.
Ebben a jelentésben kitűztünk magunk elé célokat, és ezek eléréséhez nagyon sok mindenre van szükség,
többek között finanszírozásra is.

Ezért szeretném most egyértelművé tenni, hogy nem áll szándékunkban az egyik zsebünkből a másikba
átrakosgatni pénzt. Viszont nagyon sajnálatos lenne, ha az egyik zsebünk ki lenne tömve, míg egy másik
beruházáshoz valóban szükségünk lenne a pénzre. Nehéz elképzelni két olyan területet, amelyek jobban
összeillenének, mint a mobilitás és a területi kohézió. Nem szabad úgy tekintenünk ezekre, mint amelyek
versenyben állnak egymással, amint ezt egyesek teszik. Ez a helyzet például egy módosítással kapcsolatban,
amelyet az én képviselőcsoportom nyújtott be. Inkább együttműködő partnerként kell ezekre tekintenünk.
Ez is a kohézió egyik alapvető koncepciója a mi felfogásunk szerint.

Ezért nyomatékosan felkérem Önöket arra, hogy ne támogassák ezt a módosító indítványt, mert ez az alap
a jövőben kulcsszerepet fog játszani a jelentésünkben és a közlekedési politikában is. Nemcsak az infrastruktúra
fejlesztéséhez van szükségünk pénzre, hanem a kutatáshoz is, amely fokozott biztonságot és továbbfejlesztett
technológiát fog eredményezni.

Mivel például tudjuk, hogy a vasúti ágazatban hét vagy nyolc, egymástól teljesen különböző rendszer működik,
míg a közutakon minden technológiai probléma nélkül keresztül-kasul utazhatunk Európában, északról
délre és keletről nyugatra, szerintem teljesen elfogadható, hogy beruházásokat hajtsunk végre a kutatás, az
átjárhatóság és a technológia területén, pontosan azért, hogy a régiók közelebb kerülhessenek egymáshoz.

Ami az ügynökségeket illeti, és szeretnék újból röviden hivatkozni erre. Szilárd meggyőződésünk, hogy nem
szabad új struktúrát létrehoznunk, hanem Európa számára kell központi szerepet biztosítanunk. A közlekedési
politikában és más területeken egyre inkább egyértelművé válik, hogy sok esetben Európa a megoldást jelenti,
nem pedig a problémát, mint ahogyan sok ember szeretné ezt állítani, aki a nemzeti autonómia enyhe
árnyalatával látja a helyzetet. Ezt akarjuk elérni az ügynökségekkel és a jelentéssel. Szeretnék köszönetet
mondani valamennyiüknek rendkívül pozitív hozzájárulásaikért.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 6-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Spyros Danellis (S&D), írásban. – (EL) A közlekedéspolitikáról szóló következő fehér könyv előkészítése
fordulópontot jelent, és lehetőséget kínál nekünk közlekedéspolitikai iránymutatásaink, és ezzel együtt az
EU közös piacához tartozó „fizikai infrastruktúra” ismételt átgondolására. A Grosch-jelentés már a jelenlegi
formájában is átfogó képet mutat a közlekedés jövőjéről, amely abból a feltevésből indul ki, hogy a közlekedési
rendszer hatékonyságát nem kizárólag közúti hálózatunk mérete, illetve a hajóval vagy vonattal szállított
áruk mennyisége határozza meg, hanem – és ez egy alapvető, vitán felül álló alapelv – az a hatás is, amelyet
ezek a tevékenységek a környezetre, a társadalomra, a foglalkoztatásra és a közbiztonságra gyakorolnak.
Ezért meggyőződésem szerint különösen fontos, hogy a közúti biztonság új lendületet kapjon – szem előtt
tartva azt, hogy az Unióban a közlekedés 70%-a a közutakon zajlik –, és az is meggyőződésem, hogy az
Európai Közúti Közlekedési Ügynökség létrehozására vonatkozó javaslat egy ebbe az irányba mutató lényeges
intézkedés. Új eszközökre van szükségünk az új technológiák elfogadásának előmozdításához, valamint a
közúti közlekedésre vonatkozó legjobb szabályozási intézkedések és kutatási eszközök elosztásához.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), írásban. – (PL) Elnök úr! A ma megvitatott Grosch-jelentés
tagadhatatlanul fontos szerepet játszik az európai közlekedés következő tíz évének megtervezésében. A
nézeteltérések kivételesen magas száma és a kölcsönös kompromisszum kidolgozásával kapcsolatos probléma
annak a következménye, hogy az európai államokban nagyon eltérő jellegű a közlekedés, az Európai Unióban
pedig nagyon összetett a szociális és geopolitikai helyzet.

Szeretném felhívni a figyelmet a dokumentumban szereplő néhány kérdésre, többek között arra, hogy
rámutatunk a közlekedés diverzifikálásának szükségességére az európai közlekedési térség létrehozása során.
Véleményem szerint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének általánosan elfogadott felfogása súlyos
fenyegetést jelent. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének elérése érdekében
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jelentős beruházásokat kell végrehajtanunk új technológiákba. Emellett nem szabad elhanyagolnunk azokat
az energiaforrásokat, amelyek kellően környezetbarátak, például a bioüzemanyagokat. Én Sziléziából
származom, egy olyan agglomerációból, amely Európa sok hasonló térségéhez hasonlóan a regionális
támogatásnál többet igényel. Ez megmagyarázza, miért helyezek olyan nagy hangsúlyt a városi területekre.
Annak érdekében, hogy a jelentés még több súlyt kapjon, javasoltam, hogy illesszenek be hivatkozásokat
más dokumentumokra, például a teherfuvarozási logisztikáról szóló cselekvési tervre és a vasúti piac
fejlődésének nyomon követéséről szóló második jelentésre, és ezzel hangsúlyoztuk a vasutak fontosságát,
mint amelyek stratégiai szempontból fontosak a közlekedési ágazat egésze megfelelő működésének
garantálásához.

Debora Serracchiani (S&D), írásban. – (IT) A közlekedés jövőjéről szóló jelentés célja egy hatékony és
fenntartható európai közlekedési rendszer előmozdítása és kifejlesztése. Ennek megvalósítása érdekében
szükség van a belső közlekedési piac teljes megvalósítására, valamint a közösségi jogszabályok tagállami
átültetésének késlekedéseiből vagy elmulasztásából fakadó összes akadály eltávolítására.

Közlekedési alapra is szükség van a transzeurópai közlekedési hálózat projektjei finanszírozásának és annak
garantálásához, hogy az egyes rendszerek támogassák a hálózatot. A TEN-T-projektek kiemelten fontosak
a közlekedéspolitika szempontjából, de a hiányzó infrastruktúra, valamint a határon átnyúló útvonalak
földrajzi és történelmi akadályainak problémáját meg kell szüntetni. Végül a közúti biztonság kérdése –
többek között – az egyik olyan kulcsfontosságú pont, amelyre a közlekedési politikának a jövőben épülnie
kell.

19. A Petíciós Bizottság tevékenységéről szóló éves jelentés - 2009 (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Carlos José Iturgaiz Angulo által a Petíciós Bizottság nevében
előterjesztett, a Petíciós Bizottság 2009-es tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló jelentése
(2009/2139(INI)) (A7-0186/2010).

Carlos José Iturgaiz Angulo, előadó. – (ES) Elnök úr, örömömre szolgál, hogy – mint minden évben – itt
lehetek, és bemutathatom a Petíciós Bizottság 2009-es tevékenységéről szóló éves jelentést.

Ahogy Önök is tudják, a Petíciós Bizottság idei tevékenységén nyomot hagyott, hogy átléptünk a hatodikból
a hetedik parlamenti ciklusba, aminek eredményeként jelentősen módosult a bizottság összetétele, hiszen
a képviselők kétharmada első alkalommal vesz részt a bizottság munkájában.

A jelentés célja, hogy világos képet adjon a Petíciós Bizottság éves tevékenységéről, végső soron pedig az,
hogy részletesebben kifejtse, mivel jár egy petíció az Európai Parlamenthez történő benyújtása, és milyen
eredményei lehetnek az eljárásnak, mit érhet el, és mik a korlátai. E jelentés azt is megvizsgálja, hogy milyen
előrelépés történt a korábbi ajánlások alkalmazásában, amelyek célja az volt, hogy javítsák a bizottság
munkáját, és a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének fényében rávilágítsanak a jövő nagy kihívásaira.

A 2009. december 1-jén hatályba lépő Lisszaboni Szerződéssel, valamint az európai polgárság egyik pilléreként
annak a jognak a megerősítésével, hogy petíciót lehet benyújtani az Európai Parlamenthez, megteremtődött
a szükséges jogalap ahhoz, hogy növeljük a nyilvánosság részvételét az Európai Unió döntéshozatali
folyamatában, lehetőséget kínálva az európaiaknak, hogy javaslatot tegyenek az Unió jogalkotásának javítására
vagy kiegészítésére. Ezért a Petíciós Bizottság üdvözli, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 50. cikkével
összhangban az Alkotmányügyi Bizottsággal együtt dolgozhat az európai polgári kezdeményezésről szóló
jelentésen, amelynek ez év végére kell elkészülnie. Emellett, ugyanígy a Lisszaboni Szerződés összefüggésében,
a Parlament Petíciós Bizottságának szorosabb munkakapcsolatokat kell kovácsolnia a tagállamok nemzeti
és regionális parlamentjeinek hasonló bizottságaival, hogy elősegítse az európai kérdésekkel kapcsolatos
petíciók kölcsönös megértését, és biztosítsa, hogy a nyilvánosság a legalkalmasabb szinten a leggyorsabb
válaszokat kapja meg.

Felhívnám figyelmüket arra is, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Alapjogi Charta is kötelező
jogi erőre emelkedett, és hangsúlyoznám a Charta jelentőségét abban, hogy világosabbá és láthatóbbá teszi
az alapvető jogokat valamennyi európai számára. Bízom abban, hogy minden szükséges eljárási lépést
megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
európai egyezményhez való uniós csatlakozást érintő intézményi szempontot figyelembe vegyék. E cél
létfontosságú, ha figyelembe vesszük azt a problémát, hogy a Petíciós Bizottság bizonyos tagállamokban
nap mint nap a tulajdonjogok megsértésével szembesül, és tudja azt, hogy sem a bizottság, sem a Parlament
sincs abban a helyzetben, hogy jogi lépéseket tegyen.
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Hangsúlyoznám a Parlament és az európai ombudsman közötti kiváló kapcsolatot. Különösen nagyra
értékeljük az európai ombudsman erőfeszítéseit, hogy ismertebbé tegye a nyilvánosság körében munkáját,
valamint azonosítsa és megoldja az európai intézmények által elkövetett hivatali visszásságokkal kapcsolatos
ügyeket. Ezért támogatom azt az ötletet, hogy az európai ombudsmannak hivatali magatartási kódexet
kellene készítenie az Európai Unió igazgatása számára.

Kérjük egy online rendszer kifejlesztését, amely egyértelműen jelzi a nyilvánosság rendelkezésére álló
különböző panasztételi mechanizmusokat, és azt, hogy ezek közül melyik felel meg leginkább a panaszos
érdekeinek; ennek eléréséhez egy egyablakos online rendszert kell létrehozni.

Azonban nem minden alakult pozitívan. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy tiltakozzak az Elnökségi
Főigazgatóság és a Kommunikációs Főigazgatóság 2007 óta bevett gyakorlata ellen, amelynek értelmében
a nem petíciónak minősülő beadványokat petícióként veszik nyilvántartásba a Parlament eljárási
szabályzatának 201. szabály (1) bekezdése szerint. Az úgynevezett „nem petíciónak minősülő beadványokról”
beszélek. Ezek feldolgozása szükségtelen időpazarlás, nem is beszélve az erre fordított személyzeti költségekről.
Hogy fel tudják mérni e kérdés jelentőségét, mondok Önöknek egy adatot: az úgynevezett „nem petíciónak
minősülő beadványok” a nyilvántartásba vett petíciók akár 25%-át is kitehetik. E hivatali visszásság
veszélyezteti az uniós polgárok jogait.

Utolsó, de nem kevésbé fontos szempontként szeretnék rámutatni arra, hogy magatartási kódexet kell
elfogadni a petíciók belső feldolgozására. Ezért bátorítom a titkárságot és a képviselőcsoportok képviselőit,
hogy dolgozzanak a Petíciós Bizottság belső szabályairól és eljárásairól szóló felülvizsgált iránymutatás
elkészítésén, amelyet a képviselők használnak majd.

Végezetül zárszóként – és hogyan is tehetnék másként, elnök úr – köszönetet szeretnék mondani a bizottság
titkárságának munkájáért és a jelentés elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Iturgaiz úrnak
kiváló jelentéséért és azért a rendkívül jelentős munkáért, amelyet láthatóan a jelentés elkészítésére fordított.
Meg kell mondanom, hogy a jelentés minőségét tekintve Iturgaiz úr messze túllépett az elődjén,
McGuinness asszonyon, aki szintén sikeresen készítette el nagyon fontos és nagyon informatív jelentését.

A jelentés áttanulmányozása után a Bizottság számos fontos részletet és több javaslatot is talált arra nézve,
hogy a későbbiekben miként javíthatnák munkánkat és együttműködésünket. Nagyon is világos, hogy el
kell ismernünk a petíciók növekvő fontosságát. Azt láthatjuk, hogy tényleg bővül a petíciókban felvetett
kérdések száma és köre. Arra is fel szeretném használni ezt az alkalmat, hogy elismeréssel adózzak a Petíciós
Bizottság új elnökének, Mazzoni asszonynak, hiszen nagyon rövid idő alatt sikerült új lendületet adnia a
bizottság munkájának és élénkebbé tennie a Bizottsághoz fűződő viszonyt, továbbá nagyon együttműködő
és jó munkaviszonyt alakított ki a Parlament többi bizottságával és a Bizottsággal is.

Folytatásképp szeretném megismételni, hogy a Bizottság természetesen nagyon is készen áll a Petíciós
Bizottsággal folytatandó együttműködésre a petíciók minden szempontját illetően. Készek vagyunk szakértői
segítséget nyújtani és rendelkezésre bocsátani legfontosabb szolgáltatásainkat – a kérdések hátterének
vizsgálatát és a leglényegesebb problémákkal kapcsolatos megfelelő információcserét. A szűkös időkeret
miatt engedjék meg, hogy mindössze három kérdésre összpontosítsak, amelyek a Bizottság szempontjából
különösen érdekesek és fontosak.

A legfontosabb elemnek azt tekintjük, hogy az előadó is az egész együttműködési folyamat nagyon jelentős
pilléreként ismeri el a nemzeti hatóságokkal és a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködést. Nagyon
figyelmesen hallgattam az imént azt az ötletét, hogy nagyon szoros együttműködést kellene kialakítani a
tagállamok petíciós bizottságaival. Nagyon gyakran áll fenn az az eset, hogy európai jogszabályról van szó,
viszont a nemzeti hatóságok felelősek a végrehajtásáért.

Másodsorban, megértjük Önöket, hogy érthetőbb és felhasználóbarátabb információáramlást és
információközlést kérnek a Bizottságtól. Megpróbáljuk javítani munkánkat ezen a ponton, és szeretném
kiemelni az új Európa honlap minőségi javulását, amelyen igyekszünk a témába vágó információkhoz
irányítani a petíciók benyújtóit.

Harmadrészt nagy örömömre szolgált, hogy múlt héten keretmegállapodás jött létre az Európai Parlament
és a Bizottság között a jelentésben felvetett bizonyos kérdésekről, nevezetesen az érdekelt felek jogsértésekkel
kapcsolatos jelenlegi hatáskörére vonatkozó tájékoztatásról. Nagyon örülök, hogy sikerült erre megoldást
találnunk.
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Tudom, hogy lejárt az időm, be is fejezem itt, és örömmel tekintek a vita elé. Nagyon köszönöm ezt a kiváló
jelentést.

Pascale Gruny, a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, először is hadd
gratuláljak Iturgaiz Angulo úrnak munkájához.

Egyetértek a jelentés tartalmával, és nem kívánok visszatérni ehhez a külön témához. Azonban szeretnék
kiemelni két fontos kérdést, amelyeket Iturgaiz Angulo úr vetett fel. Először is fontos, hogy tájékoztassuk a
polgárokat a polgári kezdeményezés, a petíciók Európai Parlamenthez történő benyújtásának folyamata és
az európai ombudsman szerepe közötti különbségről. Még mindig túl nagy félreértések vannak az egyes
eszközök szerepével kapcsolatban. Másrészt, a választókörzetemben a polgárokkal találkozva tudatosult
bennem, hogy sohasem hallottak arról a jogukról, hogy petíciót nyújthatnak be az Európai Parlamenthez.
Hogyan biztosíthatjuk így, hogy a polgárok világosabb képet kapjanak, és saját előnyükre tudják kiaknázni
a meglévő erőforrásokat? Ennek fényében elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament jobb kommunikációs
eszközökkel rendelkezzen.

Tudatosult Önökben már, hogy jelenleg nincs olyan weboldal, amely világosan elmagyarázná, hogyan kell
benyújtani egy petíciót? Sőt, a petíciót benyújtó emberek nem kapnak olyan tájékoztatást, amely alapján
valós időben követhetnék a Parlamenthez benyújtott petícióik feldolgozottságát. Semmi sem indokolhatja,
hogy ennyire nem biztosított az átláthatóság.

Nagyobb fokú láthatóságra van szükség ahhoz, hogy tudatosuljon a polgárokban: támogatjuk őket.
Bizottságunk értük van és az ő javukra dolgozik, és azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk őket. Az Európai
Parlamentnek a saját hatáskörén belül mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a
kommunikációs szakadékot, és rávilágítson az elvégzett munkára. Igaz, hogy e munka nem jogalkotási
természetű, viszont nem kevésbé fontos. A mi fő ügyünk a polgárok ügye, bizottságunk pedig e célkitűzést
szem előtt tartva dolgozik nap mint nap.

Chrysoula Paliadeli, az S&D képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr, biztos úr, a Petíciós Bizottság alelnökeként
jómagam is csatlakozom az előttem felszólalókhoz, és köszönetet mondok jó barátomnak, Iturgaiz úrnak
az általa elkészített nagyon fontos jelentésért, különös tekintettel arra, hogy – miután kiértékelte a statisztikákat
– jelentésében rávilágít a Petíciós Bizottságnak az európai polgárok és az Európai Parlament közötti
kapcsolatokban betöltött döntő szerepére, továbbá arra, hogy az európai ombudsman intézménye mellett
e bizottság is fontos szereplő az Európai Unióba és annak képviselőibe vetett bizalom kiépítésében.

E szempontból a Bizottságnak kötelezettsége van, jómagam pedig üdvözlöm azt, amit Šefčovič úr már
említett (megelőzött engem ebben), hogy együttműködik a Petíciós Bizottság tagjaival a bürokratikus
mentalitás visszaszorításában és a Bizottság támogatásában, hogy az hatékonyabban tudjon választ adni a
megkeresésekre, ami megkönnyíti a Petíciós Bizottság munkáját; együttműködik abban is, hogy rendszeresen
hivatalos jelentéseket nyújt be a jogsértési eljárások terén elért előrehaladásról, és új webportált hoz létre,
amely tájékoztatja a polgárokat az uniós és nemzeti szinten rendelkezésükre álló panasztételi
mechanizmusokról.

Bízom abban, hogy a Bizottság kellőképpen figyelembe veszi Iturgaiz úr jelentését, és felhasználja annak
következtetéseit az európai identitás megteremtése és a kohézió kiépítése érdekében.

Marian Harkin, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az
előadónak ezért a nagyon átfogó jelentésért.

Hat évig voltam a Petíciós Bizottság póttagja, és ezen időszak alatt nagyon szoros együttműködésben
dolgoztam néhány petícióbenyújtóval, a többieket pedig nagyon figyelmesen meghallgattam.

Elsősorban mindig is az foglalkoztat engem, hogy a polgárok általában nagyon eltérő szemszögből nézik
az EU intézményeit, mint mi, európai parlamenti képviselők, vagy Ön, biztos úr. Úgy vélem, hogy a
petícióbenyújtók helyzetébe kell képzelnünk magunkat. Úgy vélem, hogy ha tényleg hatékony, polgárbarát
folyamatot akarunk kialakítani, egyfajta testületet kell létrehoznunk, amelynek tagjai petícióbenyújtók, majd
meg kell hallgatnunk mondanivalójukat, és ezt katalizátorként kell felhasználnunk a pozitív változások
érdekében.

Sok polgár számára az Európai Parlamenthez benyújtott petíció egy nagyon hosszú út utolsó köre, amikor
már gyakran nagyon csalódottak. A mi felelősségünk, hogy a lehető legsimábbá tegyük ezt az utat, és jómagam
is tényleg kiváló ötletnek tartom a javaslatot, hogy az uniós jogokkal foglalkozó weboldalt egy
felhasználóbarát, egyablakos rendszerré alakítsuk. Azonban támogatnunk is kell a polgárokat az eljárás
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során, mégpedig világos és megfelelő időben adott magyarázatokkal, hogy mi is történik az egész eljárás
alatt.

A nem elfogadható petíciók kérdése évről évre előkerül, és úgy vélem, itt reálisnak kell lennünk. Sohasem
fogjuk teljes körűen kifejteni a polgároknak, hogy mi tartozik az Unió hatáskörébe, és mi nem, így
fontosabbnak tartom azt, hogy ha egy petíció elfogadhatatlan, akkor azt világosan és egyszerűen
elmagyarázzuk a petíció benyújtójának, és – ami még fontosabb – a válaszban javaslatot tegyünk arra is,
hogy legközelebb hova fordulhat panaszával.

Két ponttal zárnám mondandómat. Támogatom a 17. bekezdést, amely felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen
fel a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámjával szemben. A kisvállalkozások
sok tagállamban – ha nem az összesben – évről évre ki vannak téve e félrevezető társaságok zaklatásának és
jogi fenyegetéseinek.

Végezetül pedig az E. preambulumbekezdés az uniós jogszabályoknak a polgárok életét befolyásoló közvetlen
hatásáról szól, továbbá azzal foglalkozik, hogy a polgárok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy értékeljék
a jogszabályok hatékonyságát és hiányosságait. Nekünk jogalkotóként a Bizottságnak pedig a jogszabályok
kezdeményezőjeként oda kell figyelnünk erre, és egy olyan megerősítő ciklus részeként kell felhasználnunk
ezt, amely javítja hatékonyságunkat, nem pedig zsákutcába vezet.

Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani
Iturgaiz úrnak ezért a fontos jelentésért, amely számos remek bekezdést tartalmaz. Mivel csak kevés időm
van, az általunk előterjesztett módosításokra fogok összpontosítani.

Mondandónkban konkrétnak kell lennünk, ha azt akarjuk, hogy a polgárok megértsék, mivel jár munkánk.
Nem arról van szó, hogy másra hárítjuk a felelősséget; éppen ellenkezőleg, munkánk meghozta gyümölcsét.
A helyi és nemzeti hatóságok figyeltek ránk. Rosszul értelmezett udvariasság, ha csak absztrakt fogalmakkal
beszélünk ezekről az ügyekről, ami ellentétes számos képviselőtársam jó szándékával, hogy munkánkat
polgárbarátabbá tegyük.

Az 1. módosítással világossá akarjuk tenni, hogy az Európai Bíróság természetesen a nemzeti bíróságok
felett áll. A jelentés alapján az a benyomás alakulhat ki bennünk, hogy a nemzeti bíróságok mondják ki a
végső szót. Pedig a polgárok természetesen hozzánk fordulhatnak ügyeikkel, a nemzeti bíróságokon kívül
is. Ellenkező esetben – nem utolsósorban pénzügyi okokból – a legtöbb embernek szinte semmi lehetősége
sem lenne arra, hogy hangot adjon panaszának.

Talán a 4. módosítást tartom a legfontosabbnak. Nem akarunk lehetőséget adni a Bizottságnak, hogy kibújjon
felelőssége alól, miszerint ő köteles betartatni a tagállamokkal a közösségi jogszabályokat. Nagyszerű, hogy
új módszerekkel állnak elő, de a Bizottság megjegyzéseiből nem tudnám megmondani, hogy ez adott esetben
a Bizottság arra irányuló kísérlete-e, hogy kibújjon felelőssége alól, amit pedig nem szabad megengedni.

Végül mondanék pár szót a Petíciós Bizottság belső szabályaival és munkamódszereivel foglalkozó 5.
módosításról, amely aligha érinti a plenáris üléseket. Nagyon röviden összefoglalva, a jelenlegi szabályok és
módszerek rendkívül jól működnek, és ne feledjék: ha valami jól működik, ahhoz nem érdemes hozzányúlni!
Már eddig is sok értékes időt pazaroltunk erre a vitára.

Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani
az előadónak munkájáért.

Szeretnék rámutatni, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése alapvetően befolyásolja majd a bizottság
munkáját, bár további erőfeszítésekre lesz szükség annak eléréséhez, hogy a bizottság munkáját hozzáigazítsuk
a Szerződés új követelményeihez. Új helyzetben találjuk magunkat, ahol a Parlamentre jelentős szerep hárul,
különösen az új polgári kezdeményezésen végzett munkában, hogy ez az eszköz az Európai Unió
döntéshozatali folyamatának részeként képes legyen elérni célját. A Petíciós Bizottság fontos szerepet játszik
a Parlament felügyeleti hatáskörének végrehajtásában. Érdemes felidézni például a német ifjúságvédelmi
hivatallal kapcsolatos panaszokat, amelynek gyakorlata megnehezítette a Németországon kívüli tagállamból
származó szülők számára szülői felügyeleti joguk gyakorlását. A bizottság megvizsgálta ezt a problémát, és
ez felhívta a figyelmet az ezen a területen tapasztalható szabálytalanságokra.

