
PONIEDZIAŁEK, 5 LIPCA 2010

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00)

1. Wznowienie sesji

Przewodniczący. – Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w środę 23 czerwca
2010 r.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

3. Oświadczenia przewodniczącego

Przewodniczący. – Na początek mam kilka uwag i informacji. Jak państwo wiedzą, Europę po raz kolejny
nawiedziła klęska powodzi. Tym razem w Rumunii wielka woda pozbawiła życia już co najmniej 25 osób,
a tysiące musiało opuścić swoje domy. Już 4 kraje Unii Europejskiej zadeklarowały Rumunii swoją pomoc
w walce z żywiołem. Powodzie dotknęły także Asturię w północnej Hiszpanii, powodując tam duże straty
materialne. Także z kilku innych krajów europejskich donoszą o nadzwyczajnych opadach. Jest również
informacja, że te nienotowane zjawiska atmosferyczne są związane ze zmianami klimatycznymi.

Po drugie, pragnę zwrócić państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów. W zeszłym tygodniu
zniszczono 50 domów członków tej wspólnoty. W Iranie toczy się też proces przeciwko 7 bahaitom.
Chcemy, aby Iran w pełni spełniał międzynarodowe normy. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał
w swych rezolucjach i deklaracjach do poszanowania praw mniejszości religijnych w Iranie. Wielokrotnie
też potępialiśmy wykonywanie kary śmierci, zwłaszcza na osobach nieletnich. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni
dochodzącymi do nas informacjami, że w Iranie, który podpisał Konwencję o prawach dziecka, osoby, które
w momencie popełniania zarzucanej im zbrodni były nieletnie, nadal oczekują na egzekucję.

Trzecia informacja: dnia 13 lipca mija 10. rocznica śmierci Jana Karskiego. W 1942 roku Jan Karski
przedstawił najwyższym władzom alianckim pierwszy raport o eksterminacji narodu żydowskiego
w okupowanej Europie. Uzyskał informacje, przedostając się do getta i jednego z obozów zagłady. Był to
pierwszy tego rodzaju raport w czasie wojny. Po wojnie Karski nie wrócił do Europy. Jako profesor
uniwersytecki w USA bardzo przychylnie wypowiadał się o integracji europejskiej i promował ją na
kontynencie amerykańskim.

4. Budżet ogólny na rok 2011 (termin składania projektów poprawek)

5. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą: patrz protokół

6. Składanie dokumentów: patrz protokół

7. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół

8. Skład komisji i delegacji: patrz protokół

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół

10. Petycje: patrz protokół

11. Przesunięcie środków: patrz protokół

1Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-07-2010



12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz
protokół

13. Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: patrz protokół

14. Porządek obrad

Przewodniczący. – Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137
Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 1 lipca 2010 r. Zaproponowano
następujące zmiany:

Poniedziałek

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie oraz grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim wystąpiły z wnioskiem o przełożenie sprawozdania pani Gallo w sprawie
poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym.

Oddaję w tej sprawie głos panu Cohnowi-Benditowi.

Daniel Cohn-Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE. – (FR) Panie przewodniczący! Omawialiśmy już tę kwestię
na Konferencji Przewodniczących. Sprawozdanie pani poseł Gallo podzieliło wiele grup, wydaje się więc,
że wszystkie grupy muszą odbyć dalszą dyskusję w tej sprawie, gdyż pojawiają się problemy i punkty sporne,
które trzeba jeszcze rozwiązać. Dlatego też prosiliśmy o przesunięcie debaty i głosowania nad sprawozdaniem
pani poseł Gallo do sesji wrześniowej lub jeszcze późniejszej. Kwestię należy przeanalizować na Konferencji
Przewodniczących. Rozwiązanie jest zatem proste. Zważywszy, że owoc jeszcze nie dojrzał, pozostawmy
go na gałęzi i powróćmy do sprawy we wrześniu.

Martin Schulz, w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym wyrazić poparcie swojej
grupy dla wniosku pana posła Cohn-Bendita. Nasz pogląd na sytuację jest dokładnie taki sam. Mamy do
czynienia z bardzo drażliwym i bardzo delikatnym tematem, a zatem zdecydowanie sensowne będzie
doprowadzenie do zgromadzenia poważnej większości parlamentarnej w tej sprawie. Dlatego też dobrym
pomysłem byłoby przesunięcie przedmiotowego sprawozdania i próba osiągnięcia konsensusu w różnych
dziedzinach, w których nadal istnieje taka możliwość. Właśnie dlatego popieramy przyjęcie przedmiotowego
wniosku.

Manfred Weber, w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący! Różne owoce dojrzewają w różnym
czasie. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) mogę powiedzieć, że
w naszym przypadku owoc dojrzał do podjęcia decyzji, a zatem chcielibyśmy głosować nad sprawozdaniem
pani poseł Gallo i podjąć decyzję w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.

(Parlament przyjął wniosek)

Wtorek i środa bez zmian

Czwartek

Przewodniczący. – Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wystąpiła z wnioskiem o zmianę
porządku debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności w czwartkowe
popołudnie w następujący sposób: najpierw Zimbabwe, potem Wenezuela i Korea Północna.

Martin Callanan (ECR). – Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że jest to raczej mało kontrowersyjna
prośba. Chodzi jedynie o uporządkowanie debaty nad sprawą praw człowieka w czwartkowe popołudnie,
aby najpierw mówić o Zimbabwe, potem o Wenezueli, a następnie o Korei Północnej. Nie jest to próba
wskazywania na szczególne znaczenie któregokolwiek z tych tematów. Chodzi jedynie o to, że dla wielu
posłów wygodniej będzie najpierw mówić o przypadku Zimbabwe.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jak podkreślił mój
przedmówca, nie chodzi o dodawanie lub usuwanie punktów z porządku obrad, a jedynie o zmianę porządku
omawiania poszczególnych kwestii, tak więc moim zdaniem propozycję tę można z łatwością przyjąć.

Przewodniczący. – Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć przeciwko? Bardzo proszę, panie przewodniczący.
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Martin Schulz (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym, jeśli wolno, zadać pytanie panu posłowi
Callananowi.

Panie pośle Callanan! Czy mógłby mi pan powiedzieć, dlaczego posłom będzie łatwiej omawiać przypadek
Zimbabwe w pierwszej kolejności, a także którym posłom byłoby tak łatwiej. Dla nas jest to ważne kryterium
decyzyjne. Tak więc powtórzę pytanie. Jaki jest konkretny powód rozpoczęcia debaty od Zimbabwe, co
miałoby nam ułatwić omawianie tego zagadnienia?

Martin Callanan (ECR). – Panie przewodniczący! Pan Schulz stawia mnie w bardzo trudnej sytuacji: nie
mam zielonego pojęcia. Przekazuję tę prośbę w imieniu kolegi, pana posła Van Ordena, który się spóźnia,
i ktoś mnie zapytał, czy mogę poruszyć tę sprawę.

(Śmiech i oklaski)

Jak zwykle, najlepszą polityką pana posła Schulza jest szczerość!

(Parlament przyjął wniosek)

(Ustalony został porządek prac.)

15. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym – Prawa
pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad

– zaleceniem do drugiego czytania sporządzonym w imieniu Komisji Transportu i Turystyki dotyczącym
stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) (sprawozdawca:
Antonio Cancian) (A7-0174/2010);

– projektem zalecenia do drugiego czytania sporządzonym w imieniu Komisji Transportu i Turystyki
dotyczącym stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
(sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender) (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, sprawozdawca. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kwestia praw pasażerów
jest bardzo na czasie, jak wskazuje fakt, że ostatnio Komisja Europejska uruchomiła kampanię na rzecz
lepszego informowania obywateli o prawach im przysługujących podczas podróżowania różnymi środkami
transportu. W mojej opinii jest to ważna inicjatywa, a obowiązkiem Parlamentu jest wniesienie wkładu
poprzez przyjęcie tekstów mających korzystny wpływ na warunki podróżowania pasażerów.

Przechodząc do omawianego dzisiaj rozporządzenia nie próbuję ukrywać wrażenia, jakie wyniosłem z
negocjacji, a mianowicie, że państwa członkowskie nie chcą tego rozporządzenia. Sprawa, którą mam
zaszczyt przedstawiać jako sprawozdawca, jest bardzo delikatnej natury, gdyż wymaga wyważonego
rozwiązania pozwalającego, przy zapewnieniu praw pasażerów, uniknąć karania firm działających w sektorze
drogowego transportu publicznego. W istocie prawie wszystkie firmy w tej branży to małe lub średnie
przedsiębiorstwa.