A Petíciós Bizottság fontos szerepet játszik az Európai Bizottság munkájának nyomon követésében is.
Példaként említhetjük az Északi Áramlat beruházásainak előkészületeiről szóló jelentést és az azzal
kapcsolatban felmerült gyanút, hogy a projekt nem felel meg valamennyi környezetvédelmi követelménynek.
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A Petíciós Bizottság munkájával kapcsolatos vitában megemlítendő harmadik fontos tényező, hogy az
Alapjogi Charta jogilag kötelező erőre emelkedik. A bizottság részéről ezen a területen is további intenzív
munka várható.

Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, képviselőcsoportom nevében én is
csatlakozom az előttem szólókhoz, hogy gratuláljak és köszönetet mondjak Iturgaiz úrnak. Úgy vélem,
részletes jelentés van most előttünk a Bizottság 2009-ben végzett intenzív munkájáról.

Ez az intenzív munka a petíciókkal kapcsolatban folyt, amelyek a nyilvánosság egyre hatékonyabb eszközeivé
válnak, és ez azt jelenti, hogy a petíciók teljes száma lényegében nőtt 2008-hoz képest. Véleményem szerint
ez azt jelzi, hogy a nyilvánosság szemében a Parlament valóban igen hasznos eszköz, amikor mindenféle
petíciót nyújtanak be hozzá, legyen szó környezetvédelmi problémákról, alapvető jogokról,
igazságszolgáltatásról, a belső piacról stb.

Egyre több petíció érkezik: a lista élén Németország áll, utána következik Spanyolország, Olaszország és
Románia – remélem, e sorrendnek semmi köze sem lesz a holnaputáni meccs eredményéhez, és Németország
nem kerekedik felül Spanyolországon. Az mindazonáltal igaz, hogy egy olyan eszközzel állunk szemben,
amely valóban hasznos a nyilvánosság számára.

Úgy vélem, a jelentésnek az az erénye, hogy nem csupán leírja a petíciós eljárás eredményessége érdekében
megoldandó kérdéseket, hanem hangsúlyozza is ezeket az Európai Bizottság előtt.

Először is, a petíciók benyújtásának egyszerűsítése mindannyiunk feladata, beleértve a Parlamentet is.
Mindemellett minden olyan ügyben, amely az EU hatáskörébe tartozik, mint amilyen az
ökoszisztéma-gazdálkodás, környezetvédelem stb., jóval gyorsabb válaszokra lenne szükségünk a Bizottságtól
is az eljárásban, ideértve a tagállamoknak küldött figyelmeztető leveleket is. Mindezeknek gyorsabbnak kell
lenniük, hiszen – ahogy azt a Bizottság is tudja – a levél megérkezése vagy akár az Európai Bíróság közbelépése
is gyakran túl későn történik meg: a kár visszafordíthatatlanná válik; a környezeti károk visszafordíthatatlanok.

Ezért tűnik nagyon fontosnak számomra, hogy valóban képesnek kell lennünk sokkal gyorsabb választ adni
erre a konkrét kérdésre. E válasznak már onnantól kezdve gyorsabbnak kell lennie, amikor a petíció beérkezik,
és amikor a Bizottság bejelenti, hogy egyetért a petíció benyújtójával, és valóban károkozás történt, vagy
megsértették az európai környezetvédelmi irányelveket; minderre annak érdekében van szükség, hogy amikor
az eljárás a bíróságok elé kerül, ott gyorsabb útja legyen, így próbálva meg megakadályozni azt, hogy a kár
visszafordíthatatlan legyen.

2009-ben hazám, Spanyolország nagyon fontos következményekkel szembesült. Spanyolország egyike volt
azoknak az országoknak, amelyeket a leginkább sújtott az ellenőrizetlen városfejlesztés, így Auken asszony
jelentése nagyon fontos volt abban az időben. Emlékeztetném Önöket például Granadilla kikötőjének ügyére.

A Huelvában tett legutóbbi látogatásunk, amikor a folyótorkolat szennyezettségének valamennyi
következményét vizsgáltuk, jól szemlélteti, hogy ez valóban nagyon hasznos eszköz a kezünkben. Úgy
vélem, hogy a nyilvánosság köszönetet mond majd nekünk, ha fel tudjuk gyorsítani és egyszerűsíteni tudjuk
a Bizottság fellépéseit, és sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni ezeket, amikor megsértik a környezetvédelmi
szabályozásokat.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a petíciós jogot az uniós polgárság egyik
fontos elemeként a Lisszaboni Szerződés rögzíti. A német és spanyol polgárok nyújtják be messze a legtöbb
petíciót. Hazám, Ausztria jóval elmarad az éllovasok mögött. Biztos vagyok abban, hogy a közvélemény
figyelme pozitív hatással lehet az Európai Unió integrációjának elmélyítésére.

Az Európai Unió döntései közvetlenül befolyásolják a polgárok mindennapi életét. A petíciókon keresztül
a polgárok közvetlenül kapcsolatba léphetnek az európai intézményekkel, márpedig ezeket az intézményeket
gyakran nagyon absztraktnak és bürokratikusnak tekintik.

Azonban maguk az intézmények is előnyt kovácsolnak ezekből a petíciókból, hiszen a petíciók gyakran
világítanak rá az uniós jog végrehajtásának módjára. Ennek egyik példája a képesítések, a szakképesítések
és a szakmai tapasztalatok kölcsönös elismerése. Az EU különböző mobilitási programok egész sorát
támogatja. E programok sikeres működéséhez fontos a kölcsönös elismerés.

Az Európai Unió polgárait az Európai Parlament képviseli. Már csak egyedül emiatt is fontos, hogy a petíciókon
keresztül közvetlenül hozzánk fordulhassanak. A Petíciós Bizottság tagjaként tevékenyen dolgozok azért,
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hogy a nyilvánosság jobban megismerje a bizottságot, és javítsuk annak hatékonyságát. Ha az európai
polgárok többet tudnának az EU hatásköréről, meg tudnánk oldani a sok elfogadhatatlan petíció problémáját.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Šefčovič urat, és jelezném, hogy a
Tanács képviselője nincs jelen a mai vitán.

Ahogy Ön is tudja, elnök úr, az Európai Unió az évek során megerősítette az európai polgárság koncepcióját,
mivel ez képezi politikai legitimitásának egyik alapját, és elengedhetetlen mindenekelőtt ahhoz, hogy
kibontakoztassa a demokratikus képviseletre irányuló törekvését. Ahogy az összes nemzetközi szervezet,
az Európai Unió sem léphet fel olyan területeken, amelyeket a Szerződések nem szabályoznak, és nem
értelmezheti túl széleskörűen hatáskörét sem.

Mégis van egy sajátos vonása, amely alapítóinak európai álmára vezethető vissza, akik „az emberek Európáját”
képzelték el. A legutóbbi szerződés, a nemrégiben hatályba lépő Lisszaboni Szerződés kifejezetten azzal a
céllal helyezi el egy politikai keretrendszerben az európai intézményeket, hogy a polgárok aktívabb részvételét
érje el: hogy lerakja az emberek Európájának építőköveit, amelyet mi alakítunk ki.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a polgárok aktív részvételének egyetlen közvetlen eszköze az
európai intézmények életében. Elegendő csak azt megemlíteni, hogy a bizottság a polgárok megkeresései
alapján alakítja napirendjét, nem pedig a Bizottság utasításai szerint. A Parlamentnek és a Bizottságnak
jobban figyelembe kellene vennie a bizottság munkáját és eredményeit.

A 2009-es jelentés adatai – a jelentéshez egyébként gratulálok Iturgaiz Angulo úrnak – a részvétel igen nagyra
értékelendő növekedéséről számolnak be, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság az elmúlt időben nem
sok hajlandóságot mutatott a Petíciós Bizottsággal folytatandó együttműködésre.

Az elmúlt évben javítottuk a belső eljárásokat, megkezdtük a benyújtott petíciók vizsgálatára szolgáló
módszerek felülvizsgálatát, és – ahogy mindannyian említettük – egy rendszert javasoltunk a webportál
korszerűsítésére, hogy felhasználóbarátabbá tegyük azt a polgárok számára. Termékeny év áll mögöttünk...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót.)

Egy jövő évi kívánsággal fejezném be mondandómat: remélem, hogy gyümölcsözőbb együttműködésünk
lesz a Bizottsággal, és így bízom Šefčovič úr szavaiban és három pontjában, amelyeket reményeim szerint
életbe léptetünk. Abban is bízom, hogy a bizottság különleges szerepet kap a polgári kezdeményezés most
tárgyalandó eljárásában.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Én is szeretnék gratulálni a jelentéshez. Azt gondolom, hogy pontos képet ad
a 2009-es évről, ami nem volt könnyű év. A bizottság tagjainak körülbelül kétharmada kicserélődött, közben
emelkedett - ha enyhén is - a petíciók száma. Egyébként is izgalmas volt abból a szempontból, hogy az
Európai Unió a demokratikus deficitet csökkenteni próbálta a Lisszaboni Szerződés elfogadásával, életbe
lépésével.

A Petíciós Bizottság valóban nem vesz részt a jogalkotási folyamatban és emiatt sokan kevésbé fontosnak
tekintik, mint más bizottságokat, de pontosan a demokratikus deficit csökkentése szempontjából kiemelt
szerepe van, abból a szempontból tehát, hogy az állampolgárok és az uniós intézmények között kapcsolatot
teremt. Fontos visszajelzés nekünk az, hogy enyhén emelkedett a benyújtott petíciók száma, de nem igazán
csökkent a nem befogadható petíciók száma. Sokat kellene javítani még az információn, hogy pontosan
tudják az állampolgárok, hogy mikor fordulhatnak petíciókkal a bizottsághoz.

Azt hiszem, az is fontos visszajelzés mindannyiunk számára, hogy milyen területeket érintenek a petíciók.
Ezek vagy azok, ahol nem elégséges az európai uniós jogszabályok átültetése, nem elegendően jó a
végrehajtásuk, vagy ahol az állampolgárok szeretnének nagyobb európai uniós kompetenciát látni:
környezetvédelem, emberi jogok kérdése. Egyre több a petíció, ami a szabad mozgással kapcsolatos,
igazságszolgáltatás, belső piaci kérdések, azt hiszem mind nagyon fontosak.

Én is szeretném kiemelni azt, hogy nagyon nagy szüksége van a bizottságnak arra, hogy az Európai Bizottsággal
együtt tudjon működni, kiemelten Sefcovic biztos úrral, akinek a segítsége nélkül sokkal kevésbé tudunk
hatékonyak lenni. Fontos, hogy bizonyos kérdésekben igen gyorsan szülessenek döntések, ahol jóvátehetetlen
károk történhetnek akkor, ha nem vagyunk elég gyorsak. Egyébként is az időtényező nagyon fontos, és
emiatt a Bizottság együttműködése. Még egy dolgot említenék meg: nem minden nyelven egyenlő gyorsan
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tudjuk intézni a petíciókat. A kis nyelvek nincsenek igazán képviselve a bizottság adminisztrációjában.
Fontos lenne ezt is javítani és felgyorsítani.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Elnök úr, a petíciós jog az Európai Unió polgárainak egyik legfontosabb joga.
Lehetővé teszi számukra, hogy rávilágítsanak jogaik esetleges megsértésére vagy az Európai Unióban
elkövetetett visszaélésekre. A benyújtott petíciók ezért jól mutatják, hogy milyen módon működik az európai
jogrendszer. Emiatt örülök annak, hogy összesen 1900 petíciót nyújtottak be, ami növekedést jelent 2008-hoz
képest.

Európa polgárainak azonban ahhoz is joguk van, hogy megfelelő, helyes és gyors válaszokat kapjanak. Ez
azt jelenti, hogy együtt kell javítanunk munkamódszereinket és belső eljárásainkat. Először is az úgynevezett
a nem petíciónak minősülő beadványokat kell gyorsabban kiszűrni. Ezeket nem szabad bevonni a teljes körű
hivatali ügyfeldolgozás folyamatába. Másodszor, gyorsabban el kell utasítanunk, illetve gyorsabban kell
továbbítanunk azokat a petíciókat, amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartoznak. Harmadrészt, a Petíciós
Bizottság tagjainak gyorsabban kell párbeszédet kialakítaniuk a petíciók benyújtóival.

Nagy lehetőség nyílik most a Petíciós Bizottság előtt, hogy életre keltse az Európai Uniót polgárai szemében.
Úgy vélem, hogy nekünk – és ezalatt a Petíciós Bizottságot, a Bizottságot és az illetékes közigazgatási szerveket
értem –, megfelelően és teljes körűen ki kell aknáznunk ezt a lehetőséget a közeljövőben.

Még egyszer nagyon köszönöm az előadónak ezt a kiváló jelentést.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Jómagam is azzal kezdeném, hogy gratulálok kollégámnak, Iturgaiz úrnak
jelentéséhez. Jelentése azért fontos, mert egy fontos bizottság adta ki, a Petíciós Bizottság pedig azért fontos,
mert hidat képez köztünk és az európai polgárok között. A bizottság pozitívuma, hogy nemcsak lehetőséget
ad a polgároknak, hogy hallassák hangjukat, hanem azt is biztosítja, hogy meghallgassák őket – ami talán
még fontosabb is. Kevés olyan hely van, ahol a polgárok azt érezhetik, valóban meghallgatják őket, e bizottság
pedig mindenképpen ezek egyike.

Utalnék arra a jelentésre, amelyet én készítettem 2006 végén a Petíciós Bizottság nevében a szakmai
címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámjáról: azokról a szakmai címjegyzékekről, amelyek
arra bátorítják a polgárokat és a kisvállalkozásokat, hogy hirdetessenek náluk, azt viszont nem tudatják
velük, hogy ezek fizetett hirdetések. Olyan szervezetek, iskolák és könyvtárak estek áldozatul a kereskedelmi
címjegyzékek megtévesztő gyakorlatának, amelyek még csak nem is üzleti vállalkozások. E jelentésben arra
kértem a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot, amely egyszer és mindenkorra megoldja ezt
a kérdést. Sajnos ez nem valósult meg, én pedig továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy sor kerüljön rá. Ezért
kérem a Bizottságot ennek tudomásul vételére, mivel úgy érzem, ez a legfontosabb.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Elnök úr, a jelentés nagyon világosan szemlélteti, hogy mennyire
fontos a Petíciós Bizottság és a petíciók egész rendszere az európai demokrácia számára. Itt adunk választ
azokra a mindennapi problémákra, amelyekkel az emberek szembesülnek, de az is nagyon fontos, hogy a
polgárok elmondják nekünk, amikor a tagállami intézmények vagy maguk a tagállamok nem tartják be az
uniós jogot. A Petíciós Bizottságban megvitatjuk ezeket az ügyeket, következtetéseket vonunk le velük
kapcsolatban, azt követően azonban fogalmunk sincs arról, hogy a tagállamok tudomásul vették-e
megállapításainkat.

Így aztán nincsenek igazi mechanizmusaink annak ellenőrzésére, hogy elvégzett munkánknak lett-e valamilyen
hatása, vagy hogy megállapításainkat meghallgatták és figyelembe vették-e. Továbbá nehéz úgy ellátni az
ellenőrzési feladatot, hogy nincs nyomon követés, és nem tudjuk, hogy a későbbiekben mi történik. Ráadásul
ekkor az történik, hogy a petíciók megint visszakerülnek hozzánk, és kezdik újra ismételgetni a panaszokat.

Példa erre az egyik 2006-os petíció, amely 2010-ben újra eljutott hozzánk, mi pedig még egyszer meg fogjuk
vizsgálni. A petíció szerzője kifogásolta a Balti-tenger fenekén Oroszország és Németország között
megépítendő gázvezetéket, és rámutatott a természeti környezetet fenyegető kockázatokra. 2008-ban az
Európai Parlament jelentést fogadott el, amelyben követelte a balti-tengeri tengerfenéken áthaladó északi
gázvezeték építésének leállítását. Bizottságunk ragaszkodott ahhoz, hogy az Európai Bizottság ellenőrizze,
alaposan értékelték-e az egész helyzetet, és hogy az Európai Bizottság felügyelte-e az ügyet. Kiderült, hogy
nem került sor nyomon követésre, és az ügy újra visszakerült hozzánk. Ezért alaposan át kell gondolnunk
a helyzetet, és rendszert kell létrehoznunk annak nyomon követésére, hogy a lezárásuk után mi történik a
petíciókkal.
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Mairead McGuinness (PPE). – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Arra kívánom
felhasználni időmet, hogy felhívjam a Ház figyelmét a Petíciós Bizottság által még 2006-ban és 2007-ben
végzett munka egy fejleményére; akkoriban vizsgálóbizottságot hoztunk létre az Equitable Life
biztosítótársaság ügyében. Én voltam a bizottság elnöke. E Ház megszavazta a jelentést 2007-ben, amely
felszólította az Egyesült Királyság kormányát, hogy ismerje el felelősségét, és kártalanítsa az Equitable Life
biztosítási kötvénytulajdonosait az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban vagy bármely más
országban. Mára Önök közül sokan kaphattak észrevételeket választópolgáraiktól, akiket aggasztott e
kártérítés mértéke. Egy javaslat szerint a kártérítés mindössze 20%-os lesz. Az elnökségem alatt dolgozó
bizottság nem ilyen kártalanításra gondolt. Szeretném, ha e Ház és különösen a Bizottság nagyon gondosan
áttekintenék ezt a helyzetet. Úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság új kormányának tartania kell magát
ahhoz, amit nyitó nyilatkozatában mondott, és kötelezettséget kell vállalnia valamennyi kötvénytulajdonos
megfelelő és méltányos kártalanítására.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem, hogy a petíciós jog az európai polgárok
egyik fő eszköze arra, hogy aktívan részt vehessenek az Európai Unió politikai tevékenységeiben.

Abban a szellemben vállalva európai parlamenti képviselői mandátumomat, hogy szolgálom és tiszteletben
tartom a polgárokat, és kiemelten kezelem azt, hogy ennek meg kell jelennie az Európai Parlament döntéseiben,
gyakran figyelemmel kísértem a benyújtott petíciókat...

(Az elnök kéri a felszólalót, hogy beszéljen lassabban)

Gyakran figyelemmel kísértem a benyújtott petíciókat és a petíciók fejleményeit az illetékes bizottságban.
Sajnos annak ellenére, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 5. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy a
képviselők jogosultak betekinteni a Parlament vagy bármelyik bizottság aktáiba, azt fedeztem fel, hogy a
belső használatú e-Petition adatbázishoz csak az illetékes bizottságok képviselői férnek hozzá. Felvettem a
kapcsolatot a szóban forgó bizottsággal, de sajnos nem kaptam választ.

Úgy vélem, hogy haladéktalanul orvosolni kell ezt a megkülönböztetést, amely csökkenti a polgárok
petícióinak fontosságát, és aláássa a parlamenti bizottság munkáját. Kevés időnk van elnök úr, ezért
megpróbálunk mindent elmondani egy percben.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Először is szeretnék gratulálni Iturgaiz úrnak mindahhoz az erőfeszítésért,
amit e jelentés elkészítéséért tett.

A Lisszaboni Szerződés ismételten megerősítette az Európai Unió polgárait megillető alapvető jogot, hogy
petíciókat nyújthatnak be az Európai Parlamenthez. E petícióknak azonban kifejezetten az EU valamelyik
tevékenységi körét kell érinteniük ahhoz, hogy foglalkozzanak velük.

Éppen ezért nyújtottam be egy módosítást, amelyben kértem, hogy a petíciókra létrehozandó interaktív
portál a lehető legrészletesebben ismertesse az EU hatáskörét a különböző területeken. Ez az egyetlen módja
annak, hogy megszüntessünk minden félreértést az EU hatáskörével és a nemzeti hatáskörökkel kapcsolatban,
és csökkentsük az elfogadhatatlannak nyilvánított petíciók számát.

Úgy gondolom, hogy a későbbiekben a Bizottságnak folyamatosan együtt kell működnie az európai
ombudsmannal, így kerülve el, hogy különjelentések készüljenek, mint amilyen a 2008-ban benyújtott 676.
számú panasszal kapcsolatos jelentés is volt.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Elnök úr, gratulálok Iturgaiz Angulo úrnak ehhez a rendkívül tartalmas
jelentéshez. Nem vagyok tagja a bizottságnak, viszont e jelentés kiváló képet ad munkájáról és a petíciós
eljárás hasznosságáról is.

A petíciós eljárás hasznos, még akkor is, ha eléggé ismeretlen a nyilvánosság előtt. Még mindig elég sok
tennivaló van ezen a területen. Még a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és az új polgári kezdeményezés
bevezetése után is lesz tennivaló. Amikor ennek szabályait vitatjuk meg, emlékeznünk kell majd a Petíciós
Bizottság munkájára, és nem kell majd újra feltalálnunk a spanyolviaszt. Másrészről a nyilvánosságot is a
lehető legszélesebb körben tájékoztatni kell arról, hogy a petíció más, mint a polgári kezdeményezés.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, a jelentés érdekes, ahogy a bizottság munkája is az. Az utóbbi időben,
főként a legutolsó parlamenti ciklusban egyes jelentések igencsak népszerűsítették a bizottságot, de érdekesek
az előadó következtetései is, amelyek közül a nemzeti parlamentekkel folyatandó együttműködés, valamint
a polgárok információkhoz való hozzáférésének szükségességét emelném ki. Ezen a ponton teljesen egyetértek
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Gruny asszonnyal, hogy több erőfeszítést kell fordítanunk a petíciók szerepének, az ombudsman munkájának,
valamint a polgári kezdeményezés lehetséges szerepének népszerűsítésére.

Emellett nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy tájékoztatást adjunk a petíciókkal kapcsolatban végzett
munka állásáról, valamint a Petíciós Bizottság munkája eredményeként elfogadott állásfoglalások
végrehajtásáról. Például Kolarska-Bobińska asszony is valami ilyesmiről beszélt: állásfoglalást fogadtunk el
az Északi Áramlatról, mégis hazámban a polgárok azt kérdezik, hogy mi történt azóta. Milyen eredménye
van az állásfoglalásnak? Lényegében ez ad igazi választ arra, hogy mit is tesz az Európai Parlament.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Elnök úr, először is szeretném kiemelni és hangsúlyozni a Petíciós
Bizottság mint olyan intézmény növekvő jelentőségét, amely nagyon helyesen az átlag uniós polgár segítségére
siet. Az a jog, hogy petíciót lehet benyújtani az Európai Parlamenthez, fontos demokratikus részvételi forma
uniós szinten. Sok ember számára, akik problémákkal szembesülnek, ez érdekeik védelmének egyik fontos
módja.

Szeretnék rámutatni, hogy együttműködésre és kapcsolatépítésre van szükség az Európai Parlament Petíciós
Bizottsága és a nemzeti parlamentekben működő hasonló bizottságok között, hogy egy közös és egymást
kiegészítő rendszer jöjjön létre a polgárok jogainak oltalmazása érdekében. Rendkívül fontos, hogy a Petíciós
Bizottság ellenőrzési funkciót töltsön be az Európai Bizottság munkájával kapcsolatban.

Végül szeretném megemlíteni, hogy meg kell ismertetnünk polgárainkkal a különböző uniós és nemzeti
intézmények hatáskörét.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, ha a vita legfontosabb elemeire próbálok összpontosítani,
akkor úgy vélem, három fontos téma közé csoportosíthatom ezeket: az első a jobb kommunikáció és jobb
információáramlás; a második az Európai Parlament és a Bizottság közötti jobb együttműködés a petíciók
terén; a harmadik pedig az összes olyan kérdést felöleli, amelyek jogsértési eljárásokkal kapcsolatban merülnek
fel.

A jobb kommunikációt illetően egyetértek a tisztelt képviselőkkel abban, hogy nyilvánvalóan meg kell
próbálnunk hatékonyabban terjeszteni az információkat és új módokat találni arra, hogy elmagyarázzuk a
polgároknak, mi is az az európai polgári kezdeményezés, miben különbözik a petícióktól, mely jogok
érvényesíthetők ezzel kapcsolatban, és mely jogokért felel az ombudsman. Nincs elég információ az EU-ról,
és e téren véleményem szerint együtt kell működnünk annak érdekében, hogy miként terjesszük az
információkat polgáraink körében.

A weboldal fejlesztésén keresztül megpróbáltuk javítani a Bizottság rendelkezésére álló kommunikációs
eszköztárat. Ahogy már bevezető megjegyzéseimben is említettem, az új Európa honlap célja pontosan
ennek a problémának a megoldása. Már tájékoztattuk a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot a
weboldalon végzett munkáról, és e bizottság örömmel továbbítja majd ezeket az információkat a Petíciós
Bizottságnak. Örömmel vennénk, ha a Petíciós Bizottság – vagy az Európai Parlament bármelyik más
bizottsága is – közölné velünk észrevételeit, hogy miként fejleszthetnénk a honlapot, és miként nyújthatunk
jobb tájékoztatást polgárainknak.

Az európai polgári kezdeményezés jóváhagyásával polgáraink új eszközt kapnak a kezükbe, amellyel
befolyásolhatják az európai jogalkotás napirendjét. Szeretném szívélyes köszönetemet tolmácsolni különösen
a Petíciós Bizottságnak, hiszen tapasztalata és tanácsai nagyon fontos segítséget jelentettek az európai polgári
kezdeményezésről szóló rendelettervezet kidolgozásakor. Biztos vagyok abban, hogy szoros együttműködést
folytatunk majd az elkövetkező napokban és hónapokban – amikor is e kérdés az Európai Parlament
napirendjén lesz, vagy amikor már az európai polgári kezdeményezés érvényben lesz – azzal kapcsolatban,
hogy miként tudnánk hatékonyabban dolgozni ezzel az eszközzel és a polgárokkal, akik élnek ezzel a
lehetőséggel.

A Bizottság nyitott arra, hogy nagyon szoros együttműködést folytasson a Parlamenttel, hiszen tudjuk,
milyen fontosak a petíciók polgáraink számára, és megértjük, hogy az a legjobb válasz, amelyik helyes,
valamint gyorsan és késedelem nélkül megérkezik. Ellenkező esetben a polgárok csalódottak lesznek. Néha
viszont nehéz gyors választ adni, hiszen nagyon alapos elemzést és jogi vizsgálatot kell végezni. Sok
háttérkutatásra van szükség, így a munka néha elhúzódik, de biztos vagyok abban, hogy a Parlamenttel
együttműködve keresni fogjuk annak módját, hogy javítsuk és felgyorsítsuk a folyamatot ezen a területen.

Végül a jogsértési eljárásokról szólok. Szeretném biztosítani a tisztelt képviselőket, hogy rendkívül komolyan
vesszük ezt a kérdést, ahogy azt az elindított jogsértési eljárások felsorolásából is láthatják. A Bizottságon
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belül ez egy szabályozott folyamat. A Bizottság elsődleges célja, hogy bátorítsa valamennyi tagállamot az
európai jog és az összes irányelv betartására. Megpróbáljuk valamennyi rendelkezésünkre álló eszközt
felhasználni ennek érdekében, többek között eszmecserét folytatunk és ösztönözzük a tagállamokat az
európai jog nem megfelelő átültetésének kiigazítására. Ha ez nem működik, az Európai Bíróság elé utaljuk
az ügyet azzal a kéréssel, hogy javítsa ki az európai jog nem megfelelő átültetését. Korábban az Európai
Parlament többször kért bővebb tájékoztatást a jogsértési eljárásokról. Örömömre szolgál, hogy immár
megegyezésre jutottunk arról, hogy a későbbiekben ez hogyan fog működni, miután a Parlament és a Bizottság
közötti keretmegállapodás hatályba lép. Biztos vagyok abban, hogy a rendelkezésükre bocsátandó kiegészítő
tájékoztatással Önök is gyakorolhatják jogaikat, és felhasználhatják befolyásukat a tagállamokban, hogy
biztosítsák az európai jog betartását.

Tudomásul vettem a többi felmerült részletes kérdést és megjegyzést is, és továbbítom azokat az illetékes
szervezeti egységekhez.

Carlos José Iturgaiz Angulo, előadó. – (ES) Elnök úr, köszönöm valamennyi képviselő hozzászólását.

Úgy vélem, hogy egy szál fut végig képviselőtársaim mindegyik beszédében. Ez a szál pedig a Petíciós Bizottság
fontossága, hiszen európaiak ezrei gyakran ebbe a bizottságba vetik minden hitüket és reményüket, hogy
legfontosabb és valós problémáik igenis megoldhatók.

Ezért az összes bizottság közül a Petíciós Bizottság az – és ezt több képviselő is mondta –, amelyiknek a
legközvetlenebb kapcsolata van a nyilvánossággal, hiszen munkája során az európaiakkal foglalkozik. E
bizottság fontossága azt is jelenti, hogy védelmezni kell ezt a bizottságot, és el kell kötni az elvarratlan
szálakat, hogy mindannyian – a Parlament, a Bizottság és a petíciók benyújtói – azt érezhessük, hogy a
bizottság munkája még hasznosabb.

Ha beleegyezik, elnök úr, azzal fejezném be mondandómat, hogy kérem a biztos urat, vegye tudomásul
megjegyzéseinket. Tudom, hogy a biztos úr ezt megteszi, hiszen képviselőtársaim panaszai közül több is
teljesen megalapozott. Az alábbi megjegyzések tekinthetők teljesen megalapozottaknak: nincs tájékoztatás,
és az is igaz, hogy bizonyos petíciók feldolgozása megakadt, és nem zárták le őket.

Ezért úgy vélem, hogy nem térhetünk le az útról, hanem végig kell vinnünk és le kell zárnunk a kérdést. A
benyújtott, lezáratlan és megoldatlan petíciókat meg kell oldani. Úgy gondolom, hogy Önnek biztosként
minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy megpróbálja orvosolni azokat a panaszokat, amelyeket ma e
Házban hallott.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 6-án, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Jim Higgins (PPE), írásban. – Örömmel látom, hogy folyamatosan nőtt a benyújtott petíciók száma; ezt
nagyban segítette az a lehetőség, hogy online is be lehet nyújtani a petíciókat. 2009-ben a petíciók 65%-át
elektronikusan nyújtották be, és büszkén mondhatom, hogy Írországban a legnagyobb az EU-ban az egy
főre eső benyújtott petíciók száma. A Petíciós Bizottság felbecsülhetetlen eszköz abban, hogy Európa a
petícióbenyújtókkal folytatott közvetlen interakción keresztül a polgárok mindennapi életének részévé
váljon. 2009-ben a beérkezett petíciók 54%-át nyilvánították elfogadhatatlannak. Ez aggasztó tendencia,
amely ha folytatódik, a bizottság hatékonyságát is akadályozhatja. A legtöbb petíciót azért nyilvánítják
elfogadhatatlannak, mert félreértés van a Petíciós Bizottság hatáskörével és feladataival kapcsolatban. Sürgősen
tájékoztató kampányt kell indítanunk a polgárok számára a Petíciós Bizottság hatásköréről és feladatairól –
ez történhetne egy egyablakos weboldalon keresztül, amely világosan elmagyarázná, mi tartozik a bizottság
hatásköre és feladatai közé, és tájékoztatást adna az egyéb lehetséges jogorvoslati eszközökről a nem petíciónak
minősülő beadványok esetében. A Petíciós Bizottságnak abban van döntő szerepe, hogy felruházza a
polgárokat Európa hatáskörével, hiszen ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megítéljék az uniós
politikák tagállamok általi alkalmazásának hiányosságait.
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ELNÖKÖL: STAVROS LAMBRINIDIS
alelnök

20. Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)

Elnök. – A következő napirendi pont az egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben (eljárási
szabályzat 150. cikke).

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Először is szeretném kifejezni a romániai árvizek károsultjai iránti
együttérzésemet.

Az árvizeknek 23 halálos áldozata van, és több mint 18 ezer embert evakuáltak. Az áradások 37 megyében
530 helyszínt, nagyjából 9 ezer otthont és 60 ezer hektárnyi szántóföldet érintettek, valamint 41 országos
közforgalmi utat. A károk mértéke naponta nő.

Jelenleg az egyik fontos kérdés egy négy és fél kilométeres gát megépítése Galacban, amelynek célja a
kikötőváros védelme a dunai áradástól. Ha a gát nem tart ki, annak valódi katasztrófa lesz a következménye.
Több mint 8 ezer emberről, valamint Galac legjelentősebb gazdasági szereplőiről van szó.

A román kormány bejelentette, hogy július 15-ig benyújtja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételéhez szükséges dokumentációt. Felszólítom az Európai Bizottságot, hogy az elszenvedett károk
mértékének pontos fölmérését követően a lehető leghamarabb tegyen hozzáférhetővé Románia számára
forrásokat az alapból.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Elnök úr, a médiában mindenütt állandóan arról hallani, hogy az embereket
sújtó adósságok kezeléséhez az országoknak milyen költségcsökkentésekre és takarékossági intézkedésekre
van szükségük. Az önmagában érthető, hogy erről rengeteget írnak, de persze vannak olyanok, akiknek
nincs miből csökkenteniük, mivel egyáltalán nincsenek anyagi forrásaik. Ezek közül az embertársaink közül
sokan Afrikában élnek. A tévékamerák hamarosan nem a futball-világbajnokság Dél-Afrikáját közvetítik
majd. Remélem, ekkor majd újfent a Szaharától délre fekvő szegény országokra irányul a figyelem. Tennünk
kell valamit, mert felháborító, hogy emberek halnak éhen és szomjan, és még a puszta megélhetésüket sem
képesek biztosítani. Ezért meggyőződésem, hogy rendelkeznünk kell annyi bátorsággal, hogy ledöntsük a
magánvállalkozás és az üzlet, valamint az állam közötti falakat, és lehetővé tegyük a vállalkozóknak, hogy
oly módon nyújtsanak segítséget, ami eltér attól, ahogy ezt a múltban tettük.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Elnök úr, a szabadságnak erről a fórumáról tisztelgek José Saramango
emléke előtt, akivel annak kapcsán találkoztam, hogy komoly érdeklődést tanúsított két író iránt, akik
mindketten Ovideóból, saját városomból származnak: a szóban forgó írók Leopoldo Alas és Ángel González.
Abból az Ovideóból, amely, ha győz a józan ész, 2016-ban az európai kultúra fővárosa lesz.

José Saramango elkötelezett ember volt. Felejthetetlen, ahogyan ellenezte az iraki háborút, mint ahogy
felejthetetlen az olyan kisemberek nagy ügyei iránti elkötelezettsége, amilyen Aminatou Haidar és az összes
sahrawi ember. Kommunista volt, akinek volt mersze kritizálni a kubai rezsim túlkapásait, mindenekelőtt
azonban nagy író. Kitörölhetetlen nyomot hagyott Portugálián, az Ibériai-félszigeten, Európán és a világon.

Csak így tovább José Saramango Alapítvány! Csak így tovább is Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Elnök úr, tagjelölt országként Törökországnak osztania kell az Európai
Unió szerződésekben megfogalmazott értékeit és céljait. Ezért alapvető fontosságú, hogy kötelezze el magát
a jószomszédi kapcsolatok mellett, amint erre az Európai Parlament és a Tanács már többször felszólította,
jóllehet az elkötelezettség nem csak szavakból áll. Június 30-án Törökország újabb provokatív cselekményt
hajtott végre az Égei-tenger északi részén, a görög kontinentális talapzaton belül. A Cesme elnevezésű, török
vízrajzi és tengeri kutatásokat végző kutatóhajó 13 mérföldnyire hajózott Samothrace szigetétől, valamint
10 mérföldnyire Trákia partjaitól anélkül, hogy a görög hatóságokat útvonaláról és tevékenységéről
tájékoztatta volna.

Görögországnak és Törökországnak egyaránt érdekében áll a kétoldalú kapcsolatok javítása. A török vezetés
nemrégiben a görög–török kapcsolatok terén tapasztalt új légkörről beszélt. A görög felségvizek és légtér
Törökország általi szisztematikus megsértése ugyanakkor megválaszolatlan kérdéseket vet föl a török fél
szándékának őszinteségét illetően.
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E helyről szeretném még egyszer felszólítani az Európai Unió felelős testületeit, hogy küldjenek világos és
nyomatékos üzenetet Ankarának e helytelen magatartás kapcsán.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Elnök úr, az orvostudomány történetének egyik legnagyobb vívmánya a
védőoltások felfedezése. A gyermekeket védő oltóprogramok Európában sikertörténetnek számítanak. Szinte
teljesen eltűntek olyan betegségek, amelyek a múlt század folyamán gyermekek ezreinek egészségét
károsították meg, néha az életükbe kerültek. Ma ünnepeljük a himlő 30 évvel ezelőtti felszámolását.

Csökken a közvéleményben annak a fölismerése, hogy bizonyos betegségek megelőzhetőek védőoltások
segítségével, ezzel párhuzamosan csökken az emberek motivációja abban a tekintetben, hogy akár saját
magukat, akár gyermekeiket beoltassák. Az oltóprogramokban történő részvétel iránti motiváció csökkenése
oda vezet, hogy a védettségi mutatók romlani látszanak. Ennek eredményeképpen az olyan betegségek, mint
a kanyaró és a rubeola – amelyek esetében már közel jártunk ahhoz, hogy felszámoljuk őket – kezdenek
ismét terjedni. Egy gyermek beoltása valamely ragályos betegség ellen saját egészsége szempontjából személyes
előnyt jelent annak a gyermeknek a számára. Ugyanakkor mindenki más számára is személyes előnyt jelent.
Az oltások nemcsak az egyént védik, hanem a társadalom egészét is.

Az európai egészségügyi politika egyik fő feladata a gyermekeket védő oltóprogramok, illetve általában a
védőoltások fontosságának a nyilvánossággal való megismertetése, valamint az, hogy egyre többen vegyenek
részt az oltóprogramokban, különös tekintettel az egészségügyi költségvetésünkkel szembeni egyre nagyobb
igények ismeretében.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Elnök úr, azzal kezdem, hogy támogatom ír kollégám,
McGuinness asszony álláspontját az Equitable Life biztosítótársasággal kapcsolatban: én is felszólítom az
Egyesült Királyság kormányát, hogy az ügy soron kívüli napirendre tűzésével tegyen eleget kötelezettségének.
Elárasztanak azok a levelek, amelyek ennek az ügynek a kapcsán most eljutottak hozzám saját országomból.

Arra az ideiglenes bizottságra kívánok utalni, amelyet az 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi
terv áttanulmányozására hoztak létre, és amely csütörtökön tartja első ülését.

. – (GA) A bizottság tagjaként szeretném hangsúlyozni a 2013-mal kezdődő időszak erős mezőgazdasági
költségvetésének fontosságát. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió mezőgazdasági kiadásai együttesen
az Unió bruttó hazai termékének mindössze 0,4 százalékát teszik ki.

. – Az erős mezőgazdasági költségvetés biztosítja, hogy az Európai Unió felkészüljön a jövő kihívásaira,
beleértve többek közt az élelmiszer-biztonságnak, a természeti erőforrások védelmének, a
környezetvédelemnek, a munkahelyteremtésnek, és ami a legfontosabb, a vidéki térségek gazdasági értelemben
vett életképességének területét.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Amint azt Önök is tudják, Romániában több mint egy hete
tartanak az áradások, amelyek 23 ember halálát okozták, és amelynek során otthonok ezrei semmisültek
meg.

A jelenlegi körülmények között Romániának szüksége van az Európai Unió Szolidaritási Alapja által nyújtandó
támogatásra, annál is inkább, mivel a bukaresti kormányról bebizonyosodott, hogy képtelen kezelni a
katasztrófát, nem képes megtenni az adott helyzetben szükségessé váló minden intézkedést, valamint
csökkenteni a veszteségeket.

Elnök úr, a nemrégiben Romániában bekövetkezett áradások által sújtottak iránti szolidaritásunk kifejezésére
szeretnék felszólítani. Ennek szem előtt tartásával arra is felszólítom az Európai Parlamentet, hogy támogassa
az Európai Unió Szolidaritási Alapjának felhasználását, valamint a forrásoknak az elszenvedett károkkal
arányos mértékben történő rendelkezésre bocsátását.

Elnök úr, országomnak a lehető legrövidebb időn belül szüksége van erre a támogatásra.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) A Prágát Drezdával összekötő D8-as autópálya része a transzeurópai
autópálya-hálózatnak. Ez az autópálya az 1980-as évek óta épül. Eredetileg úgy volt, hogy 2000-re készül
el. Ma már nyilvánvaló, hogy a csúszások miatt még a 2012-es időpont sem reális.

A problémát egy, a České Středohoří védett területen keresztül húzódó 16 km-es szakasz okozza. A projektet
körülbelül 8 milliárd cseh korona értékben európai pénzalapokból finanszírozzák, a két társfinanszírozó az
Európai Unió, illetve a Cseh Köztársaság. Ez év március közepén azonban az Európai Bizottság ismételten
arról tájékoztatta a cseh közlekedési minisztériumot, hogy a D8-as autópálya befejezésére irányuló projekt
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értékelését több, akár négy hónap időtartamra felfüggesztették. Ezzel természetesen nem tudunk egyetérteni.
Ez rossz benyomást kelt a nyilvánosságban, rossz hatással van a környezetre, miközben az alternatív
megközelítésre használt utakon végzetes balesetek történnek. Szeretném ezért felszólítani az Európai
Bizottságot, hogy gyorsítsa föl a tárgyalásokat és az ügyben határozott állásfoglalást adjon ki.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Elnök úr, az Eurostat statisztikái szerint azokban az uniós
tagállamokban, amelyben a polgárok ellen irányuló kemény intézkedések születnek, a munkanélküliség az
egekbe szökik. Az uniós tagállamokban összesen 23 millió 113 ezer munkanélküli van, ami a 2009. májusi
adatokhoz képest 1 millió 801 ezer fős növekedést mutat. Görögországban a munkanélküliség elérte a
10,2 százalékot, jóllehet a valóságban meghaladja a 15 százalékot és 23 százalékban fiatal férfiakat, illetve
27 százalékban pedig fiatal nőket érint.

A PASOK-kormány azt a memorandumot lobogtatja, amelyet az Európai Unióval és a Nemzetközi
Valutaalappal közösen írt alá a többi tőkeorientált párt és az egyirányú Európa pártjainak segítségével, és a
szociális biztonság állami és magánszektorban történő eltörlését szorgalmazza, továbbá szorgalmazza a
kollektív szerződések eltörlését, a tömeges elbocsátások felső határának emelését, a végkielégítések drasztikus
csökkentését és az első munkahelyükön dolgozó fiatal munkavállalók bérének 20 százalékkal történő
csökkentését, a gyermekmunka szakmai gyakorlatok ösztönzése általi kiterjesztését, valamint általában véve
fokozza a fiatalok durva kizsákmányolását.

Ez a barbár kapitalista politika jellemzi az Európai Unió és az uniós tagállamok burzsoá kormányai által
gyakorolt politikákat. A népellenes politika, amely országomban együtt jár a munkásosztály harcának
befeketítésével és bűncselekménnyé nyilvánításával, egyetlen célt szolgál: a kapitalista válság terheit a
munkásemberekre hárítani, és így védeni a monopolhelyzetben lévő üzleti csoportok profitját.

A munkásembereknek sürgősen összefogásra van szükségük, valamint fokozni kell harcukat a népellenes
politika megállítása érdekében és el kell érniük, hogy új keletű igényeiket kielégíthessék.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Elnök úr, egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió
kormányai a nemrégiben meghozott görögországi, munkavállaló-ellenes intézkedések nyomában haladnak,
a tagállamokban és az Európai Unió szerveiben egyre erőteljesebbé válnak az antidemokratikus,
antikommunista intézkedések és provokatív lépések.

Különösen elítélem azt, ahogy Lengyelországban bűncselekménnyé nyilvánítják a kommunista jelképek
használatát, Magyarországon pedig a történelmi igazságot, és ez befeketíti az emberek antifasiszta győzelmeit.
Szeretném továbbá elítélni a moldovai kormánynak a kommunista jelképek betiltását célzó intézkedését,
amelyet támogat az Európai Unió, valamint az Oroszországban hozott hasonló intézkedéseket is.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismét elítéljem azt a próbálkozást, amelynek célja a kommunisták
és antifasiszták milliói által hozott áldozatok leértékelése úgy, hogy – amint azt Önök jól tudják –
egyenlőségjelet tesznek kommunizmus és fasizmus közé.

Azok a fenyegetések, amelyek szerint a polgárok érdekvédelmi harca alkotmányellenes, nem állíthatja meg
azokat a társadalmon belüli eseményeket és a munkások harcát, amelyeknek célja a népellenes barbár
intézkedések megszüntetése. A szocializmus leértékelésére irányuló intenzív kampány célja az, hogy az
embereket meggyőzzék arról, hogy nincs alternatív megoldás. Mi optimisták vagyunk. Biztosak vagyunk
abban, hogy a munkások visszavágnak. Mi tudjuk, hogy ez a harc az egyetlen reális alternatív megoldás,
amellyel a jelenlegi válság megoldható.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, a fogyatékossággal foglalkozó frakcióközi
munkacsoport alelnökeként szeretném megragadni az alkalmat, hogy röviden szóljak a fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményéről és annak ratifikálásáról.

Ez az egyezmény egyszerre képvisel célt és kiindulópontot a világ civil társadalmainak erősödése
szempontjából, még akkor is, ha annak Európai Unió általi ratifikálását – amelyről a Tanács tavaly
novemberben döntött – az ENSZ még nem erősítette meg, mivel néhány tagállam még nem fogadta el az
EU intézményein belüli magatartási kódexet.

Ezért remélem, hogy a Ház segít ezen akadályok leküzdésében, és hogy a többi európai ország demokratikus
intézményei ratifikálják a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, és annak teljes
körű hatálybalépésére tekintettel ratifikálják a fakultatív jegyzőkönyvet is. Ha az Európai Unió nemzetközi
szintéren valóban lendületes vezetővé kíván válni, a fogyatékossággal élő személyek jogainak teljes körű
érvényesülését nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt elsődleges fontosságú szempontként kell kezelnünk.
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Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Elnök úr, Ahmet Davutoglu török külügyminiszter „Stratégiai mélység”
című könyve nemrégiben jelent meg görög fordításban. Ebben a könyvben a török kohéziós geopolitikai
felfogás egy helyi, regionális szuperhatalomról szól, amelynek érdekeltségei az Adriai-tengertől Kínáig
húzódnak, különös tekintettel Ciprusra, a Balkán térségére és az Égei-tenger vidékére.

A könyv 274. oldala külön fejezetet szentel Ciprusnak, itt a geostratégiai jelentőség kap hangsúlyt, függetlenül
a lakosság emberi vonatkozásaitól, nemzetiségétől és vallásától. Van ugyanakkor egy egyértelmű expanzionista
utalás a görög szigetre, Rodoszra is.

Ebben a stratégiai kézikönyvben elhangzik – idézem – hogy az USA-hoz hasonlóan, amelynek lakossága
ugyan nem terjeszkedik Kuba és más Karib-tengeri szigetek felé, mégis közvetlen érdeke fűződik azokhoz,
stratégiai szempontból Törökországnak is kötelessége, hogy az emberi tényezőn túli érdek fűzze Ciprushoz.

Az a tendencia, amelyről a könyv beszél, és amely az egykori Oszmán Birodalom területeinek megszerzésére
irányul, az erőszak megnyilvánulása. Az Európai Unióval szemben az erőszaknak nincs helye. Törökországnak
tehát üzenni kell.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Elnök úr, Spanyolország sietve új tárgyalási fejezetet nyitott Törökországgal,
nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy elterelje a figyelmet saját válsághelyzetéről. Ahelyett azonban, hogy
az élelmiszer-biztonságról tárgyalnánk Ankarával, olyan nyitott kérdésekkel kellene foglalkoznunk, mint
amilyen például a megoldatlan ciprusi konfliktus, Örményország, az emberi jogok, a vallásszabadság kérdése,
és a keresztények elleni támadások, mint amilyen például egy katolikus püspök nem régi meggyilkolása.

A török külügyminiszter kijelentette, hogy ha az EU több jó szándékot tanúsítana, ez lehetővé tenné a
tárgyalási folyamat felgyorsulását. Döbbenetes, hogy Ankara kérheti egy új fejezet megnyitását, miközben
a saját kötelezettségei teljesítésének vonatkozásában – vagyis a csatlakozás kritériumainak teljesítése terén
– igen gyengén teljesít. Az EU hagyja, hogy nyomást gyakoroljanak rá, én pedig nem értem, miért kell az
uniós polgárok feje fölött ilyen módon gyorsítani a bővítési folyamatot.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Ma azért jelentem meg Önök előtt, hogy kifejezzem mélységes
megdöbbenésemet és sajnálatomat a tekintetben, hogy – bár a XXI. században élünk – Európa bizonyos
részein a sajtószabadság tekintetében uralkodó gyakorlat visszavisz bennünket az inkvizíció korába.

Nehezen tudom megérteni, hogy bár a szólásszabadság az Európai Unióban alkotmányos jog, még mindig
vannak olyan tagállamok, ahol a saját alkotmányukat és a szólásszabadságra vonatkozó európai jogszabályokat
egyaránt a nemzetbiztonság gyenge pontjai közé sorolják.

Ne felejtsük el, hogy a sajtó feladata a nyilvánosság tájékoztatása annak a településnek minden szempontját
érintően, amelynek véleményét tükrözi, valamint hogy mindaddig, amíg szigorúan bizalmas iratokat nem
ad közre, szó sincs az illető ország biztonságának érintettségéről.

Abszurd lenne, ha a kormányok bármikor megalapozatlan magyarázatokkal közvetlen módon
elhallgattathatnák a sajtót, vagy manipulált jogszabályokat alkalmaznának, amelyek segítségével félelem
által kiváltott öncenzúrát erőltethetnének rá. Alapvetően úgy gondolom, hogy egy olyan ország, amelynek
kormánya válik a sajtó információinak egyetlen forrásává, nem érdemli meg, hogy szabad vagy akár európai
országnak nevezzék.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Elnök úr, a múlt héten a Cesme elnevezésű török kutatóhajó anélkül
hajtott végre víz alatti kutatást egy olyan területen, amely mind jogi, mind geofizikai szempontból kétséget
kizáróan Görögországhoz tartozik, hogy ezt megelőzően engedélyt kért volna Görögországtól. Ez erőteljes
diplomáciai reakciót váltott ki Athén részéről.

Ennek az egy uniós tagállamhoz fűződő jószomszédi kapcsolatok szempontjából problematikus viselkedésnek
alapvetően az az oka, hogy Törökország nem írta alá és nem ratifikálta a nemzetközi Tengerjogi Egyezményt.
Szeretném a Házat egy igen fontos tényre emlékeztetni: a nemzetközi Tengerjogi Egyezmény egy olyan
vegyes nemzetközi megállapodás, amelyet aláírt az Európai Unió, annak összes tagállama, valamint
Törökország kivételével annak minden tagjelölt állama. Az tehát a közösségi vívmányok részét képezi. Ezért
minden tagjelölt országnak el kell fogadnia ezt az UNCLOS-t, mielőtt csatlakozna az Európai Unióhoz.