Prace, jakie przeprowadziłem w trakcie miesięcy negocjacji, były więc ukierunkowane na dwa główne cele:
po pierwsze – nie szkodzić MŚP, małym i średnim przedsiębiorstwom branżowym, a po drugie – chronić
pasażerów, szczególnie osoby niepełnosprawne lub z ograniczeniami ruchowymi, jednocześnie poprawiając
efektywność i dążąc do większego poczucia odpowiedzialności.

Sprawozdanie przyjęte podczas pierwszego czytania przez Parlament Europejski – sprawozdanie posła
Albertiniego – było bardzo odważne. Główne poprawki wprowadzone przez Radę dotyczyły następujących
zagadnień: zakresu stosowania, odpowiedzialności cywilnej, praw osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej
mobilności, zwrotów i odszkodowań z tytułu opóźnień i odwołanych przejazdów, a także innych
pomniejszych kwestii. Niektóre z poprawek wprowadzonych przez Radę były i są do przyjęcia, co zostało
uznane podczas negocjacji.
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Niestety, podczas negocjacji końcowych nie udało nam się przyjąć tego samego punktu widzenia co Rada
w kilku ważnych aspektach, a zwłaszcza: zakresu stosowania, gdzie – uwzględniając chęć rozważenia przez
Parlament wyłączenia transportu regionalnego – chociaż zaproponowaliśmy wyłączenie transportu
regionalnego, jeżeli jest on zintegrowany z transportem miejskim i podmiejskim – Rada odmówiła odstąpienia
od swojej wersji w przypadku tych artykułów, do których zastosowanie miało przedmiotowe wyłączenie;
harmonogramu wejścia w życie rozporządzenia, który zdaniem Parlamentu, nie może przekraczać trzech
lat i podlegać jednokrotnemu odnowieniu, podczas gdy Rada mówiła o okresie pięciu lat, który może być
odnowiony dwukrotnie; pomocy dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi; prawa do
bezpłatnego zakwaterowania w hotelu w przypadku przerwania podróży, lub przynajmniej – co bardziej
realistyczne – wystarczał nam darmowy transport i znalezienie hotelu; praw pasażerów w przypadku
opóźnień, zwłaszcza opóźnionych odjazdów; dostępności informacji, która to sprawa jest przedmiotem
szczególnego zainteresowania osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi, dla których, naszym
zdaniem, nie byłoby do przyjęcia przyjęcie sprawozdania, które weszłoby w życie za 15 lat i dotyczyło
jedynie 20 % transportu autobusowego i autokarowego.

Negocjacje prowadzone w okresie tych miesięcy były prowadzone przez obie w sposób poważny i otwarty
dzięki udziałowi Komisji Europejskiej. Jednakże w ostatnich tygodniach stanowiska w tej sprawie się
utwardziły. Z naszej strony poszukiwaliśmy kompromisu we wszystkich najbardziej wrażliwych kwestiach,
mając świadomość potencjalnie katastrofalnych skutków dla firm działających w tej branży, ponieważ
nakładanie na nie nadmiernie uciążliwych zobowiązań nie byłoby w porządku.

Z drugiej strony, jak już powiedziałem, innym celem była – i jest – ochrona pasażerów, a zwłaszcza tych
wymagających szczególnej troski, dla których zapewnienie pełnego dostępu do usług transportu publicznego
stanowi nieodzowny środek do integracji społecznej.

Mówiłem już, że nie można zaakceptować gorszych rozwiązań: starzenie się ludność Europy jest zjawiskiem,
które będzie mieć ważne konsekwencje, stąd błędem byłoby zapominanie o tym podczas wdrażania procesów
dotyczących świadczenia tak ważnej usługi. Jak w ogóle możemy myśleć, że zbyt ciężkim obowiązkiem
byłoby udostępnienie w Internecie w 2020 roku informacji na temat podróży?

Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom posłom, którzy ze mną współpracowali podczas tych
negocjacji, a także prosić Izbę, żeby głosowała za przyjęciem proponowanego przeze mnie tekstu, abyśmy
mogli w zgodzie osiągnąć rezultat zgodny z dwoma celami, o których wspomniałem i które niniejszym
potwierdzam.

Inés Ayala Sender, sprawozdawczyni. – (ES) Panie przewodniczący! Mamy obecnie lipiec – miesiąc, w którym
nawet pomimo kryzysu wielu Europejczyków decyduje się na spędzenie wakacji w formie rejsu albo podróży
statkiem. Faktycznie, liczba pasażerskich podróży morskich i rejsów znacznie wzrosła, stając się kluczowym
czynnikiem rozwoju i dobrobytu zarówno wybrzeży i portów europejskich, jak i obszarów wód
śródlądowych.

Parlament Europejski ma dziś dobrą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, pracowników, a także
oczywiście pasażerów w tym ważnym sektorze, uwzględniając fakt, że porozumienie osiągnięte z Radą,
przy ogromnej pomocy ze strony Komisji, oznacza utworzenie wspólnych ram praw pasażerów, które już
obowiązują w sektorze lotniczym i kolejowym. W ten sposób rozwiązano kwestie niedopuszczalnych
braków zaistniałych w branży doświadczającej obecnie ogromnej ekspansji i przechodzącej procesy
modernizacyjne.

Porozumienie to, osiągnięte podczas prezydencji hiszpańskiej – której chciałabym szczególnie podziękować
za wysiłki, jak i pozostałym stałym przedstawicielom, a także, oczywiście, moim kolegom posłom i służbom
tej Izby – wnosi znaczną poprawę w dziedzinie praw pasażerów. Szczególnie dotyczy to osób z
ograniczeniami ruchowymi, gdyż stale napływały do nas pytania z organizacji osób niepełnosprawnych.

Z jednej strony rozszerzono zakres stosowania, zgodnie z pierwotnym stanowiskiem Parlamentu, a
mianowicie przedmiotowe rozporządzenie zawiera przepis dotyczący wszystkich statków dla ponad
12 pasażerów. Istnieje jednak także miejsce na pewną elastyczność w odniesieniu do małych firm oferujących
wycieczki oraz statków zabytkowych, jak również promów odbywających krótkie podróże przewożących
kierowców ciężarówek oraz przewoźników na wodach śródlądowych, dla których natychmiastowe wdrożenie
tego pierwszego przepisu byłoby zbyt kosztowne.

Z drugiej strony, Parlamentowi udało się też usunąć wszelkie wzmianki o możliwości odmowy wejścia na
pokład ze względu na niepełnosprawność, ograniczając tę możliwość do sytuacji, kiedy ma to miejsce ze
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względów bezpieczeństwa, gdy stanowiłoby to zagrożenie dla bezpiecznego transportu zainteresowanej
osoby. Rada odrzuciła też możliwość odmowy wejścia na pokład ze względu na problemy zdrowotne, co
okazało się sprawą bardzo kontrowersyjną, zważywszy na to, że po raz pierwszy rozporządzenie dotyczące
pasażerów odnosiło się do kwestii zdrowotnych.

Nastąpiła ponadto poprawa w kwestii dotyczącej opóźnień, za które pasażerowie mieliby prawo do
odszkodowania, przy czym ostatecznie przyjęto 90 zamiast 120 minut, w przypadku konieczności
zakwaterowania na noc uzyskano sumę 80 euro za noc; odnośnie do kwoty łącznej w wysokości 120 euro,
udało nam się podwoić tę kwotę do 240 euro; wprowadzono postanowienie zobowiązujące przewoźnika
do ponoszenia ciężaru dowodu w wyjątkowych okolicznościach, w których jest on zwolniony z wypełniania
obowiązków, a także uwzględniono potrzebę modyfikacji sprzętu w portach itp. Udało się nam też zmniejszyć
maksymalny próg zwrotu za bilet z pierwotnego poziomu 40 do 24 euro.

Należy też podkreślić, że przedmiotowe rozporządzenie charakteryzuje się niezbędną elastycznością w
szczególnych cech tego środka transportu, w którym istnieje większe prawdopodobieństwo opóźnień ze
względu na złe warunki pogodowe, co tłumaczy, dlaczego niektóre przepisy, np. dotyczące odszkodowań
finansowych za opóźnienia lub nocleg, zostaną wyłączone w przypadku sztormów.