Ez tehát nagyon komoly előfeltétel. Amennyiben Törökország nem felel meg ennek a követelménynek,
annak negatív következményei lesznek a további csatlakozási tárgyalások szempontjából, illetve az egyes
fejezetek tárgyalásakor, mint amilyen például a halászattal, illetve az energiával foglalkozó fejezet, ezért kell
tehát a Parlamentnek ösztönöznie Törökországot az egyezmény aláírására és ratifikálására.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Elnök úr, szeretnék visszatérni arra a vitára, amelyet ma
folytattunk…

. – (PL) ...a polgári kezdeményezésről. Szeretném, ha ismét nagy hangsúlyt fektetnénk erre a témára. Az a
benyomásom, hogy a mai vitából kimaradt a társadalmi kommunikáció kérdése – amelyet egyébként a
Lisszaboni Szerződés előmozdítása kapcsán erőteljesen hangsúlyoztunk. A polgároknak gyakran
mondogattuk, hogy ez lesz a Lisszaboni Szerződés legnagyobb újítása – az, hogy a polgárokat önálló
személyként kezelik majd. Ugyanakkor nem látok kellő mértékű elkötelezettséget az Európai Parlament
részéről a tekintetben, hogy az embereket erről tájékoztatni kívánnánk.

Sok polgárral beszéltem a polgári kezdeményezésről, és általában nemigen tudják, hogy ilyesmi létezik.
Nekünk tehát az lenne a feladatunk, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan befejezzük a kezdeményezés
kidolgozását, és azt a polgárok számára hozzáférhetővé tegyük. Ne engedjük kicsúszni ezt a lehetőséget a
kezünkből, amellyel az intézményeket közelebb hozhatjuk a polgárokhoz. Éppen ennek a vitának a kapcsán
adódott egy ilyen lehetőség.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Elnök úr, az Eurostat adatai szerint az EU-ban a munkanélküliség
ismét emelkedőben van. Portugáliában eddig nem látott magasságokba szökött, és ugyanez a helyzet a válság
által leginkább sújtott országok mindegyikében.

Az állami beruházások válogatás nélküli, drasztikus csökkentése, amit súlyosbít a piacok likviditási hiánya,
a munkanélküliség tekintetében katasztrofális helyzethez vezethet. Gyors, gyakorlati lépések megtételére
van szükség. Az uniós pénzalapok általában a kohéziós országokban elérhetőek, de ezeknek az alapoknak
a felhasználása a dolog összetett jellege, a lassúság, valamint a rugalmasság hiánya miatt igen alacsony
mértékű.

Közeledik a strukturális alapok időközi felülvizsgálata. Felszólítom a Bizottságot és a tagállamokat, hogy
végezzék el ezeknek a programoknak az alapos felülvizsgálatát, különös tekintettel a termelő beruházásokra.
Felszólítok az eljárások egyszerűsítésére is, hogy ezáltal ezek az alapok dinamikus, rugalmas módon
kerülhessenek felhasználásra. Ismételtem hangsúlyoznám a kis- és középvállalkozások fontosságát, illetve
a vállalkozói kedv és a pályakezdő fiatalok első munkahelye támogatásának fontosságát. Emlékeztetném
Önöket arra, hogy ha például a portugál nemzeti stratégiai referenciakeret segítené Portugáliában valamennyi
kis- és középvállalkozást a munkaerő alkalmazása területén, ezzel gyakorlatilag az országban megoldódna
a munkanélküliség.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Antidemokratikus, autoriter kormányok egyik központi törekvése,
hogy korlátozzák a média szabadságát. Az azonban különösen aggasztó, hogy több uniós országban is
tapasztalható a közmédia függetlenségének súlyos fenyegetése. Észre veszi-e az Európai Bizottság, a Tanács,
a Parlament az uniós normák, a koppenhágai kritériumok megsértését? Az Unió észre veszi-e azt, hogy több
tagállamban korlátozzák a közmédia függetlenségét? Közvetlen politikai irányítás alá vonják azokat, az
anyagi támogatások megvonásával pedig nyomást gyakorolnak rájuk. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a
médiában megjelenő információkat a kormánypártok politikai szempontokból korlátozzák. Ezért
elengedhetetlenül fontos, hogy támogassuk Ivo Belet képviselőtársunk jelentését, hogy igenis monitoringozza
az Európai Unió, az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet, hogy a tagállamok betartják-e a médiák
függetlenségét. Javaslom, hogy egészítsük ki az európai ombudsman mandátumát a média függetlenségének
vizsgálatával. Meg kell védenünk a sajtószabadságot, az európai jogállamiság alapját!

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Elnök úr, biztos úr, engedjék meg, hogy egy konkrét problémával kapcsolatban
tegyek föl kérdést – a felsőoktatásban szerzett diplomák Európai Unión belüli elismerésével összefüggésben.

Sajnálatos módon annak ellenére, hogy számos vita lezajlott már ezzel a dologgal kapcsolatban és az európai
jogszabályok nagyon világosan fogalmaznak, bizonyos tagállamok továbbra is megnehezítik az elismertetést,
bizonyos esetekben pedig el sem ismerik a diplomákban feltüntetett képzettséget. Példaként felhozhatom
Bulgáriát, ahol egy másik európai uniós tagállam egyetemén szerzett diplomát nem ismernek el automatikusan,
ahogy ezt tenni kellene.

Számos egyéb iratot is be kell nyújtani, amelyeket egy külön bizottság vizsgál meg. Amellett, hogy mindez
komoly pénzkiadással és időráfordítással jár, azok a polgárok, akik diplomáikat el akarják fogadtatni, ki
vannak téve annak, hogy kérésüket elutasítják. Ez megfosztja az egyetemeket attól a joguktól, amelynek
értelmében értékelik a diploma kiadásának körülményeit, ez pedig közvetlen módon sérti az 1988. december
21-i 89/48/EGK tanácsi irányelvet és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát. Véleményem szerint
a Bizottságnak olyan intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek véget vetnek ennek az igazságtalanságnak.
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Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Elnök úr, hölgyeim és uraim, ebben a felszólalásban szeretném kifejezni
az Európában nemrégiben bekövetkezett áradások áldozatai iránti szolidaritásomat.

Felhívnám figyelmüket az észak-spanyolországi helyzetre, különösen Kantábria, Asztúria, Galicia és Baszkföld
térségére, amelyeket az ebben az évszakban lehullott rendkívüli mennyiségű eső következményei sújtanak,
és ahol a lehető leggyorsabban próbálják normalizálni a helyzetet.

Szeretnék külön gratulálni az összes polgári védelemben dolgozónak és az áradások által sújtott területek
önkormányzatainak, ahol nagyon kemény munkát végeztek az emberek biztonságának megőrzése, valamint
az érintett területeket sújtó károk csökkentése érdekében.

Ideje végezni a károk fölmérésével és itt az ideje az érintett térségek megsegítésének. Az Európai Unió új
Szolidaritási Alapja lehetne az egyik eszköz ahhoz, hogy hatékonyan reagálhassunk az ilyen helyzetekre.

Az árvizekről szóló irányelv hatékony végrehajtása szükséges továbbá ahhoz, hogy felkészültebben
nézhessünk szembe a hasonló helyzetekkel.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Július 11-én, vasárnap lesz 15 éve, hogy a szerb köztársasági hadsereg
Mladić tábornok vezetésével megkezdte Szrebrenyicában a második világháború utáni időszakban
kontinensünkön civilek ellen elkövetett legszörnyűbb bűntett végrehajtását. Erőszakkal elválasztottak több
mint 8 ezer férfit és fiatal fiút – köztük gyermekeket is – családjuktól és a gyilkos mezőkre hajtották őket. A
Szerbiával határos tágabb kelet-boszniai térségben a bosnyák etnikumhoz való tartozásuk miatt meggyilkolt
férfi lakosság kiirtása brutális bűncselekmény.

Szrebrenyica az etnikai tisztogatás legszörnyűbb példája, emberiség elleni bűncselekmény, amelyet 2001-ben
a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék népirtásnak nyilvánított. 2007-ben a
szrebrenyicai eseményeket az ENSZ hágai Nemzetközi Bírósága is népirtásnak nyilvánította. A Potočari
Emlékközpontban fogják eltemetni a rejtett tömegsírokból eddig legnagyobb számban kiásott, azonosított
áldozatok holttestét. Ennek a kegyetlen bűncselekménynek 800 ártatlan áldozatát helyezik majd örök
nyugalomba.

Helyénvaló, hogy ezen a héten az Európai Parlamentben megemlékezünk erről a Balkánon lezajlott borzalmas
eseményről, és hogy ismét követeljük a felelős parancsnokok törvény elé állítását és felelősségre vonását az
általuk elkövetett bűnökért.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az utóbbi napokban a belga rendőrség az Európai
Unió történetében példa nélküli razziát tartott. A katolikus püspökök találkozója közben behatoltak a
malines-i érseki palotába, elkobozták az ott tartózkodók mobiltelefonját, számítógépét és bizalmas iratait.

A püspököket kilenc órán keresztül tartották fogva minden előzetes, jogi értelemben vett értesítés nélkül.
Az elkobzott iratok között a papi titoktartási kötelezettség által védett, kifejezetten névtelenséget kérő
polgároktól származó iratok voltak. A szomszédos katedrálisban eltemetett két kardinális sírját
megszentségtelenítették, az ott használt pneumatikus fúrók pedig tönkretették azokat.

Tekintettel arra, hogy Őfelsége a Belgák Királya által aláírt Lisszaboni Szerződés alapját az az európai kulturális,
vallási és humanista örökség képezi, amelyből az ember elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia,
az egyenlőség, valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak, arra kérném a Parlament elnökét,
hogy vegye föl a kapcsolatot Ashton bárónő külügyi főképviselővel, és kérje meg őt arra, számoljon be
ezekről az eseményekről, valamint arról, hogyan szándékozik ezt az Európai Unió egyik tagállamának
Vatikánvárosi Állam ellen irányuló jogtalan cselekedete által okozott diplomáciai incidenst kezelni.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) A közép-kelet-európai országok uniós csatlakozása és a bővítési folyamat
kiterjesztése a Nyugat-Balkánra óriási kihívást jelent az EU-nak. Gazdasági kérdésekről rengeteg szó esik.
Most egy olyan sajátosságra hívnám fel a figyelmet, melyről gyakran elfeledkezünk. Ezen országokban
jelentős számú nemzeti kisebbségi közösség él. Ők nem bevándoroltak valahonnan, hanem történelmi
okokból, a gyakori határmódosítások miatt kerültek egy másik állam fennhatósága alá. A kisebbségek nyelvi
jogait sok esetben nagyvonalúbban szabályozzák az Unión kívüli országok, mint egyes tagállamok. Ennek
oka, hogy a nevezett országok rájöttek: az ország érdekét szolgálja, ha a kisebbségek jól érzik magukat
szülőföldjükön. Ezen a téren talán egyes uniós tagállamok is tanulhatnak a tagjelöltektől. Európa minden
polgára azonos megbecsülést és bánásmódot érdemel nemzetiségtől, állampolgárságtól és anyanyelvétől
függetlenül.
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Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Elnök úr, személyes tapasztalatom az, ami miatt szeretném az Európai
Parlament figyelmét fölhívni az európai parlamenti képviselők Európán kívüli tartózkodása alatti sürgősségi
betegellátás kérdésére. Saját esetem, akárcsak a haiti eset, rávilágít arra, hogy szükség van az olyan európai
parlamenti képviselőkre vonatkozó pontos szabályok kialakítására, akik hazaszállításuk közben állandó
orvosi ellátásra szorulnak. A Parlamentnek nincs olyan megfelelő személyzete, amely felelős lenne az európai
parlamenti képviselők ilyen szituációkban történő hazaszállításának megszervezéséért. Szerintem a
Parlamenten belül kell létrehozni egy, az ilyen helyzetekben intézkedő osztályt.

Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném kifejezni köszönetemet az egészségi állapotom iránti aggodalom
miatt, amelyet egy számomra nagyon nehéz helyzetben tapasztaltam. Különösen a Sanghaji Népkórház
orvosainak és egészségügyi személyzetének szeretném kifejezni köszönetemet, akik egészen kiemelkedő
módon gondoskodtak rólam, valamint az Európai Parlamentből Claes asszonynak, Burriel és Manelli uraknak
mindazért a hatalmas segítségért, amit tőlük kaptam. Újonnan meggyógyított szívem legmélyéből köszönöm
Önöknek.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) A gazdasági válság sok embert érintett. Szeretném hangsúlyozni
a szegények, a kirekesztettek, az idősek, a munkanélküliek és a fiatalok védelméhez szükséges különleges
intézkedések megtételének jelentőségét, amire – őszintén szólva – szükség is van.

A munkanélküliek legnagyobb csoportját a fiatalok alkotják. Felnőtt életüket gyakran kilátástalan helyzetben,
gyenge pozícióból kezdik. Tudjuk, hogy a válság túlélésének legjobb módja a tanulás és az önmagunk
fejlesztésébe történő befektetés. A válság alatt csökken a munkalehetőségek száma és munkahelyek szűnnek
meg. Szerencsére az egyetemek és a felsőfokú oktatás más intézményei továbbra is működnek, a
továbbképzésnek pedig számos formája létezik. Ezért megfelelő képzési formákat kell létrehoznunk az
oktatás és a fiatalok támogatására. Jó jel, hogy Jędrzejewska előadó asszony javaslatára a 2011-es költségvetés
egyik kiemelt elemét a fiatalok képezik.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Elnök úr, arra az Európára, amelyet bizonyos politikusok képviselnek, minden
eddiginél jobban igaz, hogy már nem a polgárok Európája. Miért van ez így? Azért, mert közülünk, azaz
politikusok közül néhányan teljesen elvesztik a realitás iránti érzéküket.

Hogy magyarázzuk meg az embereknek, hogy inkább lemondunk egy találkozót a világszerte az éhezés
ellen küzdő nem kormányzati szervezetek képviselőivel csak azért, hogy találkozzunk egy futballistával,
mintha valami herceg lenne, ráadásul ugyanazon a napon, amikor Franciaország-szerte 2 millió ember vonul
az utcákra, hogy tiltakozzon a nyugdíjpolitika ellen? Ezzel együtt öt nappal ezelőtt egy futballedzőt parlamenti
vizsgálat keretében faggattak sürgős kérdésekről. Talán meghalt valaki? Tömeges elbocsátás történt?
Szennyezte valaki a környezetet? Terrortámadás történt? Nem, szó sincs róla. Az ügy résztvevője csupán
egy futballcsapat, amelyik 31 másikhoz hasonlóan – vagy inkább 30 másikhoz hasonlóan – veszteni fog,
vagy már vesztett, valamint egy edző, aki nem volt hajlandó kezet rázni dél-afrikai kollégájával, ahhoz az
elnökhöz hasonlóan, aki nem hajlandó kezet rázni országa polgáraival. Mert képzeljék csak: a világon
nemcsak gyermeteg, milliomos futballisták élnek, akikből a nemzeti büszkeség minden formája hiányzik,
hanem olyan emberek is, akik elvesztették állásukat, vagy nyugdíjasok, akik nem tudják, hogyan fogják fűteni
télen a lakásukat. Ezek az emberek léteznek, és nem csak a választások időszakában.

Sajnálom, Sarkozy elnök úr, nem osztjuk – és nem is fogjuk osztani – ugyanazokat az értékeket és
prioritásokat.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Szeretném együttérzésemről biztosítani azoknak a polgároknak a családjait,
akiknek hozzátartozói a romániai áradások következtében vesztették életüket. Biztosíthatom mindazokat,
akik ezeknek a borzalmas eseményeknek a szenvedő alanyai, hogy gondolatban velük vagyunk és velük is
leszünk.

Sajnálatos módon az elengedhetetlenül fontos, megelőzést szolgáló infrastruktúra hiánya, valamint a román
hatóságok gyatra felkészültsége – azzal együtt, hogy a múltban előfordultak hasonló helyzetek – anyagi
károkat idéztek elő, és ami ennél szomorúbb, emberéletek esetek ennek áldozatául.

Akárcsak az előző ülés alkalmával, ismét azt kérem a Bizottságtól, hogy haladéktalanul terjesszen elő
intézkedéseket a folyók tagállamok területén belüli, valamint határokon átnyúló vízgyűjtő területe helyzetének
rendezésére, valamint olyan pénzügyi intézkedések megtételére, amelyek célja az ilyen kritikus fontosságú
beruházások megvalósítása annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzuk az ilyen helyzetek
kialakulását.
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Itt kívánom megragadni a lehetőséget arra, hogy megköszönjem a román nép nevében Franciaországnak,
Belgiumnak, Ausztriának és Észtországnak, hogy a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus mobilizálásával
azonnal reagáltak és segítséget nyújtottak Romániának.

Paul Nuttall (EFD). – Elnök úr, szeretném a Ház figyelmét fölhívni egy talányra, amely megzavarni látszik
azokat az európai parlamenti képviselőket, akik hozzám hasonlóan az észak-angliai régióban laknak. 2009
novemberében Cumbriát, amely saját választókörzetem északi részén helyezkedik el, komoly árvíz sújtotta.
Otthonok semmisültek meg, üzletek mentek tönkre és sajnálatos módon emberéletek estek áldozatul az
eseményeknek. A szerencsétlenség nyomán a brit kormánynak jogában állt segítségért folyamodni az EU
Szolidaritási Alapjához, és hajlok arra a feltételezésre, hogy az így segítség formájában megkapott pénz elérte
volna a százmillió fontot. A brit kormány azonban furcsa módon nem pályázott ezekre a forrásokra.

Cumbria lakói becsületes emberek. Keményen dolgoznak, adót fizetnek, és ennek az adónak nem kis része
Brüsszelbe kerül. Ezért úgy vélem, joguk van valamennyit visszakérni a pénzükből, és én a munkáspárti
kormány kudarcának tekintem, hogy ebben a kérdésben nem lépett.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Az elmúlt hetek komoly áradásai nagy kiterjedésű területeket érintettek
Romániában. Sajnálatos módon 23-an meghaltak, több mint 18 ezer embert evakuáltak, a hatalmas anyagi
kárról nem is beszélve, amely otthonok ezreit érinti. Az árhullám folytatódik, ami rendkívüli veszéllyel jár.

A román kormány koordinálja a víz elleni küzdelmet, de ugyanakkor folytatta a károk fölmérését és kifejezte,
hogy fel kívánja használni az EU Szolidaritási Alapját. A Románia rendelkezésére bocsátható összeg az
újjáépítési költségnek nyilvánvalóan csak egy részét fedezi, de fontos jelzést ad azoknak a polgároknak,
akiknek életük során fölhalmozott vagyona igen rövid idő alatt teljes egészében odaveszett.

Az EU által biztosított segély az európaiak bármely katasztrófával szemben megnyilvánuló összetartozásának
érzését fejezi ki, különösen a jelenlegi recesszió körülményei között. Éppen ez az oka annak, hogy felszólítom
az Európai Bizottságot és képviselőtársaimat, hogy fejezzék ki szolidaritásukat Romániával, és amint a
hatóságok benyújtják a károk és az újjáépítési tervek költségeivel kapcsolatos számítások eredményét, a
lehető leghamarabb hagyják jóvá ezt a pénzügyi segélyt.

Victor Boştinaru (S&D). – (RO) A két világháború közötti átmeneti időszakban Romániában,
Magyarországon és Olaszországban diktatórikus, fasiszta rendszerek működtek, amelyek erőszakhoz vezettek
ezekben országokban és nemzetközi méretekben egyaránt.

Jelenleg Olaszország kénytelen szembesülni azzal a monopolhelyzettel, amellyel
Silvio Berlusconi miniszterelnök a tömegtájékoztatási eszközök fölött rendelkezik. Magyarországon az
Orbán-kormány, amelynek pártja az Európai Parlament egyik képviselőcsoportjához tartozik, éppen egy
olyan javaslattal készül előállni, amelynek értelmében a közszolgálati audiovizuális anyagok tekintetében
hosszú távra szerezne monopóliumot. Romániában Traian Băsescu elnök, aki egy olyan párt támogatását
élvezi, amely az Európai Parlament ugyanezen képviselőcsoportjának a tagja, azt állítja, hogy a
tömegtájékoztatási eszközök veszélyeztetik a nemzetbiztonságot.

Szeretném hinni, hogy a mi Európai Uniónk tanult a múlt leckéiből és szembeszáll az Európai Uniót létrehozó
jogszabályokra és alapvető értékekre irányuló kirívó jogsértésekkel.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Elnök úr, az EU belga elnöksége július 1-jén vette kezdetét.
A korábbi elnökségekkel ellentétben a belga kormány nem mondta meg, melyek lennének az elnökség
prioritásai, hanem csupán egy, az EU naptárához igazított munkatervet készített.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy a következő hat hónap során az Európai Unió lakosai számára fontos
problémák megvitatásra kerülnek-e. Igaz, hogy a belga kormány bejelentette, hogy elnöksége alatt
fölülvizsgálja azokat a jogszabályokat és intézkedéseket, amelyekre természeti katasztrófák esetén szükség
van. Ez nagyon fontos, különösen azoknak az áradásoknak az ismeretében, amelyek nemcsak saját országomat,
Lengyelországot sújtották, hanem Romániát, Szlovákiát, Magyarországot és Franciaországot is. Azoknak,
akiket egy ilyen tragédia érint, gyors és hatékony segítségre, valamint a megtett intézkedések jól szervezett
koordinálására van szükségük. Ezért remélem, hogy a belga elnökség alatt a meglévő belső problémák ellenére
a munka ezen a területen a már bejelentett módon megindul.

Szeretnék továbbá mindazoknak köszönetet mondani, akik az áradások áldozatainak segítségére siettek
nemcsak Lengyelországban, hanem az EU más országaiban is, amelyeket ez a tragédia sújtott.
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Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, június 21-én Oroszország csökkentette Fehéroroszország
földgázellátásának mennyiségét, valamint újabb csökkentést helyezett kilátásba arra az esetre, ha
Fehéroroszország nem fizet körülbelül 200 millió dollárt. Fehéroroszország szerint a csökkentett
gázmennyiség az Európai Unió tagállamai felé irányuló gázszállításban is okozhat műszaki fennakadást. A
szakértők szerint az orosz lépés többek közt arra irányult, hogy annak hatására Fehéroroszország aláírjon
egy vámkódexet, amely egy vámunió létrehozását célozná, és hogy kikényszerítse Fehéroroszországból egy
olyan szerződés feltételeinek betartását, amelynek értelmében Fehéroroszországba piaci áron exportálnának
árut, valamint hogy rákényszerítsék Fehéroroszországot az energiaátviteli hálózatok és a hozzájuk hasonló
stratégiai fontosságú vállalatok eladására.

Ugyanakkor lehet, hogy e mögött az a megfontolás áll, hogy ezzel Fehéroroszország, a földgáz EU-ba történő
szállítása tranzitországának jó híre sérül, és ezzel igazolhatóak lennének az olyan beruházások, mint amilyen
a Déli Áramlat vagy Északi Áramlat. Szeretnék ezen kívül föltenni egy kérdést az Európai Bizottságnak az
energiaforrások szállítása során bekövetkezett leállásokról tájékoztató korai figyelmeztető mechanizmusok
hatékonyságának értékelésével kapcsolatban, mivel van egy 2009. november 16-án aláírt szerződésünk
Oroszországgal.

Mairead McGuinness (PPE). – Elnök úr, szeretném üdvözölni a kereskedelem és forgalmazás piacának
felügyeletéről szóló, „A kereskedelem és forgalmazás hatékonyabb és tisztességesebb belső piacáért 2020-ra”
című, ma közzétett bizottsági jelentést. Ez egy nagyon fontos jelentés, és remélem, hogy az első lépés az
egész kiskereskedelmi láncolatban megteremtendő nagyobb átláthatóság felé vezető úton.

Éppen a múlt héten láttunk példákat arra a megmagyarázhatatlan helyzetre, hogy bizonyos tagállamokban
– köztük a saját hazámban is – nagyon alacsony a mezőgazdasági termékek ára, az élelmiszerek fogyasztói
ára ugyanakkor nagyon magas. Nyilvánvaló, hogy a piac rosszul működik, amint erre a Bizottság helyesen
rámutat. Szerintem fontos, hogy ebben a dokumentumban nem csupán a kiskereskedelem gazdasági
szempontjai szerepelnek, hanem az ágazatot érintő társadalmi, környezetvédelmi és fogyasztói hatások is.

Remélem, hogy a parlamenti indítványok szeptember 10-re elkészülnek. Remélem, nem tart tíz évig, amíg
igazságosabbá válik a kiskereskedelmi ágazat, mert pillanatnyilag mind a fogyasztók, mind a termelők annak
vesztesei.

Elnök. – A napirendi pontot ezzel lezárom.

21. A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok
és az ipari tanulók státuszának megerősítése (rövid ismertetés)

Elnök. A következő napirendi pont Emilie Turunen a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
előterjesztett, a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítéséről, a gyakornokok és az ipari
tanulók státuszának megerősítéséről szóló jelentése (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

Emilie Turunen, előadó. – (DA) Elnök úr, úgy állok ma Önök előtt, mint fiatal politikus és mint előadó, aki
egy kéréssel fordul Önökhöz. Az elmúlt év folyamán barátaim közül egyre többen lettek munkanélküliek.
Ezeknek a lelkes fiataloknak, akik szeretnének hozzájárulni a társadalom működéséhez, ehelyett be kell
állniuk a munkára várók sorának végére, mert nincsenek munkahelyek. Európában milliószámra találhatunk
erre példát a fiatalok körében, és a számuk csak egyre nő. Az Európai Parlament ezért ezzel a saját
kezdeményezésű jelentéssel egy új program élére áll. Meg akarjuk szüntetni a fiatalok munkanélküliségét.
Nem engedhetjük, hogy a fiatalok munkanélkülisége egy egész generációt sújtson; ragaszkodunk ahhoz,
hogy a fiatalokat képzéssel és foglalkoztatással segítsük az életkezdésben.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az EU-ban a 25 év alattiak közül körülbelül 5,5 millió fiatal lett
munkanélküli, a fiatalokat tehát kétszer olyan súlyosan sújtja a munkanélküliség, mint az átlagnépességet.

A fiatalok munkanélküliségét azért tartom különösen aggályosnak, mert fennáll az a veszély, hogy egy életre
szóló sebet hagy úgy a személyen, mint a társadalmon. Jól tudjuk, milyen következményekkel jár, ha hagyjuk
a dolgokat az eddigi mederben tovább folyni, mégpedig az 1980-as évek példájából, amikor egy generáció
esett áldozatul a tartós munkanélküliségnek, a segélyeknek és a társadalmi kirekesztésnek. Ezzel messze túl
magas árat fizetünk. Itt azonban nem pusztán gazdasági előrejelzésekről van szó: valódi hús-vér emberekről
van szó. Fiatalokról van szó, akik nagy elvárásokkal és reményekkel indulnak, de azt érzik, hogy nem elég
jók. Fiatalokról, akiknek nehéz lesz visszajutniuk a munkaerőpiacra, ha nem segítünk nekik még most.
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Mi, az Európai Parlament ezért arra kérjük az összes tagállamot, hogy kezeljék kiemelten a fiatalok
munkanélkülisége elleni küzdelmet, és kérjük őket, hogy fektessenek be az oktatásba. Ezért az is létfontosságú,
hogy az EU most rögtön, stratégiai prioritásként foglalkozzon a közös stratégiákkal. Integrált, nagyra törő
célkitűzésre van szükségünk, ötvözve az oktatási, gazdasági, foglalkoztatási és szociálpolitikákat. Ez egyformán
igaz a helyi, országos és európai szintre.

Ezzel a saját kezdeményezésű jelentéssel az Európai Parlament számos konkrét javaslatot intéz a Bizottsághoz,
a Tanácshoz és a tagállamokhoz. Engedjék meg, hogy kiemeljek néhányat a fontosabbak közül:

1. Javasolunk egy európai ifjúsági garanciát, amely biztosítani fogja, hogy minden 25 év alatti fiatalnak
legfeljebb 4 hónap munkanélküliséget kelljen átélnie, amelyet követően munkahelyet, képzést vagy
továbbképzési lehetőséget kell neki felajánlani.

2. Javasolunk egy Európai Minőségi Chartát a tanulmányi gyakornokokra vonatkozóan, amely azt hivatott
biztosítani, hogy a gyakornoki programok teljesítése kapcsolódjon az oktatáshoz, és a gyakornokokat ne
használják olcsó munkaerőnek. Ugyanakkor a szakképzés során több és jobb szakmai gyakorlatot is javasolunk
a fiatalok számára.

3. Javasoljuk, hogy az EU minden tagállama hozzon létre munkacsoportokat a fiatalok munkanélkülisége
elleni fellépés érdekében, továbbá hogy az EU hozzon létre egy közös munkacsoportot is a koordináció, az
ismeretek megosztása és az új kezdeményezések céljából.

4. Javasoljuk, hogy az Európai Szociális Alap kapjon több forrást, és ebből az alapból szeretnénk 10%-ot –
legalább 10%-ot – elkülöníteni a fiataloknak szóló projektekre.

Biztosítani akarjuk továbbá, hogy véget vessünk a megkülönböztető gyakorlatnak a fiatalok munkaerőpiacán,
akiktől pusztán a koruk alapján tagadják meg a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rendes
munkabért.

Ezek a javaslatok a jelentésben szereplő összes többi javaslattal együtt az európai ifjúsági válság
visszafordítására tett kísérletünket képviselik. Helyes politikával és befektetésekkel át tudjuk alakítani az
európai munkaerőpiacot, és jobb jövőt teremthetünk az európai fiatalok számára. Itt, az Európai Parlamentben
készen állunk arra, hogy elvégezzük a ránk jutó feladatokat a több munkahely és a jobb szakmai gyakorlatok
és gyakornoki programok megteremtése érdekében. Az Európai Parlamentben készek vagyunk arra, hogy
változtassunk az európai fiatalok helyzetén.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) A 25 év alatti fiatalok körében a munkanélküliség az Európai Unió szintjén
átlépte az 5 milliót, ami durván 20%-os aránynak felel meg.

A kedvezőtlen gazdasági légkör folytán a fiatalok most még több problémába ütköznek, amikor rendes
munkahelyet próbálnak találni. Ezért vélem úgy, hogy a tagállamoknak ösztönözniük kell a fiatalok aktív
társadalmi és munkaerő-piaci integrációját. Ezt azonban stabil, jó minőségű oktatás nélkül nem lehet elérni.

A fiatalokban rejlő potenciál olyan erőforrás, amely nincs kellőképpen kihasználva. Figyelembe véve a
demográfiai változásokat, a fiatalok aktívan hozzájárulhatnak a szociális jóléti rendszerek megerősítéséhez.

Végül szeretném felhívni a figyelmüket a vidéki területeken élő fiatalok helyzetére. A statisztikai adatok
szerint ők hátrányos helyzetben vannak, mivel nehezebben találnak munkát, mint a városi környezetben
élő fiatalok.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Elnök úr, a fiatalok mobilitása és oktatása az Európai Parlament
2011-es költségvetési prioritásai közé tartozik. Csak néhány hét telt el azóta, hogy itt a Házban elfogadtuk
az Európai Unió 2011-es költségvetésére vonatkozó tárgyalási megbízatásunkat. Számomra a Turunen-jelentés
teljesen világosan megmutatja, hogy pontosan ezeken a területeken – a fiatalok mobilitása és oktatása terén
– mennyire nagy szükség van a fokozott figyelemre és az aktív intézkedésekre.

Hangsúlyozni kell, hogy Turunen asszony jelentése újabb bizonyíték, amely azt erősíti meg, hogy az oktatás
megfelelő feltételeinek biztosítása és az ifjúsági mobilitás összes gyakorlati formájának támogatása
kulcsfontosságú a 2020-as stratégia végrehajtásához. A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének
megkönnyítése szintén az alapvető intézkedések közé tartozik az európai uniós tagállamok átfogó
munkanélküliségi rátájának csökkentése érdekében – a munkanélküliség ellen, amely a gazdasági növekedés
szempontjából a legnagyobb nehézség és akadály. Annál is inkább fontos, hogy az Európai Unió most tárgyalt
költségvetése megfelelő forrásokat tartalmazzon a jelentésben bemutatott célkitűzések megvalósításához.
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Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Elnök úr, a munkanélküliség olyan probléma, amely az Európai Uniót
az elmúlt években különösen súlyosan érintette, és a gazdasági válság csak tovább rontott a helyzeten. Még
súlyosabb ez a probléma, amikor növekvő számban érinti a fiatalokat – akik az iskolai vagy egyetemi
tanulmányaik befejezésével szeretnének önállóvá válni. A munkanélküliség által a fiatalokra gyakorolt súlyos
szociális és pszichológiai következményektől eltekintve a jelenség tömeges elterjedtsége az érintett országok
gazdaságára is rendkívül hátrányos hatással van. Nem engedhetjük, hogy az uniós polgárok egymást követő
generációinak a társadalmi megkülönböztetés jelenségével és az embertelen gazdasággal kelljen szembenéznie,
ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a fiataloknak stabil oktatást és munkatapasztalatot,
valamint tisztességes keresetet garantáljunk, hogy méltó életkörülményeik legyenek, és hogy felnőtt életük
jól induljon.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, Turunen asszonynak szeretném
megköszönni a munkáját. Mint arra a statisztikák sajnálatos módon emlékeztetnek bennünket, az Európai
Unióban kivétel nélkül minden országra igaz, hogy a válság az alkalmi munkavállalókat, a nőket és a
bevándorlókat érintette a legsúlyosabban.

Az alkalmi munkavállalók többnyire fiatalok, ezért a fiatalok között megdöbbentően magas azoknak a
százalékos aránya, akik nem tudnak munkát találni – ami nagyon régóta nem fordult elő. A lassú növekedés
sokak szerint legalább két évig el fog tartani, a nyugdíjrendszerek reformja folytán pedig az idősek tovább
maradnak munkában – amint azzal mindnyájan tisztában vagyunk –, ami együttesen azt jelenti, hogy ez a
probléma az elkövetkező években óhatatlanul fokozódni fog.

Ebből az okból az elvégzett munka nagyon fontos, és véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy
mindegyik tagállam úgy tekintse a fiatalok munkanélküliségét, mint különleges kérdést, amelyet
intervencionista politikákkal kell kezelni.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Elnök úr, ebben a nagyon jó saját kezdeményezésű jelentésben – amelyhez
ezúton gratulálok Emilie Turunen asszonynak – az Európai Parlament jobb foglalkoztatási stratégiát kér a
Tanácstól és a Bizottságtól. Egy nagyon egyszerű okból kéri ezt: a fiataloknak szükségük van Európára, de
Európának is szüksége van a fiatalokra.

Ez egy kétoldalú kapcsolat, de rendkívül fontos, és működnie kell, mégpedig egy nagyon egyszerű okból: ha
ez a kapcsolat nem működik, mindkét fél szegényebb lesz ezáltal. Bár a fiatalok előtt még ott az egész élet,
lesz második vagy harmadik lehetőségük, Európa meglehetősen öreg, és nem lesz még egy esélye ezekben
a nehéz, gazdasági válságtól sújtott időkben.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Elnök úr, mint ez a jelentés is mutatja, a fiataloknak egyre nagyobb
nehézséget okoz, hogy munkahelyet találjanak, és ez nagyon komoly probléma.

A fiatalok körében a munkanélküliség átlagosan már most is 21% fölött van az Európai Unióban, de néhány
országban még ennél is magasabb, és a fiatalok egyre nehezebben tudják befejezni a tanulmányaikat, és olyan
munkahelyet találni, ahol jogaik vannak, ahol tisztességes fizetést kapnak. Általában munkahelyi gyakorlatokat
kínálnak fel nekik, gyakran fizetés nélkül, ahol kizsákmányolják a fiatalokat, és visszaélnek azzal, hogy
munkát kell találniuk. Még az ilyen gyakorlatok is fizetés nélküliek, ha pedig állást kapnak, az is csak ideiglenes,
rosszul fizetett, ráadásul a fiataloknak nincsenek jogaik.

Elfogadhatatlan ez a helyzet, ezért olyan politikákat kell életbe léptetni, amelyek meggátolják az ilyenfajta
kizsákmányolás folytatódását, munkahelyeket teremtenek a fiatalok számára, ugyanakkor védik is az őket
megillető jogokat.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, abszolút létfontosságú, hogy a fiatalokat segítsük,
és utat mutassunk nekik a munka világába. Az iskola nem elég a jövő munkavállalóinak képzéséhez; ehelyett
a vállalatoknál töltött szakmai gyakorlatokat kell ösztönöznünk.

A munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem az Európai Unió előtt álló
legfontosabb kihívások egyike. Pontosan emiatt kell vigyáznunk, hogy ne kérjünk túl sokat – például az
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén – a vállalkozásoktól, mert ha a bezárás mellett döntenek, akkor a
munkavállalóinknak nincs jövője. Koncentráljunk ehelyett inkább az alacsony költségű áruk olyan harmadik
országokból történő behozatalaira, amelyek nem tartják tiszteletben a szabályainkat és a munkavállalói
jogokat, különösen a gyermekmunkások esetében.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Elnök úr, világosan kiderült, kiket sújt igazán erősen a jelenlegi gazdasági
helyzet az EU-ban: a 25 év alatti fiatalokat, akiknek a munkanélküliségi rátája 21,4%. Ez kétszer olyan magas,
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mint az EU egészének munkanélküliségi rátája. A fiatal munkanélküliek az életük későbbi szakaszában is
szenvednek munkanélküliségük következményeitől. Emellett a fiatalok munkanélkülisége negatív szociális
és gazdasági hatásokkal van a társadalmunkra, különösen a gazdasági növekedésre. A fiatalok jelentik a
jövőnket. Tisztességes esélyt kell adnunk nekik, például a jobb oktatásba és képzésbe való befektetéssel, hogy
a jövendő életükhöz szilárd alapokat biztosítsunk számukra.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Elnök úr, az európai fiataloknak tiszta kilátások kellenek. Ez a jelentés
megteszi az első lépést a helyes irányba. Szükségük van a biztos jövő kilátására, amely majd véget vet a más
emberektől való pénzügyi függőségüknek, és lehetővé teszi számukra, hogy a saját lábukra álljanak.

A munka világába való belépés fontos szerepet játszik ebben, a gyakornoki programok pedig gyakran
megkönnyíthetik ezt a lépést. Túl gyakori azonban, hogy a gyakorlattal visszaélnek. Szükségünk van ezért
egy jogi keretre, amely védi az elhivatott fiatal férfiakat és nőket, egyúttal biztosítja az általuk végzett
gyakornoki programok jó minőségét. A gyakornoki időt úgy kell tekinteni, hogy része a fiatal képzési
folyamatának, és nem a munkáltatónak kíván lehetőséget adni az olcsó munkaerő foglalkoztatására. A
motivált, elhivatott fiatal férfiakat és nőket nem szabad így vagy más módon kizsákmányolni és hátrányos
megkülönböztetésben részesíteni. Döntő intézkedéseket kell tennünk, hogy ellensúlyozzuk az életkori
megkülönböztetést, mert az európai fiatalok jelentik a jövőnket. Védenünk és támogatnunk kell őket.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Elnök úr, én is gondosan elolvastam a Turunen asszony által
megfogalmazott jelentést, és azt kell mondanom, hogy rendkívül bonyolult problémáról van szó. A
munkanélküliségnek a fiatalok körében két aspektusa van.

Először is, hogy mit kellene tennünk azért, hogy az oktatást vagy képzést befejezők valóban találjanak
munkát. Az Európai Unió rendelkezésére álló politikák mindegyikének segítenie kellene ennek megvalósítását,
köztük az agrárpolitikának is. A közös agrárpolitika megreformálásakor ügyelnünk kell arra, hogy az Európai
Unió átfogó költségvetésében helyet kapjanak az ezekhez a célkitűzésekhez alkalmas programok, projektek
és finanszírozás.

A második kérdés azokkal a szociális projektekkel kapcsolatos, amelyek a fiatalok számára lehetővé teszik
otthoni helyzetük javítását, egyúttal magas színvonalú közszolgáltatásokat biztosítanak számukra. Konkrétan
az iskolákra, óvodákra és bölcsődékre gondolok. Ezekből még az igazi nagyvárosokban is komoly hiány
mutatkozik, nem beszélve a kisvárosokról és a falvakról szerte az Európai Unióban.

Seán Kelly (PPE). – Elnök úr, a fiatalok munkanélkülisége az Európai Unióban pillanatnyilag szánalmas
vicc. Kész tragédia, hogy a fiatalok 20%-a állástalan. Sokan közülük magasan képzettek, teljes képesítéssel
rendelkeznek, és alig várják, hogy dolgozhassanak, de nem kaphatnak munkát, mert mások bűneiért kell
megfizetniük – a pénzügyi terroristák, a mohó spekulánsok, a túlfizetett bankárok, a dologtalan, golfozó
szabályozók bűneiért. A fiatalok ennek következtében nem jutnak álláshoz.

Tennünk kell valamit ebben az ügyben. Gyakornoki programokat kell indítanunk a számukra, állást kell
adnunk nekik. Nem kell, hogy ezek feltétlenül jól fizetett állások legyenek, sőt, teljes munkaidősnek sem kell
lenniük, de ezeknek a fiataloknak mindenképpen el kell kezdeniük dolgozni, mert minél tovább van valaki
munka nélkül, annál nehezebben válik jó munkavállalóvá. Most kell cselekednünk. Ha cselekszünk, ezzel
nagy szolgálatot teszünk az Unió ifjúságának, és erre örökké emlékezni fognak.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy a Foglalkoztatási
és Szociális Bizottság elfogadta ezt a szöveget. Tekintettel arra, hogy éppen most folytatjuk a tárgyalásokat
az EU 2011-re szóló költségvetéséről, a jelentésről szóló szavazásra pont a legalkalmasabb pillanatban kerül
sor. A Parlament valójában annak a vágyának adott hangot, hogy a fiatalokkal kapcsolatos politikák kerüljenek
az előtérbe. Üdvözöljük ezt a lépést. Az ilyen politikáknak azonban nem lenne szabad kizárólag az ifjúsági
mobilitás kérdésére korlátozódniuk, hanem a fiatalok jogaival is kell foglalkozniuk. Itt pontosan ez a kérdés
forog kockán.

A gyakornokok kizsákmányolása aggodalomra ad okot, és felveti annak veszélyét, hogy a fiatalok számára
egy párhuzamos munkaerőpiac jön létre. A fiatal gyakornokok bizonytalan helyzete, akik olyan helyeken
vállalnak gyakornoki állást, ahol később esélyük lehet az alkalmazásra, kárt okoz az európai gazdaságnak,
különösen, ami a szociális biztonsági rendszerek finanszírozását illeti.

E tekintetben örülök annak, hogy a jelentésbe bekerült a módosításom, amely a gyakornokok rendes munka-
és életkörülményeinek garantálására vonatkozó intézkedések szerepeltetésére irányul. Véleményem szerint
ez a jelentés egy lépés a gyakornokok valódi európai alapokmányának létrehozása felé.
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Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Végül tehát a forma kedvéért egy fiatal. A fiatalok munkanélkülisége
az Európai Unióban pillanatnyilag átlagosan 21% körül van, de néhány országban 40% körül alakul, ami
rettenetesen magas, és ezt a folyamatot nyilvánvalóan meg kell állítani.

Jelenleg a fiatalok alkotják a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportját, mivel ha nem találnak munkát,
nem tudnak függetlenedni, így sok fiatal családot sem alapít, ami kihat az EU demográfiai problémájára. A
fiataloknak azonban valódi segítséget kell adnunk – nemcsak beszélnünk kell róla, hanem valódi, a helyzetet
érdemben megváltoztató lépéseket kell tennünk.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy a globális gazdasági válság idején az oktatásra fordított kiadások lefaragása
bizonyosan a lehető legbutább döntés, mivel ezzel csak arról gondoskodunk, hogy a jövőben tudatlan legyen
a népesség.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, mindenekelőtt hadd köszönjem meg az előadónak,
Turunen asszonynak a jelentést, amely roppant időszerű. Mint már sok felszólaló hangsúlyozta, teljesen
világos, hogy a fiatal generációt különösen rosszul érinti a gazdasági válság, és a fiatalok körében mért
munkanélküliségi ráta nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Nem vesztegethetjük el fiataljaink tehetségét, amikor
minden ötödik európai fiatal állás nélkül vagy megfelelő kilátások nélkül él.

A Bizottság ezért különösen örül – ahogy személy szerint én magam is – a jelentés nagyon jó címének, mert
az teljesen világos, hogy jobb minőségű munkahelyekre van szükségünk a fiatalok számára, és hogy megfelelő
munkatapasztalatot kell szerezniük. Hol és hogyan tudnának jobb munkatapasztalatokra szert tenni, mint
a magas színvonalú szakmai gyakorlatokon és gyakornoki programokon keresztül? Én ezért teljes mértékben
egyetértek azzal, hogy a munkahelyi képzés ezen formáit megfelelően kell használni, és nem a szabályozott
munkahelyek helyettesítésére, amint azt a felszólalók közül többen is kiemelték.

Az EU 2020 stratégiára irányuló bizottsági javaslat teljes mértékben tükrözte a gazdasági válság által a fiatal
generációra gyakorolt negatív hatások teljes körű elismerését. Nem véletlen egybeesés, hogy az Európa 2020
stratégia fő céljai közül kettő is a fiatalokkal foglalkozik: a jobb oktatás fontosságával, azzal, hogy a fiatal
generáció tagjai nagyobb arányban szerezzenek egyetemi diplomát, továbbá hogy csökkenjen azoknak a
fiatal tanulóknak az aránya, akik nem képesek befejezni alapfokú vagy középfokú tanulmányaikat.

A Bizottság ezért konkrét javaslattal fog előállni, hogy segítse a tagállamokat e célok elérésében. Szeptemberben
fogjuk bemutatni a Mozgásban az ifjúság (Youth on the Move) című kiemelt kezdeményezésünket, és a teljes
mértékben integrált politikák kidolgozására fogjuk helyezni a hangsúlyt, az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás
összefogásával.

A célkitűzés az lesz, hogy uniós szinten létrehozzunk egy keretet a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására,
többek között olyan politikák révén, amelyek konkrét intézkedésekkel biztosítják, hogy a fiatalok
rendelkezzenek a szükséges és a munkaerőpiac által megkövetelt szakismeretekkel és kompetenciákkal,
hogy így segítsék a fiatalokat az első munkahely megszerzésében és ezt követően a munkaerő-piaci
előrelépésben.

Intézkedéseket fogunk bemutatni azzal kapcsolatban, hogyan támogathatjuk a fiatal vállalkozókat, és hogyan
növeljük az önfoglalkoztatást a fiatalok körében, ezenkívül célzott intézkedéseket szeretnénk javasolni a
képesítéssel nem rendelkező, illetve az alacsony képzettségű fiatalok számára, hogy segítsük a munkaerő-piaci
belépésüket.

Mint az elején már elmondtam, egyetértek a felszólalókkal abban, hogy konkrét, pozitív intézkedéseket kell
találnunk, hogy ne vesztegessük tovább a fiatalok tehetségét és energiáit, és segítsük az európai fiatalokat.
Biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament támogatásával meg fogjuk találni a helyes receptet ennek
a súlyos válságnak a leküzdésére.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, július 6-án, kedden 12:00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Liam Aylward (ALDE), írásban. – (GA) A munkanélküliségi ráták a fiatalok körében világszerte gyorsan
emelkednek, és jelenleg a fiataloknak kevés lehetőségük van arra, hogy szabályos, állandó foglalkoztatáshoz
jussanak. A munkaerőpiacra belépő fiatalokat a koruk alapján hátrányos megkülönböztetés éri, ezért
üdvözlöm a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének előmozdításával kapcsolatban a jelentésben foglaltakat.
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Különösen örülök annak a javaslatnak, hogy a munkahelyek számának növelése érdekében a munkáltatókat
arra kell ösztönözni, hogy fektessenek be a fiatalokba. Rendkívül fontos a folyamatos képzés és oktatás,
hogy a fiatalok jobban hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, és e tekintetben nagyon értékes a harmadfokú
oktatás ágazata.

Ösztönözni kell a gyakornoki programokat és szakmai gyakorlatokat, annak érdekében, hogy ne járjanak
kizsákmányolással, és hogy a fiatalok fedezni tudják az alapvető megélhetési költségeiket, és a jövőben
mindenfajta megkülönböztetéstől mentesen juthassanak be a munkaerőpiacra. A Tanácsnak, a Bizottságnak
és a tagállamoknak kapcsolatba kell lépniük a fiatalokkal, hogy a politika kidolgozásakor figyelembe lehessen
venni az igényeiket és prioritásaikat.

Corina Creţu (S&D), írásban. – (RO) A fiatalok körében az állástalanok aggasztóan magas aránya – az EU
általános munkanélküliségi rátájának kétszerese – jól mutatja, hogy a fiatalok számára mennyire nehéz
munkát találni, és ezt a tendenciát a recesszió még jelentős mértékben súlyosbította. A gazdasági válság
hatásait aránytalan mértékben elszenvedő mostani fiatal generáció ki van téve a társadalmi kirekesztés
veszélyének. A több mint 5,5 millió munkanélküli fiatal az iskola befejezése után szegénységgel és más
nehézségekkel néz szembe. A fiatalok kénytelenek bizonytalan állásokat vállalni, alacsony fizetéssel és
csökkentett társadalombiztosítási fedezettel, ami a munkahelyi egészségükre és biztonságukra is kihat. A
kiszolgáltatottság magasabb szintjét lehet tapasztalni a vidéki területeken, ahol – a Romániához hasonló
országokban – a szegénység, a munkanélküliség, a korai munkába állás és az iskolai lemorzsolódás számtalan
gyermek és fiatal jövőjét dönti romba.

A meglévő stratégiáink mellett – amelyek egyrészt a gazdaságélénkítésre és a munkahelyteremtésre irányulnak,
másrészt az oktatás átalakítására, hogy ne termelje futószalagon a munkanélkülieket, illetve az illegális
foglalkoztatás és a fiatalok kizsákmányolásának leküzdésére – úgy vélem, létre kell hozni egy európai ifjúsági
garanciát, amely biztosítaná, hogy négy hónap munkanélküliség után minden fiatal számára munkahelyet
vagy munkával kombinált továbbképzést lehessen felkínálni.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) A gazdasági recesszió a fiatalok munkanélküliségi rátájának
nagyarányú megemelkedését eredményezte, ennek következtében ez a kérdés az egyik legsürgetőbb európai
problémává lépett elő. Pillanatnyilag a 25 év alatti fiatalok közül több mint 5,5 millió a munkanélküli, ami
21,4%-os aránynak, az általános munkanélküliségi ráta kétszeresének felel meg. A korábbi recessziók
bizonyították, hogy az ilyen időszak a fiatalokat érinti a legrosszabbul, mivel őket veszik fel utoljára, és sok
esetben őket bocsátják el elsőként.

Sok fiatal – különösen Dél-Európában – rövid távú szerződéssel dolgozik, ezáltal válságos időkben őket
könnyen el lehet bocsátani.

Az Európai Bizottságnak növelnie kell az Európai Szociális Alap finanszírozását, az alap legalább 10% -át a
fiatalokat megcélzó projektekre kell elkülönítenie és meg kell könnyítenie az alaphoz való hozzáférést.