Wreszcie, warto wspomnieć o tym, że uzgodniony tekst zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia
organów, które oprócz zapewniania przestrzegania przedmiotowego rozporządzenia będą niezależne od
interesów gospodarczych i będą mieć uprawnienia do ustanawiania systemu nakładania kar. Ponadto organy
te będą mogły obsługiwać reklamacje pasażerów odrzucone w pierwszej instancji przez organ, który będą
musieli również utworzyć przewoźnicy.

Udało nam się też umożliwić aktywne uczestnictwo stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i pasażerów w
tworzeniu przedmiotowego rozporządzenia. Udało nam się ponadto zachęcić władze portowe, by odgrywały
większą rolę w podejmowaniu decyzji, jakie będą obowiązywać, w tym sensie, że zaproponowaliśmy, by
–tam, gdzie to możliwe – całość rozporządzenia dotyczyła portów, a nie tylko terminali, jak to było zamiarem
Rady.

Sądzę, że udało nam się też włączyć do rozporządzenia szkolenia personelu oraz związane z nimi kursy
przypominające, co jest ważnym osiągnięciem, zważywszy na to, że sprawa ta była przedmiotem dawno
temu złożonych petycji organizacji osób niepełnosprawnych. Uzyskaliśmy też szybką wymianę sprzętu
poprawiającego mobilność na odpowiedni sprzęt alternatywny w przypadku jego uszkodzenia w trakcie
podróży.

Wreszcie, udało nam się skrócić o rok termin wdrożenia tego rozporządzenia.

Myślę więc, że negocjacje odniosły sukces, chciałabym zatem podziękować wszystkim, którzy pomogli nam
ogłosić wreszcie podróżnikom europejskim dobrą nowinę podróżnikom europejskim.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować sprawozdawcom,
panu posłowi Cancianowi i pani poseł Ayali Sender, a także kontrsprawozdawcom, za ich ciężką pracę.

Chciałbym podkreślić wagę tego prawodawstwa dla każdego obywatela podróżującego po Europie, a
obejmuje ono wszystkich tu zgromadzonych. Zdecydowanie popieram pogląd, że logika traktowania
pasażerów każdego środka transportu musi być podobna.

Główne elementy to: minimalne zasady dotyczące informacji dla wszystkich pasażerów przed i w trakcie
podróży; pomoc i odszkodowanie w przypadku przerw w podróży; działania w przypadku opóźnień;
szczególna pomoc dla osób z ograniczeniami ruchowymi; a także niezależne organy krajowe do rozstrzygania
sporów.

Komisja uznaje za dobry kompromis uzyskany podczas negocjacji z Radą w sprawie praw pasażerów
podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, w którym należycie uwzględniono ogólne cele
naszej propozycji. Pozwolę sobie w szczególności podkreślić, że Parlamentowi udało się znacznie poszerzyć
zakres propozycji. Pragnę gorąco podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a szczególnie
prezydencji hiszpańskiej i pani poseł Ayali Sender, za ogromny wysiłek włożony w pracę nad przedmiotowym
rozporządzeniem.

Co się tyczy praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, od chwili przyjęcia wspólnego
stanowiska Rady starano się znaleźć kompromis w sprawie tekstu rozporządzenia w trakcie nieformalnych
rozmów między Radą a Parlamentem Europejskim. Rozmowy te były trudne. Poważne kontrowersje dotyczą
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następujących zagadnień: zakresu stosowania, postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz
pomocy w zaspokajaniu praktycznych potrzeb pasażerów w sytuacji wypadku, a także przepisów dających
pierwszeństwo mobilności osób z ograniczeniami ruchowymi i osób niepełnosprawnych.

Komisja podejmowała ogromne starania, żeby ułatwić osiągnięcie kompromisu. Niestety, ku ubolewaniu
Komisji nie można było dojść do porozumienia. Głosowanie na obradach plenarnych wyrażające silne
poparcie dla wysokiego poziomu ochrony pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym
stanowiłoby dobry znak. Osobiście pragnę pozostać optymistą i sądzę, że kompromis w postępowaniu
pojednawczym jest nadal możliwy.

Komisja będzie się starała osiągnąć wyważone porozumienie w przyszłych negocjacjach pomiędzy PE a
Radą podczas prezydencji belgijskiej i węgierskiej, co umożliwi należyte uwzględnienie ogólnych celów
zawartych w propozycji Komisji.

Werner Kuhn, w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas, panie
i panowie! Przedmiotowe sprawozdanie stanowi logiczny wniosek. Teraz, kiedy Parlament we współpracy
z Radą i Komisją uzyskał poprawę w zakresie praw pasażerów podróżujących drogą lotniczą i kolejową,
powinniśmy zapewnić również większe prawa pasażerom podróżującym drogą morską i korzystającym z
żeglugi śródlądowej. Oczywiście, ważne jest jednak, byśmy nie porównywali wycieczkowych statków
pasażerskich z tradycyjnymi kutrami rybackimi.

Dlatego też – tu zwracam się do pani poseł Ayali Sender i pana posła Canciana – bardzo się cieszę, że udało
nam się osiągnąć kompromis pozwalający na przyznawanie derogacji umożliwiających zgłaszanie roszczeń
w przypadku statków pasażerskich przewożących 12 lub więcej osób, lecz nie w przypadkach, gdy załoga
liczy mniej niż trzy osoby.

Turystyka to poważny sektor gospodarki, musimy więc zawsze dbać o uwzględnianie interesów tego sektora.
Zarówno promy pokonujące odległość ponad 500 metrów – przepisy nie będą już dotyczyć promów
pokonujących mniejsze odległości – jak i wycieczki krajoznawcze odgrywają ważną rolę w branży
turystycznej, podobnie jak, w szczególności, zabytkowe statki. W przypadku tego rodzaju statków nie
powinny być potrzebne dodatkowe inwestycje. Załoga powinna natomiast umieć udzielać pomocy osobom
niepełnosprawnym.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam osiągnięcie dobrego kompromisu.

Brian Simpson, w imieniu grupy S&D. – Panie przewodniczący! To, co mamy przed sobą dzisiaj, to dwa
ostatnie kawałki układanki dotyczącej praw pasażerów, obejmujące zagadnienia transportu drogą morską
oraz w transporcie autobusowym i autokarowym.

Dziękuję sprawozdawcom za ich pracę i z zadowoleniem przyjmuję widoczne porozumienie z Radą w
odniesieniu do transportu drogą morską.

Rozczarowuje wszakże niemożność uzgodnienia formuły dotyczącej transportu autobusowego i
autokarowego, jednak w międzyczasie będziemy dalej się starać osiągnąć porozumienie. Właśnie na tym
obszarze chciałbym się dziś skoncentrować.

Zdecydowanym nonsensem i nieuczciwością byłoby zagwarantowanie praw pasażerów w innych środkach
transportu, ale nie w autobusach i autokarach. Dlatego też umowa lub porozumienie nieobejmujące
autobusów i autokarów jest w zasadzie bezwartościowe i niepełne.

Nie możemy zaakceptować wyłączenia ogromnej większości usług autobusowych i autokarowych z zakresu
rozporządzenia. Nie możemy też zgodzić się na osłabienie w przedmiotowym rozporządzeniu praw osób
z ograniczeniami ruchowymi. Nie możemy przyjąć, że ten środek transportu jest inny od pozostałych.

Nasz sprawozdawca wykonał dobrą robotę, próbując znaleźć kompromis w tej dziedzinie. Rada nie zrobiła
nic, by ułatwić osiągnięcie jakiegoś porozumienia, jak zwykle ociągając się przez dłuższy czas. Co ciekawe,
kiedy omawiamy prawa pasażerów, Rada przyjmuje bardzo negatywne nastawienie i to Parlamentowi
pozostaje popierać sprawę pasażerów.

Parlament ma za sobą dobrą tradycję obrony praw pasażerów, pomimo nadużyć ze strony szefa pewnej
linii lotniczej oraz wielu skarg i lamentów przewoźników. Ostatecznie Parlament nie będzie tolerować
wykorzystywania pasażerów przez przewoźników, nie będzie tolerować dyskryminacji ani wyłączania
pewnych sektorów.
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Musimy wesprzeć naszych sprawozdawców, abyśmy mogli stanąć do walki z Radą w ramach procesu
pojednawczego mając mocne atuty w ręku.

Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE. – (DE) Panie przewodniczący! Jak słusznie zaznaczył mój
przedmówca, ważna jest ochrona praw pasażerów w Europie, niezależnie od tego, z jakiego środka transportu
korzystają. Logicznym wnioskiem jest dla nas po prostu przejście od transportu lotniczego i kolejowego do
kwestii praw pasażerów na statkach, w autobusach i autokarach.

Już inny mówca wspomniał jednak, że niestety nie udało nam się załatwić obydwu tych tematów w formie
pakietu, jak pierwotnie planowaliśmy. Chociaż udało nam się osiągnąć kompromis w sprawie praw pasażerów
na statkach i zakończyć rozmowy trójstronne, niestety nie stało się tak w przypadku transportu autobusowego
i autokarowego.

Chciałabym przyjrzeć się w szczególności prawom pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym,
gdyż występuję również jako kontrsprawozdawczyni w tej sprawie. Bardzo żałuję, że nie udało nam się
osiągnąć kompromisu, gdyż na spotkaniu trójstronnym udało nam się bardzo zbliżyć stanowiska Rady i
stanowiska Parlamentu Europejskiego i Komisji. Zależy nam – i jest to również bardzo ważne – na ochronie
praw pasażerów; przede wszystkim chcieliśmy zapewnić, by osoby z ograniczeniami ruchowymi i
niepełnosprawne zawsze mogły korzystać z transportu, w tym z autobusów i autokarów.

Aby to umożliwić, konieczne jest wiele działań – i do tego właśnie wzywamy. Moim zdaniem jest to
szczególnie ważne, gdyż w przyszłości będzie więcej osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi,
po prostu w wyniku starzenia się ludności. To bardzo ważne zagadnienie.

Oczywiście, musimy też uwzględnić to, że prawa konsumentów obejmują dostępność oferty. W szczególności
małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniające podróże autokarowe nie są w stanie zrobić wszystkiego. Na
przykład nie mogą zapewniać nieograniczonego odszkodowania. Istnieje też kwestia tego, jak będą sobie
radzić z zaliczkami. Udało nam się zbliżyć stanowiska w tym obszarze, dlatego też żałuję, że nie byliśmy w
stanie osiągnąć ogólnego kompromisu.

Jak powiedział poseł sprawozdawca, ważne jest, żebyśmy uwzględniali zarówno prawa pasażerów, jak i
otwarte możliwości dla przewoźników. Bardzo bym chciała, aby nastąpiło jakieś porozumienie w
nadchodzącym procesie mediacyjnym, gdyż zdecydowanie zgadzam się z posłem Simpsonem, który mówi,
że wyłączenie autobusów i autokarów jest nie do przyjęcia, zważywszy na to, że inne środki transportu
podlegają przedmiotowemu rozporządzeniu.

Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! O co w tym
wszystkim chodzi? Między innymi o ustanowienie praw dla osób z ograniczeniami ruchowymi, którzy
pragną podróżować łodzią, albo autobusem, a także o wykorzystanie wreszcie tej inicjatywy aby polepszyć
ich możliwości podróżowania. Mamy taki obowiązek. Odtrąbiliśmy już ostateczne wzmocnienie Konwencji
praw osób niepełnosprawnych w Europie, więc teraz powinniśmy mieć obowiązek ją wdrożyć.

Co się tyczy projektów obydwu rozporządzeń, chciałabym powiedzieć w związku z projektem dotyczącym
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, że naprawdę przykro mi i jestem bardzo
rozczarowana podejściem Rady. Ważne jest wyjaśnienie jednej kwestii. Fakt, że zawarte tu propozycje będą
chronić interesy małych i średnich przedsiębiorstw stanowi jedynie mało istotny aspekt całej sprawy. Co
mnie martwi, to brak chęci do rozwiązywania trudnych spraw. Dlatego też, moim zdaniem, pilnie
potrzebujemy nie okresów przejściowych wynoszących 15 do 20 lat, ale wyraźnego sygnału, że ludzie mają
prawo korzystania z systemu transportu.

Drugie dossier, które zostanie przyjęte ogromną większością głosów, dotyczy praw pasażerów na statkach
i łodziach. Zawiera ono ogromną lukę, którą chciałabym ponownie naświetlić. Rozporządzenie dotyczy
statków, ale nie portów. Oznacza to, że osoba na wózku będzie musiała, jak poprzednio, pokonać drogę na
pokład statku wysiadając ze swojego samochodu lub samochodu osoby, która przywiozła ją do portu. Kiedy
osoba ta już znajdzie się na statku, będzie znów mieć swoje prawa, lecz sam port nie podlega rozporządzeniu.
Sądzę, że jest to problem, którego nie powinniśmy tolerować. Zadbajmy o to, byśmy właściwie wykonywali
naszą pracę na rzecz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Philip Bradbourn, w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! Ograniczę swoje uwagi do sprawozdania
dotyczącego pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Uważamy, że prawa pasażerów stanowią bardzo ważny temat, w dodatku taki, który znajduje się w obszarze
ogromnego zainteresowania tej Izby. Propozycje, jakie mamy przed sobą, zawierają wiele dobrych inicjatyw
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w odniesieniu do pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, a zwłaszcza osób
niepełnosprawnych. Jednakże, jak zwykle w przypadkach tego rodzaju sprawozdań, przyjmujemy podejście
„jednego rozmiaru dla wszystkich”, rozumianego w ten sposób, że rozwiązania, które sprawdziły się w
przypadku lotnictwa i sektora kolejowego, są stosowane do zupełnie innej struktury.

Niektóre przykłady tego problemu obejmują sposób informowania pasażerów o ich prawach, a także
poziomy odpowiedzialności, które – zdaniem Parlamentu – powinny oznaczać, że firmy będą musiały
pokryć koszty, np. pogrzebów, przed określeniem odpowiedzialności cywilnej. Takie propozycje na pewno
spowodują wzrost kosztów dla konsumenta.

Istnieje również kwestia, o której już wspomniano, a manowicie zwolnienia czysto lokalnych usług, co ja
osobiście popieram.

Sam charakter podróży autobusem lub autokarem jest zupełnie inny niż w przypadku innych sektorów. W
tej branży, jak już powiedziano, działają głównie małe przedsiębiorstwa, a w niektórych przypadkach firmy
jednoosobowe. Nakładanie nakazowych i kosztownych obowiązków na te firmy spowoduje jedynie wzrost
cen lub ograniczenie liczby tras dostępnych dla podróżujących, gdyż utrzymywanie tych usług przestanie
się ekonomicznie opłacać.

Stanowisko Parlamentu nie jest tu proporcjonalne, a przyjmując je prawdopodobnie skierujemy przedmiotową
propozycję na drogę długiego procesu pojednawczego, opóźniając proces nie tylko przyznawania pasażerom
w transporcie autobusowym i autokarowym należnych im praw, ale także niezbędnych zabezpieczeń
firmom.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Uwzględniając niewielką ilość
przyznanego mi czasu, ograniczę się do omówienia sprawozdania pana posła Canciana. Nikt nie podważa
tego, że osoby podróżujące autobusami i autokarami muszą mieć zagwarantowane prawa pasażerów, a
zatem także prawa konsumentów.

Chciałbym jednak ponownie podkreślić, jakie problemy wynikną obecnie dla małych i średnich
przewoźników, zwłaszcza w Niemczech. W Niemczech nie można oddzielić lokalnego i regionalnego
transportu publicznego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdyż często usługi te pokrywają łącznie obszar
o promieniu około 50 km.

Moja druga uwaga dotyczy tego, że mali i średni przewoźnicy nie będą w stanie wypłacić odszkodowań z
wyprzedzeniem, niezależnie od winy. Dotychczasowa zasada odpowiedzialności cywilnej sprawdziła się i
zaowocowała stabilnymi cenami biletów.