Szerintem a fiatalok megsegítése érdekében uniós szinten kezelhető kérdések közül a legfontosabbak: a
Gyakornokok Európai Minőségi Chartája, amely biztosítani fogja bizonyos feltételek tiszteletben tartását
azokban az esetben, amikor a gyakorlati tapasztalatszerzés része az oktatási rendszereknek; valamint az
európai ifjúsági garancia bevezetése, amely az EU-ban minden fiatal számára garantálni fogja, hogy legfeljebb
négy hónap munkanélküliséget követően állást lehessen neki felkínálni.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) A fiatalok jelentik Európa jövőjét, mégis ők alkotják a társadalom
egyik legkiszolgáltatottabb csoportját, különösen a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság idején. Dél- és
Kelet-Európában a fiatalok körében közel 30%-os a munkanélküliségi ráta. A fiataloknak nagyobb
lehetőségekhez kell jutniuk az oktatás és a foglalkoztatás terén, valamint a társadalmi befogadást és az aktív
társadalmi részvételt ösztönző mechanizmusok fejlesztése révén.

A tagállamoknak a következőt kell tenniük, hogy segítsenek megteremteni a „fiatal generáció Európáját” a
munkaerőpiacon: biztosítani a zökkenőmentes átmenetet az oktatási rendszer és a munkaerőpiac között,
mégpedig olyan intézkedések ösztönzésével és támogatásával, mint a fizetett gyakornoki programok és a
pályaorientáció; biztosítani a fiatalok és a fiatal anyák hozzáférését a munkaerőpiachoz és a szociális jóléti
intézményekhez; arra bátorítani a munkáltatókat, hogy a fiataloknak kínáljanak stabil, hosszú távú állást és
hozzá az erőfeszítéseiket, szakmai és szellemi képességeiket tükröző munkabért; védeni a fiatalokat az olyan
szerződésekkel szemben, amelyek záradékai bizonytalan helyzetbe hozzák őket a munkáltatóval való
viszonyban. Ideje előmozdítanunk a fiatalok jólétét, ideje, hogy civilizált, valódi európai munka- és
életkörülményeket biztosítsunk számukra.
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22. Atipikus szerződések, biztos szakmai pályafutások és a szociális párbeszéd új
formái (rövid ismertetés)

Elnök. – A következő napirendi pont Pascale Gruny a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében
előterjesztett, az atipikus szerződésekről, a foglalkoztatási pályák megóvásáról, a rugalmas biztonságról és
a szociális párbeszéd új formáiról szóló jelentése (2009/2220(INI)) (A7-0193/2010).

Pascale Gruny, előadó. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, mindössze egyetlen tanulságot kell
levonnunk ebben a kérdésben, mégpedig azt, hogy továbbra is a határozatlan időre szóló, teljes munkaidős
szerződéseket kell a normának tekinteni.

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik közreműködtek e jelentés
megfogalmazásában.

Csalódott vagyok ma amiatt, hogy nem került sor vitára egy olyan kérdésről, amely a 2020-as stratégiában
központi helyet foglal el. Kollégáim közül sokan szerettek volna beszélni erről a tárgyról, de erre nem kaptak
lehetőséget. Mindazonáltal határozottan arra biztatom őket, hogy hozzászólásaikat írásban nyújtsák be a
parlamenti szolgálatoknak.

Amiatt is csalódott vagyok, hogy miután szoros együttműködést folytattunk valamennyi képviselőcsoporttal,
és számtalan egyeztetés után megállapodásra jutottunk, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
benyújtott egy alternatív, a jelentésemmel szinte teljesen megegyező állásfoglalást.

Képviselőcsoportom nem tudja támogatni azt a két elemet, amelyet Schroedter asszony hozzátett az alternatív
állásfoglaláshoz, és amelyet a bizottság szavazás útján utasított el.

Először is, ezeknek a javaslatoknak az alapját illetően, ami mindenekelőtt a kényszervállalkozókkal
kapcsolatos: tény, hogy ez egy valós, általánosan elterjedt probléma. Mint a jelentés is megemlíti, szeretnénk
egy jobb definíciót az önálló vállalkozók meghatározására, de arról is gondoskodnunk kell, hogy a nem
önálló vállalkozókra vonatkozó kritériumokat is világosan meghatározzuk, ahelyett hogy az alkalmazotti
státusz feltételezéséből indulunk ki. A Zöldek által javasolt meghatározás sokkal homályosabb, és nem ad
hozzá semmit a bizottság által elfogadott szöveghez.

Másodszor, ami arra az irányelvre vonatkozó felhívást illeti, amely szakmai helyzetüktől függetlenül minden
munkavállalónak azonos jogokat garantálna, az egyesülés szabadságához való jogot is beleértve: nem egészen
értem, hogy ez pontosan milyen jogokra utal, illetve hogy az alkalmazottakat vagy az önálló vállalkozókat
ki akadályozza meg abban, hogy csatlakozzanak egy szakszervezethez vagy alakítsanak egyet. Véleményem
szerint értelmetlen felszólítani egy ilyen irányelvre, ráadásul a kérdés kívül esik az európai intézmények
hatáskörén.

Jelentésemben a határozatlan idejű teljes munkaidős szerződéseket szerettem volna a normává tenni, egyúttal
elítéltem a szabályos munkahelyek atipikus szerződésekkel való felváltásának kizsákmányoló gyakorlatát.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a rugalmas biztonság elve nemcsak rugalmasságot jelent – a munkaerőpiac
követelményeihez való alkalmazkodás érdekében –, hanem mindenekelőtt a munkahelyek biztonságát is
jelenti, és az egyik elvet nem lehet a másik rovására érvényesíteni.

A fenntartható foglalkoztatás támogatása érdekében az Európai Uniónak fokoznia kell a szakértelembe és
a képzésbe történő befektetésre irányuló erőfeszítését. A munkanélküliségi ráta az Európai Unióban még
mindig túl magas, ezért az atipikus szerződéseknek megvan a maguk szerepe a munkaerőpiacon.

Ami a fiatalokat illeti, az atipikus szerződések például hozzásegíthetnék őket az első munkaerő-piaci
tapasztalatokhoz. Amennyiben az atipikus szerződések lehetőséget tudnak adni a fiataloknak, és megkönnyítik
számukra, hogy határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, fizetett alkalmazottá váljanak, akkor én
támogatom az ilyen típusú szerződéseket. Ami a hosszan tartó munkanélküliséggel küzdő embereket illeti,
rájuk ugyanez igaz: ha az atipikus szerződések elősegíthetik a munkaerőpiacra való visszailleszkedésüket,
akkor pártolom ezt a szerződéstípust. Végezetül, ha egy atipikus szerződést az egyik állásból a másikba vagy
az egyik szakmai helyzetből a másikba való átmenethez használnak fel, akkor ismét csak támogatom ezt a
szerződéstípust, mivel a fő cél az, hogy fenntartsuk az emberek foglalkoztatását.

Ugyancsak hangsúlyoznám a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek által a foglalkoztatási
politikák kidolgozásában és végrehajtásában betöltött létfontosságú szerepet. Minden tagállamot arra kérek,
hogy gondoskodjanak a teljes körű részvételükről, mivel túlontúl gyakori, hogy a részvételük mértéke
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tagállamonként változó. Végül pedig gondoskodnunk kell arról, hogy nagyobb fokú elismertséget élvezzenek,
társadalmi és intézményi szinten egyaránt.

Az Európai Parlament ezzel a jelentéssel határozott jelzést ad a tagállamok kormányainak és a Bizottságnak.
A biztos szakmai pályák a szociális Európa egyik alapvető aspektusát jelentik. A labda most az Európai
Tanács térfelén pattog. Remélem, a Tanács ki fog állni a foglalkoztatás területén 2010 tavaszán elfogadott
állásfoglalásai mellett.

Az Európai Uniónak világos célra és konkrét intézkedésekre van szüksége, hogy a 2020-as stratégia keretében
védje a foglalkoztatást a régióinkban, és új lehetőségeket teremtsen.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Elnök úr, szeretném megköszönni az előadónak ezt a jelentést, amely
nyilvánvalóan az európai munkaerőpiac egyik aktuális problémájával foglalkozik, mégpedig a rugalmas
biztonsággal. A statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi években egyértelmű elmozdulás történt a teljes
munkaidőstől a részmunkaidős foglalkoztatás felé. Nem ez volt az egyetlen változás; az atipikus foglalkoztatási
formák előfordulása is megnövekedett. Ezeket a változásokat meg kell vitatnunk és értékelnünk kell, különösen
a munkavállalói jogok védelmével összefüggésben, tekintettel arra, hogy pillanatnyilag sok munkahely van
veszélyben. Emellett ezekkel az atipikus munkaviszonyokkal gyakran vissza is élnek.

Ez a jelentés megadja azt a világos útbaigazítást, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy megfelelően tudjunk
reagálni ezekre a változásokra. Fontos kérdésekkel foglalkozik, köztük a fenntartható munkahelyteremtéssel,
az oktatás és képzés előmozdításával és a férfiak és nők esélyegyenlőségének támogatásával. Fel kell hívnunk
a figyelmet a rugalmas biztonság előnyeire, és tovább kell folytatnunk a változásokat ezen a területen.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni
Gruny asszonynak egyrészről a kitűnő munkát, másrészt az általa tanúsított rendkívüli érzékenységet,
amellyel más politikai kultúrák szempontjait is szem előtt tudta tartani.

Ez nincs mindig így, de amikor mégis, helyénvaló, hogy felhívjuk rá a figyelmet. A dokumentumban szereplő
állítások némelyike – amelyek már itt is elhangzottak – roppant fontos, köztük például az, hogy az állandó
szerződéseket kellene rendes munkavállalási módnak tekinteni, valamint hogy mindazok, akik ideiglenes
szerződéssel dolgoznak – akár ők választották ezt, akár nem – ugyanolyan jogokra kell, hogy számíthassanak,
mint mások, mivel mindennek a szabványosításra kell irányulnia, bizonytalanság nélkül.

Az is nagyon fontos azonban, amit Ön a szociális párbeszéddel kapcsolatban ismét megerősített: nagyon
fontos a képviselet értékének elismerése, úgy a vállalkozói, mint a munkavállalói képviselet esetében. A
kollektív képviselet – akárcsak a kollektív tárgyalás – lehetővé tesz egyfajta előzékenységet és kohéziót a
kapcsolatokban.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Elnök úr, a rugalmassághoz és az úgynevezett rugalmas biztonsághoz
való ragaszkodás a bizonytalan és atipikus foglalkoztatás elterjedéséhez vezetett. Amióta elkezdtük
hangsúlyozni a munkahelyi rugalmasságot és az úgynevezett rugalmas biztonságot, ez immár nem kivételt,
hanem szabályt képez a nők és a fiatalok alkalmazásában.

Ez a helyzet a munkanélküliség növekedésével kiegészítve az egyik látható része a kapitalizmus most tapasztalt
válságának, és különösen ez tehető felelőssé a szegénységben élő munkavállalók számának növekedéséért,
akiknek a munkabére túl alacsony ahhoz, hogy méltó megélhetést biztosítson.

2008 végén ez már 19 millió embert érintett az Európai Unióban. Ma, amikor a munkanélküliség is emelkedik,
minden bizonnyal újabb milliók élnek szegénységben annak ellenére, hogy van munkahelyük.

Szakítanunk kell ezért a munkajogokat meggyengítő neoliberális politikákkal, köztük a rugalmas biztonsággal,
amely mindig figyelmen kívül hagyja a biztonságot. Ideje tisztelnünk azoknak a méltóságát, akik dolgoznak
és megteremtik a jólétet.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, csatlakozom az előttem szóló szavaihoz. Teljes
mértékben igaza van: tény, hogy a rendkívül alacsony munkabérek meggátolják pénzforgalmat. A szegénység
a pénzforgalom csökkenését, és ezáltal a problémák növekedését jelenti.

Az atipikus szerződéssel történő munkavégzés növekvő tendenciát mutat, és – ha hatékonyan használják –
hasznos eszköznek bizonyulhat a jelenlegi gazdasági és szociális válság elkerüléséhez. E cél érdekében
azonban az atipikus szerződéseknek eleget kell tenniük bizonyos követelményeknek. A rugalmasságot össze
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kell egyeztetni a biztonsággal, hogy el lehessen kerülni az olyan helyzeteket, amikor az alacsony képzettségű
munkavállalók alacsony színvonalú állásokat vállalnak el alacsony fizetésért.

A rugalmas biztonság kérdése összekapcsolódik a személyzet képzésével a munkával töltött élet során; azaz
a képzéssel, amelyet a szakmai részvétel és a társadalmi integráció garanciájának tekintünk. Az atipikus
munkavégzési formák nagyobb fokú védelme azért fontos, hogy ezzel visszaszoríthassuk a feketepiaci
munkát, és jobb bánásmódot garantálhassunk a nők és a fiatalok részére.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak,
Gruny asszonynak a jelentéséért. Úgy vélem, még az időzítés is nagyon szerencsés volt, mivel jól látható e
jelentés kiemelkedő jelentősége, illetve az, hogy milyen szorosan összekapcsolódik az imént tárgyalt jelentéssel.

Az előadó által a jelentésében taglalt kérdések nagyon időszerűek, mivel az atipikus szerződések, a rugalmas
biztonság és a szociális párbeszéd jelentősége mind nagyon fontos a munkaerőpiac új, jó feltételeinek
kialakításához. Ugyancsak üdvözlöm a jelentés fő üzeneteit, és örömmel teszem hozzá, hogy ezek nagyjából
összhangban vannak a Bizottság hozzáállásával és az új Európa 2020 stratégiával.

Igazán biztató jelnek találom, hogy a Parlament határozottan támogatja a rugalmas biztonság elveinek
igazságos, kiegyensúlyozott megvalósítását. Azzal is egyetértek, hogy a rugalmas biztonságról alkotott
véleményünket a jelenlegi válság fényében újra kell gondolnunk. Miközben a közös alapelvek és a rugalmas
biztonság négy eleme továbbra is érvényes, ezek tartalmát alaposabban ki kell dolgoznunk, tekintettel a
jelenlegi gazdasági válságból eredő új körülményekre – beleértve a magasabb munkanélküliséget, a
költségvetési megszorításokat, a foglalkoztatás új formáinak kialakulását, a gyorsabb és összetettebb
átmeneteket és a változatosabb álláskeresői profilokat.

Úgy hiszem továbbá, hogy a rugalmas biztonságról szóló szociális párbeszédet minden szinten meg kell
erősíteni: európai, nemzeti, helyi és – ami nagyon fontos – vállalati szinten egyaránt. Ez a rugalmas biztonság
sikeres megvalósításának előfeltétele. A Bizottság támogatni fogja az Európa 2020 végrehajtását, többek
között kiemelt kezdeményezések sorával. Az egyikre épp egy perccel ezelőtt utaltam, más kiemelt
kezdeményezések azonban az új szakismeretekre és munkahelyekre vonatkozó napirendet fogják
meghatározni, amelyek segítségével azt fogjuk elemezni, hogy az elkövetkező években milyen munkaügyi
követelmény vár az új generációkra.

Ez a bizottsági javaslat, amelynek elfogadása novemberben várható, arra fog irányulni, hogy a foglalkoztatási
szint emelése és szociális modelljeink fenntarthatóságának biztosítása céljából megteremtse a feltételeket
az európai munkaerőpiacok korszerűsítéséhez. Sok kérdéssel fog foglalkozni a Gruny asszony jelentésében
tárgyaltak közül, köztük például a rugalmas biztonsággal és a szociális párbeszéddel. Ezért nagyon hálás
vagyok a Parlament közreműködéséért.

Gruny asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, én személy szerint a Bizottsággal egyetemben nagyon
várom, hogy ezekről a kérdésekről tovább tárgyalhassunk Önökkel.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, július 6-án, kedden 12:00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Mara Bizzotto (EFD), írásban. – (IT) Tekintettel a válság számadataira és az európai ifjúság körében mért
aggasztó munkanélküliségi rátákra, a fiatalok a munkaerőpiaccal való kapcsolata ilyenkor rendkívül fontos,
megkerülhetetlen kérdés, ha figyelembe vesszük, hogy a polgárok és mindenekelőtt fiataljaink milyen
sürgetően várnak valamilyen konkrét választ. Ahhoz, hogy történelmi minimumszinten lévő
munkanélküliséggel meglássuk a fényt az alagút végén, szükség lesz a vállalkozások és a képzés közötti
kapcsolat megszilárdítására és mindenekelőtt a szakismeretek és a know-how átadásának megkönnyítésére.
Az információs társadalom forradalmát megelőzően az egyén szinte kizárólag az iskolában szerzett tudást
és ismereteket. Napjainkban a számadatok is azt erősítik meg, hogy a tudásnak csak egy része származik az
iskolából, ugyanakkor kulcsfontosságúnak tűnik a multimédia és a helyszíni képzés szerepe. Ezért úgy
gondolom, hogy a helyi területekkel való kapcsolatok egyedülálló képzési lehetőséget kínálhatnak a máshová
exportálandó minőségi know-how átadására, ha figyelembe vesszük a kis- és középvállalkozásokat és a helyi
kézművesipart mint az ösztöndíjak és szakmai gyakorlatok lehetséges forrását.

Erminia Mazzoni (PPE), írásban. – (IT) A munka világáról az Európai Parlament és Tanács által az elmúlt
három évben elfogadott számos állásfoglalás és határozat megnevezte, hogy milyen intézkedésekre van
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szükség a nagyobb arányú foglalkoztatás, a fokozott rugalmasság és biztonság, a be nem jelentett munkavégzés
elleni küzdelem és a szociális párbeszéd megerősítése céljának eléréséhez. A jogalkotási erőfeszítéseket
azonban nem követte a lisszaboni célkitűzések valóra váltása, és az atipikus munkavégzési formák – amelyek
a munkaerő-piaci belépés megkönnyítésére és a munkaerőpiac merevségének enyhítésére szolgáltak – nagy
részben a társadalmi gyengeségek kiaknázásának eszközeivé váltak. A leggyengébb kategóriákba tartozók
– a nők, a fiatalok, az idősek, az alacsony képzettségűek és a kevésbé fejlett területekről származók – inkább
bizonytalan, semmint rugalmas munkakörülményekkel szembesültek. A Bizottsághoz intézett javaslat a
világgazdaság szempontjából kényes pillanatban érkezett, ami végül még további károkat tehet a
foglalkoztatásban. Elengedhetetlenül fontos a határozott, európai szintű fellépés a társadalmi kohézió
politikájának – az európai egység egyik pillérének – támogatásához, hogy lebontsuk a nemek közötti
akadályokat és leküzdjük a földrajzi egyenlőtlenségeket. A képzésre, az egyszerűsítésre és a biztonságra
fordított megnövelt uniós befektetésnek a tagállamok részéről is nagyobb befektetéssel kell párosulnia. A
munkát ismét értéknek kell tekinteni.

Sirpa Pietikäinen (PPE), írásban. – (FI) A jelentés alapvető témái egytől egyig érdemleges célkitűzések: az
európai munkaerő-piaci modell, a határozatlan idejű munkaszerződések és a háromoldalú rendszer megőrzése
és fejlesztése, az atipikus munkavégzés és a szürkegazdaság keretében végzett munkával kapcsolatos
problémák megoldása. A munka világában most zajló gyors változások légkörében az atipikus
munkaszerződések sajnálatos módon tipikussá váltak.

Ebben a pillanatban nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, mi zajlik a munkavállaló–vállalkozó tengelyen.
Mivel a vállalkozáshoz szükséges küszöböt lejjebb vitték, arról is gondoskodni kell, hogy az alkalmazottakat
ne szervezzék ki virtuális vállalkozókká, akik például a szociális biztonságot és az elbocsátással szembeni
védelmet tekintve másoknál rosszabb helyzetben vannak. Az atipikus szerződések száma az utóbbi időben
drámai mértékben megnőtt, különösen a legfiatalabb és a legidősebb munkavállalók, illetve a nők körében.
Ez ugyancsak aggasztó, ugyanis azt jelzi, hogy ezeknek a csoportoknak kellett elsőként rugalmasnak
mutatkozniuk a munkakörülményeiket, sőt, akár a munkahelyüket illetően is.

Az atipikus szerződések problémáiról az EU különböző intézményeiben már sok szó esett. Mindezen
beszédek, jelentések és közös szabályozások mellett az Európai Unió tagállamainak kötelességük példát
mutatni. El kell kötelezniük magukat amellett, hogy az atipikus szerződések rendszerét saját állami
szektoraikban feleslegesen nem ösztönzik, illetve nem tartják fenn.

23. Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról (rövid
ismertetés)

Elnök. – A következő pont José Manuel Fernandes a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében előterjesztett, az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló
jelentése (2009/2153(INI)) (A7-0203/2010).

José Manuel Fernandes, előadó. – (PT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném üdvözölni
mindazokat, akik részt vettek a jelentésről szóló vitában, és szeretnék nekik ezért köszönetet mondani, mert
ennek eredményeképpen a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nagy
többséggel támogatta a jelentést: 55 szavazat szólt mellette, 3 ellene, tartózkodás pedig nem volt. Köszönöm
a munkát és a részvételt, amely lehetővé tette a jelentés ilyen tartalommal történő elkészítését.

A biohulladék a szilárd kommunális hulladéknak kb. 30%-át teszi ki. Évente több mint 100 000 tonna ilyen
hulladék keletkezik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy több mint 109 millió tonna üvegházhatást okozó gáz
termeléséért a hulladék a felelős. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának ez a negyedik legfontosabb
forrása az energiaágazat, az ipar és a mezőgazdaság után.

A biohulladékot potenciális erőforrásnak kell tekintenünk. Teljes mértékben ki kell aknáznunk a benne rejlő
lehetőségeket. Eddig sajnos nagy mennyiségű hulladék került a lerakókba, és ez környezetvédelmi költségekkel
jár.

Az ezzel kapcsolatos jogszabályok között nincs kohézió. Olyan jogszabályokkal rendelkezünk, amelyek
különböző, harmonizálásra szoruló jogszabályszövegekben találhatók. Olyan jogszabályokkal, amelyeket
egyszerűbbé és – az érthetőség másik típusa szerint – egyértelművé kell tenni. Ezért javasolunk egy konkrét
irányelvet; olyan irányelvet, ami bizonyosságot és jogi biztonságot hoz az állami és a magán befektetők
számára, miközben tiszteletben tartja a helyi sajátosságokat és a szubszidiaritás elvét is.
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Ez az irányelv azonban nélkülözhetetlen. Ebben a jelentésben természetesen támogatjuk a hulladékhierarchiát,
és nem utolsósorban a megelőzést, amit széles értelemben kell vizsgálni.

A legjobb hulladék az, ami soha többet nem lesz hulladék. Ezért a lakosság előtt több lehetőség áll, például
át lehet alakítani azokat a kerteket, amelyekben sok a zöld növény, vagy amelyek sok karbantartást igényelnek,
és sok hulladékot termelnek, hogy ne képződjön ennyi hulladék. Ugyanez vonatkozik az élelmiszeriparra
is, ahol sokszor egész csomagnyi élelmiszereket dobnak ki és pocsékolnak el csak azért, mert lejárt a
szavatossági idejük.

A foglalkoztatás növelésében is alapvető fontosságú a lakosság tudatosságának erősítése, és az olyan
társadalom felé történő elmozdulás, amely újrahasznosítja a hulladékot. Az újrahasznosított hulladék minden
10 000 tonnájához 250 munkahelyet lehet létrehozni, miközben ugyanezen mennyiség lerakásához csak
10 munkahelyre van szükség.

A hulladék a klímaváltozás elleni harcban is fontos szerepet játszik. Fontos, hogy jó minőségű komposzt
előállításával szembeszálljunk a talajromlással – támogatjuk a komposzt európai uniós szabályozását –, és
az ilyen hulladék a bioenergia előállításában is fontos.

Mi annak a hívei vagyunk, hogy a megoldás illeszkedjen az eredményhez. Támogatjuk például a komposzttal
kapcsolatos tudományos kutatást, hogy ösztönözzük az innovációt. Végül is a fenntartható, intelligens és
inkluzív fejlődés 2020-ig szóló stratégiáját támogatjuk.

Ambiciózus jelentést készítettünk, de egyben reálisat is, mert kötelezővé kívánjuk tenni ugyan például a
szelektív hulladékgyűjtést, de csak akkor, ha az helyi, gazdasági és környezeti szempontokból is megoldható.
Ezért is fogalmaztam úgy, hogy támogatjuk az ambíciót, de a realizmust is.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, és azt szeretném
mondani, hogy a biohulladékot nem problémaként kellene kezelnünk, vagy olyan dologként, amely szennyezi
a környezetet, és kedvezőtlen hatást gyakorol a gazdaságra.

Az ilyen melléktermékek megfelelő felhasználásában még hatalmas kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. A
biohulladék megfelelő kezelése lehetővé teszi számunkra, hogy megújuló energiát állítsunk elő, és ez
hozzájárul a gazdasági növekedéshez, korlátozza a klímaváltozást a megfelelően irányított újrahasznosítási
folyamaton keresztül, és segít a talajromlás elleni harcban annak köszönhetően, hogy a biohulladékból jó
minőségű komposztot lehet előállítani. Természetesen ehhez az is nélkülözhetetlen, hogy létrehozzuk a
megfelelő infrastruktúrát erre a célra, ösztönözzük a vállalkozásokat, hogy végezzenek kutatásokat és
valósítsák meg az innovatív megoldásokat, és az ezekkel járó pénzügyi kiadások is elviselhetők legyenek. A
felmerült költségek mindazonáltal a jövőben hozzájárulnak majd a gazdaság megerősítéséhez és a polgárok
életminőségének javításához, tehát a dolog mindenképpen megéri a fáradságot.