Po trzecie, nie uważam, by przewoźnicy powinni płacić za opóźnienia niewynikające z ich winy, podobnie
jak odpowiedzialność cywilna powinna dotyczyć wyłącznie okoliczności, za które odpowiedzialni są
przewoźnicy.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas, panie i panowie!
Przede wszystkim chciałbym podziękować sprawozdawcom – panu posłowi Cancianowi i pani poseł Ayali
Sander – za dobrze wykonaną pracę, a jednocześnie boleję nad tym, że Rada nie wykazała wystarczającej
elastyczności w odpowiedzi na sprawozdanie pana posła Canciana, co umożliwiłoby jej zabezpieczenie
znacznej części jej stanowiska. Jak już wskazało wielu moich przedmówców, ważne jest, że ustanowiliśmy
wiele podstawowych przepisów na szczeblu europejskim, obejmujących prawa pasażerów we wszystkich
środkach transportu. W ostatnich latach wykonaliśmy wiele pracy w odniesieniu do transportu lotniczego
i kolejowego. Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z podjętych wysiłków, musimy również – a to już
jest zupełnie inna dyskusja – względnie szybko dokonać ich oceny i współpracować w celu wypełnienia
niewielkich, sporadycznych luk, jakie jeszcze pozostały.

Przechodząc teraz do pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, jak i do pasażerów
w transporcie autobusowym i autokarowym: tutaj również musimy zastosować tę samą metodologię i
utrzymać wspólne stanowisko Na początek, naszym celem jest ochrona najbardziej wrażliwych pasażerów,
na przykład osób z ograniczeniami ruchowymi lub mających trudności z chodzeniem. Musimy zapewnić,
by miały one takie same prawa do podróży i wyjazdu na wakacje; innymi słowy, aby były w pełni mobilne.

Po drugie, myślę, że kluczową sprawą jest informowanie pasażerów o zmianach godzin odjazdu, opóźnieniach
i o prawach pasażerów. W tym celu potrzeba nam wysokiej jakości rozwiązań dotyczących wszystkich
środków transportu.
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Po trzecie, jasne jest, że potrzebne są również rozwiązania na wypadek, gdy coś idzie nie tak. W tym względzie
też próbujemy zachować konsekwencję, gwarantując pomoc i oferując posiłki, napoje, alternatywne opcje
podróży oraz noclegi – jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Oczywiście, niektóre sprawy czasami wymagają dyskusji, na przykład dotyczącej zakresu. Myślę, że musimy
w związku ze sprawozdaniem posła Canciana opracować dobrą definicję transportu regionalnego, żeby
wyeliminować wszelkie luki i zadbać o opracowanie naprawdę dobrego dokumentu legislacyjnego.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałabym podziękować
pani poseł Ayali za całość pracy wykonanej w roli sprawozdawczyni przy osiąganiu porozumienia, o którym
dzisiaj mówimy.

Grupa Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy od początku utrzymuje pozytywne
nastawienie przedkładając poprawki przywracające wersję z pierwszego czytania, a po odpowiednich
rozmowach trójstronnych wreszcie osiągnęliśmy, jak sądzę, dobre porozumienie.

Pani poseł Ayala już dokładnie przeanalizowała wszystkie porozumienia. Chciałabym jednak podkreślić
odniesienie do zakresu stosowania, który obejmować będzie wszystkie statki przewożące ponad 12 pasażerów,
a także najniższą cenę biletu w wysokości 6 euro, o zwrot której mogą się ubiegać pasażerowie. Muszę
podkreślić wielki wysiłek włożony w te prace oraz korzyści, jakie rozporządzenie to ogólnie przyniesie
pasażerom, a przede wszystkim osobom niepełnosprawnym i z ograniczeniami ruchowymi.

Muszę też podkreślić odniesienie do dostępnych formatów poprzez odpowiednie sformułowanie, aby
umożliwić wszystkim obywatelom dostęp do przejrzystych informacji.

Cieszę się bardzo – chociaż wymagało to ogromnych nakładów pracy i dyskusji – że usunięto odniesienie
do zdrowia w przypadku odmowy sprzedaży biletów osobom niepełnosprawnym lub z ograniczeniami
ruchowymi, a obecnie jedyny powód takiej odmowy stanowić będzie bezpieczeństwo.

Należy też wskazać, że czas na zapewnienie środka transportu lub wypłatę odszkodowania dla pasażerów
skrócono obecnie o jedną trzecią w stosunku do propozycji pierwotnych: powodując spadek z pierwotnych
120 minut do 90 minut, jak uzgodniliśmy w tekstach. Zgadzamy się również na odszkodowanie w wysokości
80 euro. W skrócie rozporządzenie to będzie stanowić większą gwarancję dla użytkowników.

Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wniosek dotyczący praw
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ma na celu pomoc i ochronę pasażerów, a zwłaszcza
osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi. Jest to pierwsze rozporządzenie dotyczące praw
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, powinno więc dawać gwarancję takim pasażerom,
podobnie jak w sektorach transportu kolejowego i lotniczego. Stanowisko podczas drugiego czytania ma
na celu ustanowienie szeregu praw dla pasażerów decydujących się na podróż autobusem lub autokarem.

Zgadzam się z argumentem sprawozdawcy, pana posła Canciana, któremu dziękuję za doskonałą pracę,
jestem ponadto przekonana, że zakres stosowania rozporządzenia należy zmienić, wyłączając usługi
regionalne, jeśli są one zintegrowane z usługami miejskimi i podmiejskimi. Uczciwe i właściwe byłoby
zagwarantowanie praw pasażerów w razie wypadku, odwołania lub opóźnienia odjazdów, jak postanowił
Parlament podczas pierwszego czytania.

Równie ważne jest zagadnienie informowania na temat praw pasażerów. Faktycznie, użyteczne byłoby
dostarczanie pasażerom informacji na temat połączeń z innymi środkami transportu, a tym samym
zapewnienie dialogu między przedstawicielami usług transportu pasażerskiego w sektorze autobusowym
i kolejowym.

Co się tyczy osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi, konieczne jest zagwarantowanie
maksymalnej ochrony, stąd proponowałabym powiadamianie z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a nie
48-godzinnym. Proponuję też większe gwarancje odszkodowań i wymiany sprzętu umożliwiającego
mobilność osób niepełnosprawnych w przypadku jego zgubienia lub uszkodzenia. Ponadto, pamiętając o
potrzebach pasażerów z ograniczeniami ruchowymi, należy usunąć wszystkie bariery architektoniczne, a
istniejącą infrastrukturę należy tak ulepszyć, by umożliwić dostęp takich osób.

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu poprawę konkurencyjności sektora transportu autobusowego i
autokarowego oraz ułatwienie połączeń przy zastosowaniu różnych środków transportu, a przede wszystkim
poprawę warunków podróży pasażerów.
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Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Panie przewodniczący! Poseł Brian Simpson powiedział już, że ta Izba zawsze
przykłada wagę do praw pasażerów i występuje w ich imieniu, bardzo często napotykając sprzeciw Rady.
Z drugiej strony, prawa pasażerów bardzo ciężko jest regulować. W ostatnich miesiącach okazało się, że w
przypadku podróży lotniczych opracowanie rozporządzenia nie jest tak łatwe do wykonania.

Moim zdaniem mamy dobre porozumienie w odniesieniu do pasażerów podróżujących drogą morską.
Nadal jednak mamy problem dotyczący pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. W tym
sektorze działa wiele małych firm, istnieje także kwestia transportu publicznego obsługującego bardzo duży
odsetek pasażerów. Ważne jest stworzenie wyraźnych europejskich ram prawnych i zapewnienie, by były
one do przyjęcia dla małych firm. Parlament bardzo dobrze o tym wie.

Chciałbym podzielić się ze sprawozdawcą moimi wnioskami dotyczącymi sektora kolejowego z okresu,
kiedy ja sam występowałem w roli sprawozdawcy. Opracowaliśmy podstawowe prawa dla wszystkich
pasażerów kolei i myślę, że to samo powinniśmy zrobić również w odniesieniu do pasażerów w transporcie
autobusowym i autokarowym. Rada nie jest temu przychylna, lecz powinno to być możliwe. Ta debata musi
się odbyć. Uzyskaliśmy podstawowe prawa dzięki zachowaniu rozsądku podczas negocjacji, a nawet udało
nam się zabezpieczyć okres przejściowy. Nie jestem temu przeciwny. Ważne, że w odniesieniu do transportu
publicznego Parlament Europejski wysyła komunikat, że istnieje dolny pułap, poziom poniżej którego nie
można zejść, nawet jeżeli jest się przedsiębiorstwem transportu publicznego, gdyż tam również są
pasażerowie, a oni także mają swoje prawa. Sam fakt, że przedsiębiorstwo transportu publicznego może
działać alternatywnie, nie oznacza, że nie musi zapewnić podstawowych praw.

Myślę, że to jest właśnie stanowisko, jakie powinniśmy zająć w procesie mediacyjnym. Rada nie będzie
chciała tego słuchać, ale my, jako Parlament, musimy trzymać się twardo stanowiska, gdyż jest to ważny
element, jeżeli chcemy zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego. Jest to bardzo ważne w
kontekście tego, co robimy dla środowiska, i łatwego dostępu do mobilności.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Jeżeli pan pozwoli, chciałbym mówić troszkę dłużej,
gdyż dwóch moich kolegów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) nie zabrało
głosu. Zależy to jednak od pana.

Przechodząc do tematu: rozmowy między Parlamentem a Radą w sprawie praw pasażerów nigdy nie były
łatwe. Omawiana sprawa ponownie wykazała, że możemy osiągnąć postęp w jednym obszarze, jednak w
odniesieniu do autobusów i autokarów sytuacja jest dość trudna. Rozumiemy, że temat ten mogła jeszcze
bardziej skomplikować, na przykład, różna interpretacja pojęcia transportu regionalnego w różnych krajach.
Ja mieszkam na obszarze przygranicznym, gdzie spotykają się cztery kraje, a koncepcje te różnią się tak
bardzo w zależności od kraju, że nie zawsze jest łatwo w taki sam sposób wdrażać prawa pasażerów.

Jednakże wszyscy powinni mieć taki sam cel, a mianowicie, by we wszystkich dziedzinach transportu
pasażerowie, którzy kupią bilet i pragną podróżować, mogli polegać na ochronie ich praw, niezależnie od
tego, gdzie planują podróż. W przypadku innych sektorów zawsze skupialiśmy się w parlamencie na
szczegółowych potrzebach osób niepełnosprawnych, a niedawno nabyliśmy także w tym obszarze
doświadczenia, na które również Rada powinna zwrócić większą uwagę. Tu nie chodzi jedynie o ograniczenia
ruchowe, ale także o inne formy niepełnosprawności, które powinniśmy byli uwzględnić w przeszłości, a
co musimy zrobić obecnie. Naprawdę nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty. Niektóre problemy
można rozwiązać w prosty sposób przez dostarczenie informacji w różnej formie i podejmowanie innych
podobnych działań.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Panie przewodniczący! Dziękuję za elastyczność. Moja kolej nastąpiła
nieco wcześniej niż się spodziewałam.

Chciałabym ze szczerego serca pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Ayali Sender, osiągniętych
rezultatów w związku ze sprawozdaniem w sprawie praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą
wodną śródlądową. Występowałam jako kontrsprawozdawczyni w imieniu naszej grupy, tj. Grupy
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, i – jak państwo wiedzą
– odbyliśmy poważną debatę na ten temat. Dla nas, dla Grupy EPP, prawa pasażerów są ogromnie ważne.
Przecież ważne jest, żeby ludzie mogli liczyć na dobrej jakości transport i żeby osoby niepełnosprawne
mogły otrzymać odpowiedniej jakości pomoc .

Jednocześnie ważne jest zbadanie charakterystyki omawianego sektora. Istnieje wiele małych firm,
posiadających jeden lub dwa statki, statki zabytkowe, których nie można przerabiać, a które mimo wszystko
mają bardzo pomocne załogi i oferują pomoc ludziom. Cieszę się, że byliśmy w stanie zastosować niezbędną
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elastyczność w tym względzie i wprowadzić pierwszorzędne prawa pasażerów w prawodawstwie
europejskich, prawa, które te małe firmy będą w stanie wdrożyć w praktyce, gdyż nasz sektor naprawdę
bardzo dobrze spisuje się w tym względzie w wielu krajach europejskich. Fakt, że udało się to osiągnąć, ma
zatem zasadnicze znaczenie, mam również nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie osiągnąć ten sam rezultat
również w odniesieniu do pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Panie przewodniczący! Sagrada Familia, praca znakomitego architekta
z Katalonii, Antonia Gaudíego, to prawdziwy symbol Barcelony, znany na całym świecie. W 2005 roku
katedra została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury Organizacji Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Obecnie prowadzone są prace nad szybkim pociągiem, który będzie przebiegać przez miasto tunelem
położonym zaledwie cztery metry od fundamentów kościoła Sagrada Familia.

Sporządzono 38 raportów technicznych, w których autorzy opowiadają się przeciwko tym pracom.
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków, będąca specjalistycznym organem UNESCO, wyraziła swoje
zaniepokojenie trasą pociągu. Ponadto, 22 czerwca niższa izba parlamentu hiszpańskiego przyjęła wniosek,
by poprosić o zapobiegawcze wstrzymanie prac i powołanie komitetu ekspertów, który zaproponowałby
inne rozwiązanie w terminie dwóch miesięcy.

Chciałbym zapytać jakie działania podejmie Komisja w celu zachowania budowli tak symbolicznej jak
kościół Sagrada Familia w Barcelonie wobec zagrożenia, jakie stwarza trasa szybkiego pociągu?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Dwa przedmiotowe rozporządzenia dotyczące praw pasażerów w
transporcie autobusowym i autokarowym oraz praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną
śródlądową uzupełniają ramy prawne określające i chroniące prawa pasażerów.

Rozporządzenie takie już obowiązuje w przypadku sektora transportu lotniczego, lecz nawet w tej sytuacji,
wielu pasażerów jest nieświadomych swoich praw i nie składa skarg w przypadku łamania ich praw. Właśnie
dlatego bezwzględnie konieczne jest wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenie w odniesieniu do każdego
środka transportu.

Omawiane dziś rozporządzenia wprowadzają odpowiedzialność cywilną w przypadku zgonu lub obrażeń
ciała pasażerów, prawa osób z ograniczeniami ruchowymi, odszkodowania i pomoc w przypadku odwołania
lub opóźnienia przejazdów. Zawierają również wyraźne postanowienia dotyczące wnoszenia skarg i
dochodzenia zadośćuczynienia.

Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie osiągnięte w odniesieniu do transportu drogą morską. W
naszym odczuciu bezwzględnie konieczne jest jednak określenie i poszanowanie praw osób
niepełnosprawnych podróżujących autobusami i autokarami, żeby uregulowania te dotyczyły wszystkich
obywateli w społeczeństwie .

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Panie przewodniczący! Omawianie praw pasażerów jest niezmiernie ważne.
Możemy też dyskutować na temat obowiązków pasażerów, gdyż zawsze, kiedy mówimy o prawach,
powinniśmy pamiętać, że prawa i obowiązki idą w parze. Myślę, że nie tylko pasażerowie, ale też państwa
członkowskie Unii Europejskiej mają pewne obowiązki w odniesieniu do praw pasażerów. Na przykład, w
niektórych regionach północnej Finlandii, w Laponii, na północy Szwecji, w szwedzkiej Laponii, a także w
innych słabo zaludnionych obszarach, bardzo ważne jest zapewnienie kompleksowych połączeń
autobusowych lub połączeń transportu publicznego, gdyż swoboda przemieszczania się należy do praw
podstawowych. Myślę tu szczególnie o starzejącej się ludności. Dla wielu osób usługi transportowe są
dostępne w odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy mówiąc o prawach pasażerów pomyśleli też o prawach osób, od
których podstawowe usługi są tak bardzo oddalone, a nie zawsze patrzyli po prostu z punktu widzenia
konkurencji i rynku. Możemy bowiem uzupełniać się w różnych krajach, przez co regionalny i lokalny
transport autobusowy i autokarowy stanie się opłacalny.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Negocjacje w sprawie dwóch przedmiotowych sprawozdań były
naznaczone próbami ograniczenia przez Radę ich zakresu i celów, a także presją ze strony przewoźników
stających w obliczu skutków recesji gospodarczej.
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Obydwoje sprawozdawców skutecznie broniło twardego stanowiska Parlamentu. Nowoczesny, dobry pod
względem jakości transport pasażerski jest niezbędny. Pasażerom należy zagwarantować najlepsze możliwe
warunki transportu, a jeśli tak się nie dzieje, powinni oni otrzymać stosowne odszkodowanie.

Przewoźnicy muszą podejmować niezbędne starania w celu harmonizacji europejskiego systemu
transportowego, zarówno między państwami członkowskimi jak i pomiędzy poszczególnymi środkami
transportu. Kryzys wywołany przez pył wulkaniczny pokazał, że sytuacja w tym sektorze jest wciąż daleka
od tego, czego potrzebują pasażerowie.