Seán Kelly (PPE). – Elnök úr, szeretnék gratulálni Fernandes úrnak a jelentéshez, amely nem is lehetne ennél
időszerűbb, hiszen az emberek az egész Európai Unióban egyre alaposabb ismeretekkel rendelkeznek arról,
hogy mi történik a környezetünkkel, tudomásuk van a klímaváltozás hatásairól és különösen arról, hogy ők
maguk mit tehetnének másként. Hosszú ideig tartott, amíg eljutott hozzájuk ez az üzenet, de ma már az
iskolákban is látni lehet az eredményét: az én hazámban egyre több iskola kap zöld zászlót. Az ebből származó
üzenet terjed a szülők körében is és a környezetükben is, és sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mit tesznek,
hogyan hasznosítják újra a hulladékot stb. A mezőgazdaságban is ugyanezt láthatjuk: a mezőgazdasági
termelők felismerték, hogy milyen károkat okoz a túlzott trágyázás, ezért kezdik csökkenteni. Szerintem itt
az ideje, hogy lépjünk, és segítsünk az embereknek abban, hogy hogyan járulhatnak hozzá anaerob rothasztók
stb. kialakításához, és ahogyan a többi felszólaló is mondta, munkahelyek teremtéséhez az új gazdaságban.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Gratulálok Fernandes úrnak úgy, mint aki 2007-ben a biogázról
szóló jelentésnek volt a jelentéstevője. A mezőgazdasági termelés és az erdőgazdálkodás természetes velejárója
a biohulladék-képzés. E tekintetben van vitám a jelentéstevővel, hiszen az állatok trágyája az állattenyésztés
szerves összetevője. Nagyon fontos lenne, és kérném Sefcovic urat, hogy amit 2007-ben kért a Parlament,
azt erősítsék meg, nevezetesen, hogy a biogáztermelésre a Bizottság fordítson forrásokat. És legalább ilyen
fontos az, amiről már Kalinowski kolléga is beszélt, nevezetesen a komposztálás, és Fernandes úr jelentésében
benne van, hogy az Európai Bizottság nyújtson támogatást a biohulladék komposztálásához, hiszen ez
környezetvédelmi, mezőgazdasági szempontból – ahogyan már elhangzott – rendkívül fontos törekvés, és
az is, hogy az új tagállamok különös nehézségekkel néznek szembe mind a biogáznál, mind a komposztálásnál.
Vegyék figyelembe az új tagállamok sajátosságait.
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Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentéshez, és szeretném
felhívni a figyelmet néhány olyan pontra, amely az egész Európai Unióban fontos. Eddig még nem oldottuk
meg a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémát, és bár néhány önkormányzatnak sikerült ezt
bevezetnie, sok olyan régiót találhatunk – nemcsak Lengyelországban, hanem az egész Európai Unióban –,
amely még el van maradva ezen a téren. A megfelelő elkülönítés nélkül nem lehet jól felhasználni a
biohulladékot, pedig ebben a tekintetben – amint ez már elhangzott – sok lehetőség áll előttünk.

Itt elsősorban a biogázüzemekre gondolok. Ezek olyan projektek, amelyeket mindenképpen végre kellene
hajtanunk az egész Európai Unióban, és pénzzel is támogatnunk kellene – regionális szinten, és helyi szinten
is –, mert az ilyen üzemekben történő termelés és az onnan történő elosztás sokkal gazdaságosabb, mint
más létesítményekből.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, semmi kétség afelől, hogy ez a jelentés kiváló
munka, és szeretnék gratulálni hozzá az előadónak. Az indokolás elején alkalmazott egyik kifejezés nagyon
szimpatikus volt számomra, ezért szeretném most szó szerint idézni: „A hulladékgazdálkodási politika (…)
célja, hogy az EU újrahasznosító társadalommá váljon”.

Látok azonban néhány ellentmondást is. Arra a tényre gondolok például, hogy a szelektív gyűjtés kötelező,
ameddig ez jelenti a legjobb megoldást mind környezeti, mind gazdasági szempontokból. Vagyis a
tagállamoknak ezen a területen végrehajtandó befektetései nem képezhetik vita tárgyát még akkor sem, ha
azok ellentétesek az európai irányelvekkel.

Így aztán, ahogyan már láthattuk a hulladékokról szóló keretirányelv esetében is, az Európai Unió nemigen
ad többet, mint egy javaslatot. Ráadásul elfelejtjük – a szubszidiaritás elve alapján, amellyel az európai
intézmények oly sokszor takaróznak –, hogy kötelességünk ambiciózus és mélyreható válaszokat adni a
hulladék problémájára. Tűzzünk ki célokat a szelektív gyűjtésre vonatkozóan, és írjuk elő ezek teljesítését.
Használjuk a legjobb gyakorlatokat, mint például az USA bizonyos részeiben törvénybe iktatott „nulla
hulladék” elveket, és tegyük kötelezővé azokat minden tagállam számára.

Julie Girling (ECR). – Elnök úr, én is szeretnék gratulálni Fernandes úrnak. Elolvastuk a jelentést, és úgy
látjuk, hogy átfogó képet ad a biohulladékkal kapcsolatos valamennyi kérdésről: a hulladéklerakókról, egy
energiaforrás elvesztéséről és a komposzttal kapcsolatos minőségellenőrzés szükségességéről. Mindezen
kérdésekre kitér a jelentés.

Éppen ezért a legnagyobb sajnálattal mondom azt, hogy vitatkoznom kell az egyik részével. Az előadótól
annál a pontnál kellett megvonnom a támogatásomat, amikor a kötelező – még egyszer mondom: kötelező
– szelektív gyűjtési rendszerről beszél egész Európa vonatkozásában. Ezt elvben ellenzem a szubszidiaritás
alapján, és különösen azért, mert olyan módszert akar ránk erőltetni, amelyet sok helyen már túlhaladtak a
csúcstechnológiájú autokláv és egyéb technológiák. Vagyis ez azt jelenti, hogy elavul, még mielőtt
megvalósítanánk, és ez valóban a lehető legrosszabb fényben tünteti fel az EU szabályozását. Ellenzem azt
az ösztönös reakciót is, hogy még több szabályozás legyen kreatív ösztönzők helyett, és felszólítom a
Bizottságot, hogy tartsa fenn az álláspontját, és ellenezze a kötelező intézkedéseket.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Szeretnék köszönetet mondani
Fernandes úrnak a jelentésért, amely elénk tárja a biológiailag lebomló hulladékok kezelésének módjait.
Szeretnék rámutatni, hogy ennek a hulladéknak 30%-a felhasználható komposzt előállítására. Természetesen
a legfontosabb kérdés az újrahasznosító rendszer kialakítása. Sajnos ezen a területen a közép- és kelet-európai
országokban nem elég hatékonyan valósították meg az irányelveket. Jobb eredményeket kell elérnünk az
újrahasznosítás növelésében, beleértve a komposztálást is, amely a legjobb és legtermészetesebb módja az
ilyen természetű hulladék kezelésének.

Az is teljesen indokoltnak tűnik azonban, hogy megnézzük az energetikai hasznosítás lehetőségeit. Szeretném
itt Dánia példáját felhozni, amely a megújuló energiák területén a legnagyobb mértékben kihasználja a
biogázüzemeket. Ez jó példa egész Európa számára arra, hogy hogyan lehet nagy léptékben kezelni a megújuló
energia felhasználását. Jogosnak tűnik, hogy a jövőre vonatkozó pénzügyi menetrend – a 2020 stratégia –
biztosítson olyan erőforrásokat, amelyek elősegítik majd az ilyen irányú fejlődést a tagállamokban.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak,
Fernandes úrnak a biohulladékról szóló jelentésért. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak is
értékes hozzájárulásukért e nagyon fontos témában.
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Mint tudják, május 18-án a Bizottság elfogadta az Európai Unióban a biohulladék-gazdálkodás terén
meghozandó jövőbeni intézkedésekről szóló közleményt. Ehhez a közleményhez készült egy melléklet is,
amely részletes műszaki elemzést ad azokról az intézkedésekről, amelyeket el lehetne végezni a
biohulladék-gazdálkodás javítása érdekében az EU-ban általában, és az egyes tagállamokban külön-külön.
E közlemény elkészítése közben a részlegeink szorosan figyelemmel kísérték a biohulladékkal kapcsolatban
az Európai Parlamentben folyó vitákat. Nagyon biztatónak találom, hogy ugyanazokra az általános
következtetésekre jutottunk: van még mit javítani a biohulladék-gazdálkodás terén az EU-ban, és ez a javítás
kedvező gazdasági és környezeti eredményeket hozhat. Azzal is egyetértek, hogy a siker kulcsa a meglévő
jogszabályok, és különösen a hulladéklerakókról szóló irányelv jobb végrehajtása. Mivel azonban a legjobb
biohulladék-politikák az egyes országokban, sőt az egyes régiókban is eltérőek lehetnek, további elemzésre
van szükség a szubszidiaritás alapján.

A Bizottság álláspontja és az előadó álláspontja között a fő különbség abban áll, ahogyan egy esetleges
biohulladék-irányelvről gondolkodnak. A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy egy különálló
irányelv korlátozott előnyökkel járna. A biohulladék-gazdálkodást a már meglévő és a már tervezett
jogszabályok alapján is javítani lehet. Ezért a Bizottság több olyan intézkedés kezdeményezését tervezi,
amelyek célja a biohulladék-gazdálkodás javítása, beleértve a következőket: jó minőségű komposzt a
hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt „hulladék életciklusának vége” eljárással történő előállítására
vonatkozó kritériumok meghatározása; annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy minimális szabványokat
határozzunk meg a biohulladék használatára a mezőgazdaságban a szennyvíziszapról szóló irányelv
felülvizsgálatán belül; és elemezzük annak lehetőségét, hogy a hulladékokról szóló keretirányelv
újrahasznosítási célkitűzéseinek felülvizsgálata során legkésőbb 2014-ig kitűzzünk bizonyos célokat a
biohulladék szelektív gyűjtésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban.

Szerintem a Bizottság által javasolt intézkedéscsomaggal teljesíthetjük a Parlament kérésének lényegét, ezért
hálás vagyok azért, hogy Önök készen állnak a további együttműködésre ezen a fontos és nehéz területen.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, július 6-án, kedden 12:00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Pavel Poc (S&D), írásban. – (CS) Az Európai Unióban 118-138 millió tonna biológiai hulladék keletkezik
évente, amelyből 88 millió tonna biológiailag lebomló kommunális hulladék. A biológiai hulladék mintegy
40%-a hulladéklerakókba kerül. Ez a gyakorlat jelentős szennyezési kockázatot jelent a föld alatti víz és a
talaj számára, és hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához. Ezen kívül azt is eredményezi,
hogy a biológiai anyagok forrásai visszafordíthatatlanul kikerülnek az üzleti és természeti körforgásból,
ahelyett, hogy felhasználnánk őket jó minőségű komposzt előállítására, amellyel javíthatnánk a talaj
termőképességét és vízmegtartó képességét. Azzal kapcsolatban, hogy a mezőgazdaságnak nagy mennyiségű
komposztra lenne szüksége, előnyös lenne, ha a Bizottság nyomást gyakorolna annak érdekében, hogy ne
gátolják a talajról szóló keretirányelvet az Európa Tanácsban. A biológiai hulladék kezelésének alapvető
problémája, hogy az egyes tagállamok különböző mértékben hajtották végre a meglévő jogszabályokat,
ezért üdvözlöm és teljes mértékben támogatom a Bizottság azon kérését, hogy 2010 végéig dolgozzunk ki
egy külön irányelvre szóló javaslatot a biológiai hulladék kezeléséről. A Bizottságnak mindenképpen
módosítania kell az álláspontját ebben a kérdésben, és nagymértékben proaktívvá kell válnia, valamint az
eddiginél sokkal ambiciózusabbá. Azt is lényegesnek tartom, hogy erősítsük meg a hulladékkezelés témájával
kapcsolatos oktatást. A legjobb és legnélkülözhetetlenebb módja az újrahasznosítás és a hulladékképződés
megakadályozásának támogatásának az, ha létrehozzuk a szükséges közigényt. Ennek a legközvetlenebb
módja a fiatalok oktatása és a fenntartható hulladékkezelés beépítése a társadalmi normák közé.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), írásban. – A biohulladék hatékony kezelése számos környezeti előnnyel
járhat, például jobb talajminőséggel és megújuló energia biogáz formájában történő termelésével. Ennélfogva
támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek bővítik és javítják a biohulladék gyűjtését és kezelését. Döntő
jelentőségű lesz azonban a kötelező gyűjtőrendszerek jellege, valamint a gyűjtési célok kiszámításának módja.
Romániában számos gazdaság már ma is újrahasznosítja a biohulladékot, még akkor is, ha ezt hivatalosan
nem ismernénk el gyűjtőrendszernek, mert ez a hulladék soha nem kerül be a hivatalos hulladékfolyamba.
A biohulladékkal kapcsolatban ezért minden jövőbeni irányelvnek és gyűjtési célnak elég rugalmasnak kell
lennie ahhoz, hogy beleférjenek a jelentős nemzeti és regionális különbségek.
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24. Az Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli
kohéziós politikában (rövid ismertetés)

Elnök. – A következő napirendi pont Wojciech Michał Olejniczak a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
előterjesztett, az Európai Unió balti-tengeri stratégiájáról és a jövőbeli kohéziós politikában a makrorégiók
szerepéről szóló jelentése (2009/2230(INI)) (A7-0202/2010).

Wojciech Michał Olejniczak, előadó. – (PL) Elnök úr, elsőként szeretném megköszönni az árnyékelőadóknak
a gyümölcsöző közös munkánkat, amely lehetővé tette az uniós munka több területén is nagy jelentőséggel
bíró dokumentum létrehozását. Az Európai Unió balti-tengeri stratégiájáról és a makrorégióknak a jövőbeli
kohéziós politikában játszott szerepéről szóló jelentés hangsúlyozza a regionális együttműködés jelentőségét,
a több szakpolitikát – közöttük a közlekedést, a halászatot, az energia- és a mezőgazdasági politikát, valamint
a tudományos kutatást – lefedő intézkedések végrehajtása érdekében. Ezen nagy ívű terv gyakorlati
megvalósításának valódi lehetősége 2004-ben merült fel, amikor a kilenc balti országból már nyolc az
Európai Unió tagállamává vált.

A makroregionális együttműködés kiemelt figyelmet élvező elemei a közlekedéspolitika és a környezetvédelem.
Ezeket a területeket egyrészt az infrastruktúra-előírások között jelentkező különbségek csökkentésének
szükségessége köti össze, másrészt az, hogy kiválóan illusztrálják a tagállamok részéről érzékelhető függési
szerkezetet, amely jellemző erre a megközelítésre. A Balti-tenger partján fekvő valamennyi ország integrált
cselekvése nélkül nem lehet hatékony intézkedéseket tenni a balti térség ökoszisztémáját sújtó szennyezés
és fertőzés megfékezésére.

Másodszor, a makroregionális együttműködés kétségkívül olyan körülményeket hoz létre és támogat, amely
kedvez az innovációs fejlesztésnek. Az itt lakók óriási intellektuális potenciálját kihasználva az egész
makrorégió gazdasági versenyképességében növekedést érhetünk el. Ez pedig azután komoly jelentőséggel
bír az egész Európai Unió fejlődése szempontjából, amiben az erősebb pozíció és a stabilabb gazdasági
helyzet tagadhatatlan stratégiai szerepet játszik.

Harmadszor, nem feledkezhetünk meg a társadalmi célkitűzésekről sem. Igen nagy jelentőséggel bír az olyan
körülmények létrehozása, amelyek hozzájárulnak a polgárok jólétéhez és a kulturális, oktatási és turisztikai
elemeknek a projektekbe való bevonásához is. Emellett szintén nagyban erősítheti az integrációs folyamatot
a civil társadalom fejlesztésében nyújtott segítség, amely a demokratikus politikai rendszer alapköve.
Ugyanakkor mindaddig nem beszélhetünk ilyen változásokról, amíg az emberek általános életszínvonala
nem emelkedik. Ezért szükség van arra, hogy folyamatos és aktív támogatást nyújtsunk nekik az új
munkahelyek létrehozásában.

Az Európai Uniónak az úttörő és kísérleti projektnek számító balti-tengeri makrorégióra vonatkozó stratégiája
jelenleg igen fontos referenciapontot biztosít a 2013 utáni jövőbeli kohéziós politikáról szóló vita számára.
Jelenleg a stratégia részeként végrehajtott projekteket a kohéziós politika hatálya alá tartozó forrásokból
finanszírozzák. Ugyanakkor több iparágat átfogó természete miatt napjaink vitáját abba az irányba kellene
fordítani, hogy mire lesz szükség a közeljövőben a konkrét módszerek és források létesítéséhez, valamint a
makroregionális stratégiák megfelelő, a jövőbeli programozási időszakokra vonatkozó finanszírozási
módjának létrehozásához.

Ha figyelembe vesszük ezeknek a stratégiáknak a jövőjét, reménykedve tekintünk az Európai Bizottságnak
arra a tervére, hogy adatbázist kíván létrehozni a legjobb gyakorlatokból, amely lehetővé teheti a már működő
intézkedések részletes megfigyelését és modellként való alkalmazását más stratégiákban. A maximális
hatékonyságot biztosító programok szükségessége által vezérelve, amelyek a balti-tengeri stratégia és az azt
követő makroregionális projektek részeként valósulnak meg, felhívjuk a Bizottságot, hogy dolgozzon ki
eszközöket és objektív kritériumokat mindazon eredmények védelmére, amelyeket ez idáig elértünk. Ennek
köszönhetően a stratégia végrehajtásának időközi elemzése referenciapontot jelölhet ki a jövőben
végrehajtandó hasonló vállalkozásokhoz.

Emellett nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy más létfontosságú kérdésekre is választ kell találnunk: vajon
a kohéziós politikák részeként kell-e végrehajtanunk ezeket a stratégiákat? Valamint hogyan finanszírozzuk
őket az Európai Unió forrásainak hatékony használata érdekében? Én nagy elégedettséggel figyelem a
makrorégiók gondolatának fejlődését. Ezen területeknek lehetőségük van arra, hogy határokon átnyúlva
összpontosítsanak olyan kérdésekre, amelyek jelentőségét a területi kohézió, vagyis az Európai Unió
kezdeteitől hirdetett integráció elvének megvalósítása adja. Ezen túlmenően az azonos célkitűzésekkel
rendelkező funkcionális régiók létrehozása a regionális politikák hatékonyságát is növelheti.
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Hölgyeim és uraim, a Balti-tenger régiója példaként áll előttünk, egy jóval magasabb szintű integrációról
téve tanúbizonyságot, és arra ösztönöz minket, hogy más makrorégiókon is elkezdjünk munkálkodni.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Elnök úr, először szeretném elmondani, hogy én is támogatom ezt a balti-tengeri
országok között létrejött stratégiát. Elsőként: nem jelent problémát semmilyen más ország számára, sem
maga az Európai Unió számára.

Az alapját három „nem” képezi, amelyek mind igen fontosak. Az egyik: nem hoz létre külön finanszírozási
hátteret, a másik: nem hoz létre külön jogi keretet, a harmadik: nem hoz létre külön intézményeket. Ahogy
az előadó is elmondta, ezek az országok azért működnek együtt, hogy közös problémákat oldjanak meg,
többek között a környezetvédelem, a társadalom és a gazdaság területén. Emiatt sok előny származhat belőle,
és a jövőben példaképként szolgálhat más makroregionális stratégiák számára is.

Sikerült mondandómat egy percnél rövidebb időben előadnom.

Artur Zasada (PPE). – (PL) Elnök úr, meggyőződésem, hogy az Európai Unió balti-tengeri régióra vonatkozó
stratégiája valóban hozzájárul majd a terület fenntartható fejlődéséhez. Ugyanakkor szükség van a
dokumentum megfelelő időközönként való frissítésére és következetes hatálybaléptetésére.

Véleményem szerint a balti-tengeri régió egyik legnagyobb kihívása egy hatékony tengeri, szárazföldi és
belvízi közlekedési hálózat létrehozása. Ezért örömömre szolgál, hogy a dokumentum végső verziója
tartalmazza az általam javasolt módosítást is, amely kiemeli a közép-európai közlekedési folyosó fontosságát.
Én úgy látom, ez a folyosó, amely a legrövidebb összeköttetést hozza létre az adriai és a skandináv régió
között, alapvető fontosságú a teljes balti-tengeri térség számára. Erősíti az infrastruktúrát, valamint a városok
és régiók közötti társadalmi kapcsolatokat, és hozzájárul jólétük növekedéséhez. Mivel itt nem csupán
gazdasági, de politikai, kulturális és történelmi jellegű projektről is van szó, megérdemli, hogy szorosan
figyelemmel kísérjük.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Elnök úr, szeretnék gratulálni Olejniczak úrnak a ragyogó jelentésért. Amint azt
tudjuk, a mai napon új kihívással nézünk szembe a kohéziós politikában. Kétségtelenül igaz, hogy a
makroregionális politika az olyan régiók stratégiáira is vonatkozik, mint a Balti-tenger és a Földközi-tenger.

Szeretném felhívni a figyelmet egy tényre, amelyet Zasada úr is hangsúlyozott már felszólalásában. A mai
napon két kohéziós területet – a Balti-tengert és a Földközi-tengert – kell összekötnünk egy határokon
átnyúló, kohéziós közlekedési folyosóval. Minden lehetséges forrást elérhetővé kell tennünk a finanszírozás
ezen új formájához annak érdekében, hogy ezt a két növekedési központot hatékonyan tudjuk összekötni
egymással. Szeretném megemlíteni, hogy a TNT hálózatról szóló konzultációk még ma is folynak. Ez a
hálózat a vasúti, a közúti és a vízi közlekedés kohézióját feltételezi. Eme két régió összekötésének kérdése
kulcstényezőnek tűnik a Balti- és a Földközi-tenger fejlődését célzó makrogazdasági politika
harmonizációjában.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nemrégiben tett lettországi és
észtországi látogatása során a balti államok és a körülvevő régiók közötti közlekedési kapcsolatok kérdése
joggal vetődött fel fajsúlyos témaként. Nem egyszerűen a közvetlen keleti összekötésekről szó, ahol gyakran
kell szűk keresztmetszettel számolni (amelynek legjobb példája Észtország, ahol Narva városában, az Európai
Unió jelenlegi határátkelőjén többnapos várakozással kell számolni), de a távolabbi európai térségekkel való
összeköttetésekről is, amelyek éppen ilyen fontosak. Ebből a szempontból nézve a balti-tengeri területet
Európa déli részeivel összekötő úgynevezett balti–adriai folyosó egyértelmű előnyt jelent. Ez a program
osztatlan támogatást élvez minden érintett régió és helyi hatóság részéről, és további pozitív hatása lesz a
balti-tengeri makrorégió határvidékeitől távolabb eső térségek gazdasági fejlődésére nézve is.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Gratulálok Olejniczak úr jelentéséhez, hiszen a balti stratégia volt az
első makrorégió az Európai Unióban. Számunkra, akik a Duna makrorégiót szeretnénk létrehozni, számos
tanulsággal jár a balti régió tapasztalata. Egyik ilyen tanulság, hogy nem szabad túl sok prioritást kitűzni,
meg kell állapodni abban a két-három fő célkitűzésben, ami a Duna-menti országokat összeköti. Hasonlóan
a balti stratégiához ez a közlekedés, a Duna hajózhatóvá tétele, a másik ilyen dolog a környezetvédelem, a
Duna tisztaságának, biodiverzitásának a megőrzése, és a harmadik pedig a turizmus. Én azt hiszem, hogy a
2011-es magyar elnökségnek ez egy kiemelt prioritása lesz, és nagyon örülök, hogy a Bizottságot szlovák
biztos, a Bizottság alelnöke, Sefcovic úr képviseli. Reméljük, hogy a Duna-stratégiához nem kell öt év mire
létrejön, hiszen a balti régió jó példa a számunkra.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Elnök úr, a balti-tengeri Gdańsk városából származó képviselőként én
is támogatom a balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiát, mint a hasonló makroregionális stratégiák kísérleti
projektjét. Szeretném, ha sikeres lenne. Ezt azonban kétféle fenntartással mondom.

Elsőként: ahhoz, hogy konkrét projektek kerülhessenek be a stratégiába, pénzre van szükség. A pénzhez
külön finanszírozási forrásokra van szükség. Ellenkező esetben ez a stratégia nem lesz több mint tudományos
gyakorlat és önmagáért való üres beszéd. Ahhoz, hogy elérhetővé váljanak a finanszírozási források, döntést
kell hozni arról, hogy ehhez vajon külön pénzt kap-e a stratégia, vagy más ágazati programokból és regionális
politikákból kell azt elvonni. Ez utóbbi nem lenne jó ötlet.

A másik fenntartásom konkrétabb természetű. A Balti-tenger sajnos még ma is Európa legszennyezettebb
tengere. Időközben az Európai Unió tudomásával és egyes tagállamok támogatásával az ellentmondásos
északi gázvezeték is éppen építés alatt áll. Ahogyan azt a javaslat helyesen is hangsúlyozza, csökkenteni kell
a régió orosz energiától való függőségét. Mit érnek fogadalmaink, ha két évvel ezelőtt az Európai Parlament
szembeszállt az északi gázvezeték felépítésével, ma mégis felépítésre kerül? Ezen fenntartásaim ellenére úgy
gondolom, a stratégia megérdemli támogatásunkat, a régió pedig megérdemli a lehetőséget.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Elnök úr, az előadónak gratulálva szeretném újból kiemelni, hogy a
balti-tengeri stratégia az első ilyen jellegű makroregionális program, és hogy az általa elérhető sikerek mintává
tehetik azt más hasonló térségek számára. A stratégia célja csökkenteni a balti államok társadalmi és gazdasági
fejlődésében jelentkező különbségeket. A környezet védelme és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a
stratégia két igen fontos oszlopa. A térség ilyen típusú integrációja bizonyosan hozzájárul majd a Balti-tenger
térségében található országok gyorsabb fejlődéséhez és növekvő vonzerejéhez.