Przewoźnicy muszą być świadomi, że muszą zapewnić odpowiednią jakość, a jednocześnie zagwarantować
trzymanie się przez nich ogłaszanych rozkładów jazdy. Pasażerowie muszą być informowani o
przysługujących im prawach, żeby w przypadku naruszania tych praw mogli podejmować działania w
oparciu o należyte informacje.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Panie przewodniczący! Zgadzam się z poglądem, że rozporządzenia
powinny obejmować obronę praw pasażerów we wszystkich środkach transportu: drogą kolejową, lądową,
morską i lotniczą.

Dlatego też, moim zdaniem, autobusy i autokary powinny być ujęte w rozporządzeniu, a szczególne środki
należy podejmować w kwestii odszkodowania, aby było ono racjonalne w odniesieniu do firm i do możliwości
utrzymania się przewoźników w branży.

Położyłbym jednak większy nacisk na świadomość praw pasażerów i prosiłbym Parlament Europejski o
wszczęcie kampanii uświadamiających opinię publiczną na temat ich praw w odniesieniu do wszystkich
form transportu.

Ponieważ mój kraj – Grecja – stal się przedmiotem uwagi doniesień prasowych na temat wielu wydarzeń z
dotyczących portów oraz strajków branży transportowej, chciałbym skorzystać z tej okazji, by powiedzieć,
że wszystko już wróciło do normy, i poprosić wszystkich, by zauważyli, że Grecja jest dostępna dla wszystkich
zainteresowanych osób.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym ponownie podkreślić, że wszyscy
są za udzieleniem praw również pasażerom z ograniczeniami ruchowymi. Jednakże, kiedy idzie o to, kto
ma być traktowany na preferencyjnych zasadach, oraz o możliwy spadek zysków przewoźnika, wtedy
odpowiedź brzmi zdecydowanie nie. W tym przypadku wyraźnie widać, że osoby niepełnosprawne nie
znajdują się w centrum uwagi. Ta sytuacja musi się zmienić.

Pani poseł Wortmann-Kool mówi, że problem leży po stronie małych przewoźników, ale to nieprawda.
Duże firmy prowadzą lobbing w tej sprawie i są przeciwko temu rozwiązaniu. Wykorzystują one małych
przewoźników jako pretekst do obrony własnych interesów. Moglibyśmy dojść do kompromisu w sprawie
małych przewoźników, lecz z ogólnej perspektywy musimy się zająć dużymi organizacjami. Nie są one
gotowe okazać żadnych względów dla pasażerów z ograniczeniami ruchowymi. To nie do przyjęcia.
Pasażerowie ci muszą mieć takie same prawa jak wszyscy inni. Powinniśmy być wdzięczni, że sami nie mamy
ograniczeń ruchowych, a zatem okazać solidarność z tymi, którzy w pełni sprawni nie są.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Panie przewodniczący! To oczywiste, że przedmiotowe teksty nie są doskonałe.
Oczywiste jest też, że ten czy inny poseł chciałby włączyć taką lub inną poprawkę. Panie i panowie! Tekst
ten stanowi jednak wielki krok naprzód dla osób niepełnosprawnych. Jak często słyszymy o godnych
ubolewania przypadkach, gdy osobom niepełnosprawnym odmówiono dostępu do transportu publicznego?
No cóż, ten tekst położy kres takim przypadkom. Położy kres dyskryminacji osób niepełnosprawnych i
chorych. Nie będzie już można ograniczać dostępu.

Musimy pamiętać, co ten tekst sobą przedstawia, a mianowicie realny postęp, nie wspominając już o
doskonałym postanowieniu wprowadzającym obowiązek przeszkolenia personelu pokładowego w zakresie
pomocy osobom niepełnosprawnym. Stanowi to znaczny krok w kierunku osób niepełnosprawnych.
Dlatego też powinniśmy przestać mówić o integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Powinniśmy faktycznie realizować ten proces integracyjny. To właśnie proponuje się w przedmiotowym
tekście, i sądzę, że powinniśmy się z tego cieszyć.

Tekst ten umożliwi instytucjom europejskim rzeczywistą poprawę życia osób niepełnosprawnych.
Powinniśmy pogratulować sprawozdawcom. Chciałbym to właśnie teraz uczynić w imieniu wszystkich
osób niepełnosprawnych. Nie kryjmy naszej satysfakcji.
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PRZEWODNICZY: GIANNI PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Muszę wyrazić wdzięczność za
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego oraz za podjęte szeroko zakrojone prace. Idziemy w tym samym
kierunku.

Odnośnie do praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, wnioski są pozytywne.
Ważne jest osiągnięcie celu polegającego na określeniu podstawowych praw pasażerów we wszystkich
środkach transportu. Wielokrotnie to podkreślano, nie możemy więc wyłączyć z tego zakresu pasażerów
w transporcie autobusowym i autokarowym.

Muszę tylko podkreślić jedną rzecz, gdyż elementem, do którego można podejść pod różnym kątem, jest
kwestia gospodarcza: argumenty ekonomiczne i prawa pasażerów. Widać to również w lotnictwie. Wszyscy
jesteśmy za konkurencyjnością; wszyscy jesteśmy za sukcesem gospodarczym; wszyscy jesteśmy za niskimi
kosztami i wydajnością, ale jednocześnie usługodawcy w transporcie muszą też oferować wysoką jakość
usług. Dla mnie wysoka jakość usług oznacza przede wszystkim dbałość o punktualność oraz informacje
o rozkładzie jazdy. Musimy iść w tym kierunku i nikt – ani duże firmy, ani małe firmy – nie może odstąpić
od tych zasad. Należy zapewnić punktualność i obsługiwać klientów z dużą odpowiedzialnością, żeby
zapewnić wysoką jakość usług. Wtedy możemy też pójść naprzód we wszystkich innych kwestiach.

Dziękuję za tę dyskusję. W trakcie uzgadniania dyrektywy w sprawie praw pasażerów w transporcie
autobusowym i autokarowym postaramy się znaleźć kompromis zmierzający do wypracowania takiego
rozwiązania. Mam nadzieję na dobrą współpracę ze sprawozdawcami podczas procesu zmierzającego do
uchwalenia kolejnych dyrektyw.

Antonio Cancian, sprawozdawca. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Słuchałem wszystkich
wypowiedzi i muszę jedynie podkreślić, że zaczęliśmy w pierwszym czytaniu od odważnego tekstu
sprawozdania posła Albertiniego, a osiągnęliśmy w Komisji Transportu i Turystyki w kwestii sprawozdania
rezultat, który opiera się na poważnym kompromisie, z częściowym poszanowaniem woli Rady i został
przyjęty niemal jednogłośnie.

Pan komisarz niejednokrotnie obiecywał powstanie jednego tekstu łączącego stanowiska. W związku z tym
mam nadzieję, że nowa prezydencja belgijska zechce włączyć przedmiotowy tekst w swój porządek prac,
umożliwiając tym samym ukończenie tworzenia ram prawnych dla pasażerów korzystających z wszystkich
środków transportu, w celu rozważenia możliwości ustanowienia wspólnych działań horyzontalnych
dotyczących wszystkich środków transportu. Jest nam to bezwzględnie potrzebne.

Inés Ayala Sender, sprawozdawczyni. – (ES) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować kolegom
posłom oraz panu komisarzowi i panu wiceprzewodniczącemu Kallasowi za jego uprzejmość i pełne zachęty
słowa.

Pragnę wyjaśnić kilka rzeczy, które pani poseł Lichtenberger powiedziała na temat portów. Nie sądzę, by
pani poseł przeczytała uważnie tekstu. Prawdą jest, że nie udało nam się objąć przepisami wszystkich portów,
gdyż niektóre składają się po prostu z pomostu, jednakże istnieją obowiązki dotyczące portów, uwzględniając
na przykład fakt, że w przypadku wszystkich nowych lub odnawianych portów istnieje zobowiązania do
zapewnienia pełnej dostępności i sprzętu i słusznie zobowiązaliśmy Radę do usunięcia przepisu wyłączającego
tę kwestię. Zwracam się do pani poseł Lichtenberger: jeżeli przeczyta pani załącznik II, zobaczy pani, że
zamieszczono tam wzmiankę o obowiązkach udzielenia pomocy w portach i terminalach portowych.
Ponadto ujęliśmy tu również władze portowe, pomimo że Rada była niechętna w stosunku do niektórych
aspektów, a dokładnie do tych, które wiążą się z podnoszeniem świadomości potrzeb osób z ograniczeniami
ruchowymi.