A stratégia sikerének egyik feltétele ugyanakkor a jó és hatékony irányítási együttműködés kialakítása EU-s,
nemzeti, regionális és helyi szinten is.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) A balti-tengeri stratégia két okból is igen fontos. Először is integrált
keretet teremt a régióban jelentkező kihívások és lehetőségek kezelésére. Másodszor pedig kísérleti modellként
funkcionál a jövőbeli makroregionális stratégiák számára. Sikerének kielemzése ezért példákkal szolgálhat
a jövőbeli stratégiák végrehajtása számára, különösen kiemelve a Duna-stratégiát.

Úgy gondolom, az Európai Unió szakpolitikái és programjai kiemelt fontossággal bírnak a régióra nézve, és
a stratégia kulcselemeiként működnek majd. Ennek biztosításához elengedhetetlen, hogy a részt vevő
tagállamok felhasználják mindazokat az alapokat, amelyeket erre a programozási időszakra biztosítottak
számukra.

Emellett szeretném kiemelni, hogy a régió egyedi jellemzőinek felerősítése hozzájárulhat az EU-alapok jóval
hatékonyabb felhasználásához, és regionális szinten is hozzáadott értéket hozhat létre.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, szeretném ismét megköszönni az előadónak ezt a nagy
fontosságú jelentést, valamint a Parlamentnek az Európai Unió balti-tengeri stratégiája iránt kinyilvánított
kötelezettségvállalását. Ebben az új makrorégióban kerül kipróbálásra egy új munkamódszer. Sikere nagyrészt
azon fog múlni, hogy hogyan teljesíti a Bizottság a közleményeit kísérő cselekvési tervet. Teljesen egyértelmű,
hogy az államok, a régiók és a többi érdekelt fél elkötelezettsége perdöntő fontosságú lesz a balti-tengeri
stratégia sikere szempontjából.

Ez az első olyan alkalom, amikor olyan tagállamok egész csoportjára dolgoztunk ki integrált stratégiát,
amelyek ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe és ugyanazokból a lehetőségekből tudnának profitálni.
Igazi testre szabott stratégia lesz. Most a stratégia végrehajtási folyamatát készítjük elő, amelyhez új irányítási
elemekre és új munkamódszerekre van szükség, amelyek segítségével a szavakat tettekre válthatjuk. Ez az
első alkalom, hogy olyan átfogó szinergiát próbálunk felállítani, amelyben a pénzügyi opciókat – a különböző
eszközöket, programokat és regionális lehetőségeket – olyan formában állíthatjuk össze, amely új
makrogazdasági megközelítést nyújt a teljes régióra nézve.

A stratégia a környezetvédelmi, gazdasági, energia- és közlekedéspolitikai kérdések mellett a biztonság és a
védelem témakörét is figyelembe véve új, integratív megközelítést hoz létre, és összeköti egymással a
szakpolitikák kulcsterületeit, így az érintett területek interakciójának előmozdításával maximálja az elérhető
hatást. Ez a megközelítés már korábban is komoly sikernek bizonyult, hiszen a strukturális alapok programjai
több projektet hoztak létre, gyorsítottak fel és társfinanszíroztak a végrehajtási fázis mindössze nyolcadik
hónapjában.
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A Bizottság komolyan elkötelezett aziránt, hogy fenntartsa azt a lendületet, amelyet ez idáig a stratégia
területén elértünk. Az érdekelt felek éves konferenciáján, amelyet ez év október 14–15-én rendeznek
Tallinnban, lehetőség nyílik megismerni, mit tanulhatunk a stratégia első néhány hónapjából, és szükség
szerint további javaslatokat is tenni. A környezetvédelem az első az EU balti-tengeri stratégiájának négy
pillére közül, és a tenger vízminőségének felfrissítése a stratégia alapköve.

Több felszólaló hivatkozott a közlekedésre, amely természetesen szintén olyan kiemelt témakör, amelyet
átfogó szempontból kell tekintetbe venni. Néhány ígéretes projekt már megfontolás alatt áll, többek között
a 20 kiemelt tengely felállítása, ami egyértelműen javítaná a régió integritását.

A Balti-tenger térsége úttörőnek számít a makroregionális megközelítés kialakításában. Eredményei
mindannyiunkkal éreztetni fogják, milyen hozzáadott értéket nyújthat ez az új munkamódszer. A Bizottság
ezért nagy figyelmet fordít előrehaladására, és már várja a jelenleg előkészítés alatt álló Duna-stratégia jövőbeli
fejlődését is. Ahogy Tabajdi úr mondta, szlovák állampolgárként én is nagyon örülök ezen projekt
előkészítésének. Még ennél is jobban örülök annak, hogy a stratégia Hahn biztos úr felügyelete alatt fog
kibontakozni, aki osztrák állampolgárként biztos vagyok benne, hogy igen jól ismeri a Duna-régiót. Az,
hogy a stratégiát fogják-e további makrorégiók követni, azon múlik, hogyan teljesít ez az első kettő, és hogy
a további javaslatok a már létrejött együttműködésen túlmutató konkrét hozzáadott értéket fognak-e
képviselni, illetve hogy valóban megfelelnek-e majd azoknak az igényeknek, amelyeket más módokon nem
lehet kielégíteni.

Remélem, a balti-tengeri stratégia további végrehajtása és eredményei sikert hoznak, emellett sikert kívánok
a közelgő magyar elnökségnek is, a Bizottsággal való együttműködés tekintetében, hogy a Duna-stratégiára
és a Duna-régióra vonatkozóan is szilárd javaslatok szülessenek.

Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, július 6-án, kedden 12:00-kor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), írásban. – (RO) Tekintve, hogy a Balti-tenger térségében jelentős különbségek
figyelhetőek meg mind a gazdasági fejlettség, mind az innováció területén, és mivel egy élénk versennyel
rendelkező terület létrehozásához – amelyet az elöregedő társadalom jelensége létfontosságúvá tesz – a
magasan fejlett régiók potenciáljának növelése mellett az egyenlőtlenségek csökkentésére is szükség van,
komolyan hiszek abban, hogy az idősek kreatív képességeit és tapasztalatát kiaknázó szakpolitikák bevonása
segíthet stabilizálni ezen csoport szerepét az Európai Unió népességén belül.

Emellett örömmel üdvözlöm a jövőbeli stratégia hozzájárulását az államok és a régiók makroregionális
szinten való együttműködésének erősítéséhez és az új együttes fellépésekre vonatkozó stratégiák
kidolgozásához, amelyek célja egy olyan, határokon átnyúló együttműködési modell létrehozása Európában,
amely európai és nemzetközi szinten is képes növelni a régió vonzerejét.

Szilárdan hiszek abban, hogy egyszerűen létfontosságú létrehozni egy súlyos, határokon átnyúló szennyezéssel
fenyegető baleseteket és eseményeket követő balti-tengeri környezetvédelmi megfigyelőközpontot és riasztási
rendszert, valamint egy ilyen helyzetek kezeléséért felelős közös akciócsoportot.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), írásban. – (PL) Hölgyeim és urai, úgy hiszem, az EU balti-tengeri
régióra vonatkozó stratégiája igen hasznos kezdeményezés, amely hatékonyabbá teszi az egyes európai
szakpolitikák, köztük a kohéziós, közlekedési, tengerhajózási, környezetvédelmi és innovációs politika
végrehajtását. Ugyanakkor a koncepció számos félreértésnek adott teret, amelyeket szeretném, ha tisztáznánk.

Úgy gondolom, alapvető fontosságú tisztázni a stratégia finanszírozásának kérdését, hogy ne merüljenek
fel téves nézetek és hamis elvárások a lehetséges kedvezményezettek körében. A stratégia saját költségvetési
tétele kikerült 2011-es költségvetés-tervezetből, és a stratégia bekerült az európai szomszédságpolitika és a
keleti partnerség alá. Az Európai Bizottság képviselői vizsgálják, hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni
a strukturális alapokat ezen célokra, de a legtöbb forrást már azelőtt elkülönítették egyéb programokra,
mielőtt a stratégia egyáltalán megszületett volna. Túl kevés szó esik az olyan források használatáról, amelyeket
olyan eszközön keresztül lehet elérni, mint például a versenyképességi és innovációs keretprogram és a
hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, illetve a transzeurópai közlekedési hálózatok
fejlesztésére elkülönített források használatáról.
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Kérem ezért annak pontos meghatározását, hogy pontosan ki felelős a stratégia hatálybaléptetéséért és a
különböző résztvevők szerepéért annak érdekében, hogy ne egy újabb olyan projekttel legyen dolgunk,
amelyről sokat beszélünk, mérhető haszna viszont nincs.

Georgios Stavrakakis (S&D), írásban. – (EL) Szeretnék újból gratulálni az előadónak kiváló jelentéséért. A
balti-tengeri térségre vonatkozó stratégia új korszakot nyit a funkcionális régiók számára, és lefekteti az
alapokat ahhoz, hogy a jelentős kihívásokra integrált megközelítés elfogadásával hatékonyabb válaszokat
adhassunk. A térségre irányuló különböző politikák keretén belül végrehajtott intézkedések összehangolása
talán iránymutatást nyújthat a kohéziós politika jövőbeli fejlesztéséhez. A stratégia jelentősége ugyanakkor
nem csupán erre a területre korlátozódik. Legfontosabb vonatkozása az, hogy a térség érdekeltjeinek széles
körű, valamennyi kormányzati szintet felölelő konzultációja után került megformálásra. A stratégia pilléreit,
kiemelt ágazatait és alapterveit nem felülről határozták meg, hanem azok a térségben régóta formálódó
tervek és kezdeményezések természetes fejlődéseként jöttek létre, így a polgárok konkrét, mindennapi
szükségleteire adnak választ. Ezen a kereten belül ki kell emelni a térség szereplői közötti partnerség
fontosságát, hogy a lehető legjobb eredményeket biztosíthassuk az európai adófizetők pénzéből finanszírozott
lépéseknél. Lényegében ez egy kíséreti program a jövőre nézve más funkcionális régiók számára.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), írásban. – (PL) Felszólalásom elején szeretném megköszönni Olejniczak úrnak
a balti-tengeri térségre – az EU első makrorégiójára – vonatkozó stratégiáról szóló jelentését, amely egyrészt
körülhatárolja ezt a többfunkciós együttműködési platformot, másrészt nagy figyelmet szentel a jövőbeli
makroregionális politika közös fejlesztési céljainak, kihívásainak és trendjeinek. Emellett megpróbál cselekvési
tervet felvázolni más makroregionális stratégiák számára is. A balti-tengeri térséget széles körű, többszintű
együttműködés jellemzi a gazdaság, a környezetvédelem és a társadalmi fejlődés több formájának területén
is. A térséget alkotó országok sok közös kihívással rendelkeznek, és bár függetlenek maradnak, erősítik az
Európai Unió balti-tengeri stratégiájának végrehajtását. A jelentés – általános jellege ellenére – olyan számos,
a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen közös célkitűzést és javaslatot vázol fel, mint például
egy jó együttműködési platform, hatékony koordináció és irányítási rendszer létrehozása. Ugyanakkor annak
érdekében, hogy ezeket a kihívásokat sikeresen tudjuk megoldani, pénzügyi forrásokra is szükség van,
amelyek sajnálatosan még hiányosak. A stratégia kedvezményezettjei nyolc európai uniós tagállam és
Oroszország. Nem engedhetjük, hogy a stratégia finanszírozásának még eldöntetlen kérdése akadályt
gördítsen ezen nagy ívű, nemzetek feletti kezdeményezés előrehaladása elé.

25. Az EU regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság
leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre (rövid ismertetés)

Elnök. – A következő napirendi pont Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében
előterjesztett jelentése az EU regionális politikájának hozzájárulásáról a pénzügyi és gazdasági válság
leküzdéséhez, különös tekintettel a 2. célkitűzésre (2009/2234(INI)) (A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, előadó. – (EL) Elnök úr, biztos úr! A jelentés azzal a céllal készült, hogy
hangsúlyozza a regionális politika fontos szerepét és a reálgazdaságra gyakorolt hatását az Európai Unió a
pénzügyi válságot követő fellendülésében.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a regionális politika a növekedésbe való befektetés alapvető forrása. A
strukturális alapok nemcsak a szabálytalanságok és strukturális problémák helyretételének eszközei, hanem
olyan eszközök, amelyeket a jelenlegi körülményekhez igazítva a lehető legjobban ki kell használni a
kiegyensúlyozott növekedés és a belső piac működése érdekében.

A jelentés középpontjában a 2. célkitűzés alá tartozó térségek állnak, amelyek 2000 óta a GDP növekvő
hányadát teszik ki, és kiválóan teljesítenek a versenyképesség, innováció és kutatás terén.

A 2006-os reformot követően a 2. célkitűzés alá tartozó térségek elsősorban a versenyképességre és a
minőségi munkahelyek létrehozására összpontosítottak. Csak hogy érzékeltessem e kezdeményezés
nagyságrendjét: a 2. célkitűzés beavatkozásai összesen 19 európai uniós tagállam 168 régióját és 314 millió
lakosát érintik.

Ennek a munkának tehát mind európai, mind nemzeti és helyi szinten folytatódnia kell. Az állásfoglalásra
irányuló indítványból egyértelműen kiderül, hogy támogatni kívánjuk az Európa 2020 stratégia regionális
vetületét; egy olyan prioritást, amely nemcsak a regionális és társadalmi kohézióra irányul, hanem a térségek
versenyképességének fejlesztésére is.
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Az állásfoglalás felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a strukturális alapok jobb és gyorsabb kihasználásának
elősegítése érdekében tanúsítson nagyobb rugalmasságot az előirányzatok odaítélésében és a döntések
meghozatalában. Amint már korábban rámutattunk, az Európai Szociális Alapból finanszírozott összesen
117 operatív programból 13-mat módosítottak az Európai Unió egyes tagállamaiban a pénzügyi nehézségekre
és a nemzeti finanszírozás biztosításának nehézségeire való tekintettel. Felkérjük az Európai Bizottságot,
hogy segítse a tagállamokat abban, hogy éljenek a rendszerben rejlő rugalmassággal.

Javaslatunk alapvetően támogatja a Tanács azon döntését, miszerint a pénzügyi alkalmazkodás érdekében
meg kell emelni az előlegeket az olyan országok esetében, amelyeknek a GDP-jében 10%-ot meghaladó
visszaesés következett be, vagy amelyek az IMF fizetésimérleg-segélyében részesültek. Szeretnénk elérni
továbbá, hogy az Európai Bizottságnak módjában álljon rugalmas megoldásokat találni az N+2/N+3 szabályra,
hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok ne essenek el az európai támogatásoktól.

Egy másik pont, amit felvetettünk, hogy a kohézióról szóló hatodik helyzetjelentés nem közöl elegendő
minőségi és mennyiségi adatot a 2. célkitűzés alá tartozó térségekről. Ezért felkérjük az Európai Bizottságot,
hogy készítsen egy olyan tanulmányt, amely tartalmazza az összes szükséges információt ahhoz, hogy a
jelenlegi körülményekhez alkalmazkodva tudjunk beavatkozni, illetve hogy a következő pénzügyi keretet
az aktuális körülmények és konkrét igények alapján tudjuk elkészíteni.

Arra a kérdésre is felhívtuk a figyelmet, hogy az olyan különleges körülmények között, mint amelyek a
jelentés elkészítéséhez vezettek – azaz gazdasági válság idején –, az N+2 szabályt illetően nagyobb
rugalmasságra van szükség, tekintettel a kohéziós politika célkitűzéseire, valamint a ciklikus gazdasági
változások az államháztartásokra és magánbefektetésekre gyakorolt hatására.

Hangsúlyozzuk a JASPERS, JEREMIE és JESSICA kezdeményezések támogatásának fontosságát is; ugyanis
vannak olyan országok – mint például Görögország, amelyet a jelentés külön nem említ ugyan, de most
szeretném példaként felhozni –, amelyek 2007-ben léptek együttműködésre az Európai Beruházási Bankkal
e kezdeményezések kialakítására, és még csak nemrégiben aktiválták az eljárásokat.

A regionális politika lehetőségeinek maximális kihasználásához tehát éberségre, alkalmazkodóképességre
és a szükséges eszközök koordinációjára van szükség.

Seán Kelly (PPE). – Elnök úr! Maximálisan támogatom az előadó javaslatait. Saját hazámban tapasztalhattam
a 2. célkitűzés forrásai által biztosított előnyöket, s ugyanerre láttam példát két héttel ezelőtt Mannheimben
is. Ezek megvonása óriási veszteséget jelentene a szóban forgó térségek számára. Saját térségem megkapta
az Unió Európai Vállalkozási Díját. Két héttel ezelőtt Mannheimben nemcsak a finanszírozás óriási
megbecsüléséről győződhettem meg, hanem – ami még ennél is fontosabb – a hatásáról is.

Nagy általánosságban úgy gondolom, hogy a világban élnek újítók, és élnek utánzók. Miközben az innovációra
csak kevesen képesek, addig szinte mindenki tud utánozni. Gyakran éppen a kis régiókban valósulnak meg
a legjobb innovációk. Ezt tapasztaltam Mannheimben, különféle ipari parkokban és más helyeken is. Az
innovációs munka a helyi régiót erősíti, ugyanakkor – a jó példa lemásolásával – más régiók is részesülhetnek
ezekből az előnyökből.

Végezetül, amint az előadó is említette, a régiók vásárlóereje nem csupán a GDP függvényében határozható
meg.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok az előadónak. Ez nemcsak
egy fontos, hanem egy nagyon jól megírt jelentés.

A regionális politika a gazdasági és pénzügyi válság ellensúlyozásában és leküzdésében játszott szerepe
vitathatatlan. A régiók fejlődése és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió biztosítása szintén létfontosságú
az Európai Unió gazdasági versenyképességének növekedése és az Európa 2020 célkitűzéseinek elérése
szempontjából.

A mostani válság kapcsán úgy vélem, mindenképpen egyszerűsíteni kell a strukturális és kohéziós alapok
igénybevételének eljárásrendjét, és ki kell terjeszteni a támogatható költségek körét ahhoz, hogy még
eredményesebben járulhassunk hozzá a munkaerőpiaccal és a társadalmi befogadással kapcsolatos célok
eléréséhez.

Továbbra is az Európai Unió prioritásaiként támogatom a foglalkoztatást a gazdaság kulcsfontosságú
ágazataiban és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió fenntartásának biztosítását. Ezek segítségével érhető
el Európa államainak és régióinak intelligens, fenntartható gazdasági növekedése.
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Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Elnök úr, Šefčovič úr! Nagyon köszönöm, hogy ezen a késői órán
megkaptam a lehetőséget a felszólalásra. Úgy hiszem, a kohéziós politika ritkán volt ennyire fontos, mint
most, a válság idején. Minden válságnak egyértelmű jele, hogy a munkahelyek és a beruházások a tagállamok
sűrűn lakott területeire koncentrálódnak. Most különösen nagy szükség van a régiókba való befektetésre és
arra, hogy a kohéziós politika aktív szerepet játsszon.

Kell, hogy legyen a régiókban egy ehhez hasonló hajtóerő vagy ösztönzés. Most minden euróra szükségünk
van. Az ugyancsak a 2. célkitűzés körébe tartozó Alsó-Ausztriával kapcsolatban annyit elmondhatok, hogy
az EU-tól kapott minden egyes euró után a mi régiónk három eurót termelt ki a múltban. Ezzel kapcsolatban
világos iránymutatások kellenek. Vagyis nagyobb megbízhatóságra van szükség, és tudnunk kell előre
tervezni. Ugyanakkor – főként az ilyen helyzetekben, mint amilyenben most vagyunk –, fontos, hogy legyen
lehetőségünk rugalmasabb megközelítést választani. Éppen ezért találom rendkívül fontosnak ezt a jelentést:
mert erre a rugalmasságra szólít fel, és mert a régióknak szükségük van a lehetőségekre.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Az Unió alapvető célkitűzése a gazdasági válság leküzdése. Ez
elsősorban a válság nyomán kibontakozó strukturális problémák felszámolását jelenti, különösen a
versenyképesség és a foglalkoztatás vonatkozásában.

Az Európai Bizottság a gazdasági helyzet nemzeti és regionális szintű javítását szem előtt tartva a következő
javaslatokat tette: vállalkozások támogatása, a tudás és az innováció fejlesztése és a kohéziós programok
rugalmasságának növelése. Ezzel összhangban a cél a beruházások felgyorsítása, a kohéziós politikai
programok megvalósításának egyszerűsítése és a programok rugalmasabbá tétele. A kohéziós politika
programjait intelligens beruházásokra kell alapozni.

Intézkedéseket kell hoznunk az egész Unió további, mélyebb integrációja érdekében, és törekedni az Unió
és Közösségi piaca közötti szolidaritás megerősítésére. El kell érni, hogy a tagállamok tettei középpontjában
ne csak a saját érdekeik álljanak. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie olyan állandó mechanizmusok
kialakításáért, amelyekkel ki lehet védeni a gazdasági válság hátrányos hatásait.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Először is szeretnék gratulálni Kratsa asszonynak a jelentés elkészítéséhez.

Európai Unió-szerte valamennyi tagállam kormánya éppen szigorú intézkedések végrehajtásán dolgozik a
nemzeti gazdaság helyreállítása érdekében. A bevezetett szigorító intézkedéseken kívül úgy gondolom, hogy
szükség van az európai forrásokból megvalósítandó beruházások fellendítésére is.

A válságra való tekintettel a kohéziós politika 2. célkitűzése különösen fontos szerepet játszik az európai
régiók versenyképesebbé tételében és a foglalkoztatási kapacitás növelésében.

Románia valamennyi régiója továbbra is a regionális politika 1. célkitűzése, a konvergencia körébe tartozik.
Egy életképes megoldás van arra, hogy hozzásegítsük hazám kilábalását a válságból: az, ha a lehető legtöbb
európai forráshoz juttatjuk hozzá és azzal, ha a helyi közigazgatási szerveket a lehető legtöbb európai
finanszírozású projekt végrehajtására ösztönözzük.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Szeretném megköszönni az előadó jelentését a kohéziós
politika a gazdasági fellendülés tervében és azon túlmenően játszott szerepéről, és szeretném megköszönni
az Európai Parlamentnek, hogy nyomon kívánja követni az intézkedés nemzeti és regionális gazdaságokra
gyakorolt hatását.

A kohéziós politika lényege, hogy a strukturális változást előidéző intézkedésekbe való befektetések
segítségével előmozdítsa a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését és a valódi konvergenciát.
A 2007-2013 közötti időszakra 347 milliárd euró összes pénzügyi erőforrással rendelkező kohéziós politika
– amelynek összegéből 228 milliárd eurót Lisszabonnal kapcsolatos beruházásokra különítettek el – jelentősen
támogatja mind a költségvetés stabilitását, mind az állami beruházásokat az Európai Unió tagállamaiban és
régióiban. Bár nem anticiklikus gazdaságpolitika, egy olyan szilárd és releváns emelőhatás, amely az Unió
rendelkezésére áll a reálgazdaságba való befektetés elősegítésére. Ezért vált ez a politika az európai gazdasági
fellendülés tervének egyik kulcsfontosságú részévé.

A terv – és az európai intézkedések – célja az volt, hogy fellépjenek a válság jelentős negatív hatásai ellen. A
Bizottság ezért számos jogszabályváltozást és célirányos ajánlást terjesztett elő. A Bizottság javaslatának
kiemelt célja volt a programok megvalósításának felgyorsítása, és a finanszírozás gyorsabb folyósítása a
mostani pénzügyi keret időszakára már elfogadott programok kedvezményezettjeinek részére. Ezt megnövelt
uniós előtámogatással és számos egyszerűsítést célzó intézkedéssel értük el.
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A jogszabályváltozások 2009 áprilisában léptek hatályba, míg a tagállamok részére tett ajánlásokat – a
Bizottság közleményeit követően – 2008 decemberében hagyták jóvá. Így hát elmondhatjuk, hogy a szóban
forgó jogszabálycsomag elfogadása öt hónap alatt megtörtént, és ez a menetrend tökéletesen tekintettel van
a válság elleni védőintézkedések sürgősségére. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a siker az intézmények
közötti színvonalas munkának és az intézményi partnerek gyümölcsöző együttműködésének köszönhető
– különös tekintettel az Európai Parlamentre –, hiszen mindannyian gyorsan és megfelelő módon szerettünk
volna reagálni a politikai és gazdasági szükségletekre.

Ezeket az intézkedéseket összességében pozitív lépésnek tekinthetjük, amely biztosította a szükséges eszközt
a forrásfelhasználás felgyorsítására és a végrehajtás akadályainak megkönnyítésére. Ezek az intézkedések
elég rugalmasak voltak ahhoz, hogy a tagállamok azokat válasszák ki és valósítsák meg, amelyek a leginkább
illettek saját nemzeti és regionális környezetükhöz, mert – mint tudjuk – nincs olyan megoldás, ami mindenki
számára megfelel. Azáltal, hogy lehetőség szerint egyszerűsítették a projektek előkészítésére és irányítására
vonatkozó egyes rendelkezéseket, a gazdaságélénkítési intézkedések hozzájárultak a kohéziós politika
végrehajtási mechanizmusainak megújításához és tökéletesítéséhez is. Ezek az intézkedések nemcsak a válság
elleni küzdelmet szolgálják, hanem folyamatosan szerepet játszanak a jelen programozási időszakot jellemző
válság utáni környezetben.

Végül, de nem utolsósorban, a Bizottság jelentést készít a gazdasági fellendülés tervének keretében az Európai
Unió kohéziós politikájának vonatkozásában elfogadott intézkedések végrehajtásáról és eredményeiről,
miután a Bizottság vállalta, hogy 2010 második felében előterjeszt egy ilyen jelentést az Európai Parlament
elé.

Elnök.– A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, július 6-án, kedden 12:00-kor kerül sor.

26. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

27. Az ülés berekesztése

(Az ülést 23.15-kor berekesztik)
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