Dlatego też porty mają obowiązki. Porty zostały tu ujęte, a więc nie tylko łodzie i statki, lecz również terminale
portowe i porty mają obowiązki.

Co zaś do elastyczności i wyjątków – przy czym w tym miejscu chciałabym podziękować panu posłowi
Kuhnowi i pani poseł Wortmann-Kool za ich wystąpienia – myślę, że naprawdę postaraliśmy się być elastyczni
i pomóc małym przedsiębiorstwom, zwłaszcza w obecnych czasach kryzysu. Rozumiem niezadowolenie
pana posła Cramera, gdyż prawdą jest, że zainteresowane strony, z którymi mamy do czynienia, to głównie
duże firmy, jednakże dzieje się tak, gdyż stowarzyszenia europejskie, co wynika z ich natury, obejmują
zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Fakt, że zainteresowanie, z którymi mamy do czynienia to
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czasem, lub nawet całkiem często, przedstawiciele dużych firm, nie oznacza, że małe firmy nie są również
członkami stowarzyszeń europejskich. Myślę, że postaraliśmy się zrozumieć wszystkie strony.

Na koniec, chciałabym szczególnie podziękować pani poseł Bilbao za wsparcie i solidarność w kwestii
zwiększenia praw osób niepełnosprawnych. Pragnę jej zwłaszcza podziękować za podkreślenie kwestii
dostępnego formatu, jak i za to, że wreszcie Rada zrezygnowała z uwzględnienia kwestii zdrowia – co moim
zdaniem stanowiło ryzyko, nad którym trzeba będzie jeszcze popracować w przyszłości, teraz jednak jeszcze
nie był na to dobry czas – a także za wszystko, co wiąże się ze skróceniem terminów i poprawą warunków.

Wreszcie, chciałabym też, oczywiście, podziękować wszystkim moim kontrsprawozdawcom, a przede
wszystkim pragnę pogratulować pasażerom europejskim, gdyż my, w tym sektorze – przewoźnicy,
operatorzy, terminale i porty oraz władze – oraz państwa członkowskie mamy teraz przed sobą 24 miesiące
przygotowań. Po tym okresie rozporządzenie będzie obowiązywać.

Mam szczególną prośbę do pana wiceprzewodniczącego Kallasa, kiedy nadejdzie czas na stosowanie
rozporządzenia. Widziałam, że zamierza pan uruchomić wspaniałą kampanię informacyjną i uświadamiającą
dotyczącą praw pasażerów w transporcie lotniczym. Prosiłabym pana o przeprowadzenia równie wspaniałej
kampanii w odniesieniu do sektora transportu morskiego w okresie dwóch lat, kiedy wejdzie w życie
rozporządzenie o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i chciałabym, żeby pan się do tego
zobowiązał. Uważam, że obywatele europejscy na to zasługują.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro (czwartek, 6 lipca 2010 r.).

Ośwadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Robert Dušek (S&D), na piśmie. – (CS) Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym powinien przyczynić się do zwiększenia praw
pasażerów korzystających z tej formy transportu, ustanowienia standardów jakości porównywalnych ze
standardami obowiązującymi dla transportu kolejowego i lotniczego, a także do ujednolicenia obecnych
warunków prawnych dotyczących transportu we wszystkich państw członkowskich. Podczas pierwszego
czytania Parlament całkiem słusznie żądał nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej przewoźników w
przypadku zgonu lub obrażeń ciała spowodowanych przez przewoźników, a także prawa do zaliczki w
przypadku problemów finansowych spowodowanych wypadkiem podczas transportu. W projekcie
zakazywano również wszelkich form dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub
ograniczenia ruchowe. Wnosiliśmy o odszkodowanie dla pasażerów wynoszące do ponad 50 % ceny biletu
oraz pomoc w przypadku odwołania kursu lub opóźnień przy przesiadkach w postaci posiłku, napojów,
darmowego noclegu i transferów do miejscowości, z których można kontynuować podróż innymi środkami
transportu. Jedyne wyjątki nieobjęte przedmiotowym rozporządzeniem miały dotyczyć transportu miejskiego
i podmiejskiego. Rada zupełnie zmieniła jednak zakres i poziom praw pasażerów w tej formie transportu,
a nawet żąda wyłączenia transportu regionalnego, a także okresu do 15 lat na wdrożenie rozporządzenia
w transporcie krajowym i międzynarodowym. Przyjmując stanowisko Rady w istocie nie zagwarantujemy
żadnych praw pasażerów, a także potwierdzimy wyłącznie minimalną odpowiedzialność prawną
przewoźników. Zupełnie nie mogę się zgodzić z tym stanowiskiem i chciałbym prosić państwa o poparcie
stanowiska Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania.

Elisabetta Gardini (PPE), na piśmie. – (IT) Osoby niepełnosprawne muszą mieć możliwość podróżowania,
korzystania z prawa swobody poruszania się, wolności wyboru i niedyskryminacji, podobnie jak wszyscy
inni obywatele. Dostęp do środków transportu na równych prawach z innymi użytkownikami jest konieczny
do ich niezależności i godności w życiu codziennym. Musimy stoczyć bitwę, aby prawa do „dostępności” i
„mobilności osobistej”, usankcjonowane na mocy art. 9 i 20 Konwencji praw osób niepełnosprawnych
ONZ, zostały przełożone na realne działania, które wreszcie nadadzą formę nowej i skutecznej strategii
europejskiej w sprawie osób niepełnosprawnych w nadchodzącym dziesięcioleciu. Zdecydowanie popieram
przedmiotowe sprawozdanie, które ma na celu zagwarantowanie skutecznej ochrony pasażerów autobusów
z ograniczeniami ruchowymi. Panie i panowie! Sektor ten pilnie wymaga uregulowania na szczeblu
europejskim. Jest absolutnie nie do przyjęcia, by niektórzy obywatele byli dyskryminowani w naszych
miastach i państwach ze względu na swoją niepełnosprawność. Dlatego też Parlament Europejski musi
przyjąć przewodnią rolę i raz na zawsze zaradzić niespójności, którą nawet obecnie możemy znaleźć w
ustawodawstwie państw członkowskich na ten temat.
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Ian Hudghton (Verts/ALE), na piśmie. – Przedmiotowy wniosek stanowi dobrą wiadomość dla podróżujących
osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi, które zasługują na uczciwe traktowanie przez
przewoźników. W chwili obecnej wiemy, że od 2012 roku wszyscy niepełnosprawni pasażerowie statków
będą mieć większe prawa, w tym gwarancję prawa do wejścia na pokład i darmowej pomocy w porcie. Mam
wielką nadzieję, że uda nam się objąć pasażerów autobusów i autokarów zakresem wyważonego
porozumienia, które będzie dobre zarówno dla pasażerów, jak i dla przewoźników. Jest to bardzo pożądany
krok w kierunku rozwiązania praktycznych problemów, których doświadczają niepełnosprawni pasażerowie.
Byłoby zadziwiające, gdyby państwa członkowskie próbowały blokować nasze wezwanie do objęcia
rozporządzeniem niepełnosprawnych pasażerów autobusów i autokarów. Ufam, że potrafimy dojść do
porozumienia w sprawie pomostowego aktu prawnego obejmującego wszystkich pasażerów łodzi, autobusów
i autokarów, który wszedłby w życie w 2012 roku.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), na piśmie. – (ES) Niezmiernie ważne jest unikanie dyskryminacji tych z
nas, którzy cierpią, podobnie jak ja, ze względu na ograniczenia ruchowe.

Na lotnisku w Brukseli prosi się nas, a niektórym nawet nakazuje, aby dwukrotnie wsiadali do wewnętrznego
autokaru transportowego i wysiadali z niego, kiedy powinno się unikać takich przeszkód, jak drzwi, a
pasażerów nie powinno się zamęczać zmuszając ich do wsiadania i wysiadania z autokaru.

16. Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i
interfejsy z innymi środkami transportu (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku obrad jest zalecenie do drugiego czytania w imieniu
Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę podczas pierwszego
czytania w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania
inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi
środkami transportu (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)) (sprawozdawczyni: Anne E.
Jensen) (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, sprawozdawczyni. – (DA) Panie przewodniczący! Czym są dokładnie inteligentne systemy
transportowe? Obejmują one wszelkie systemy informatyczne, które mogą sprawić, że transport drogowy
będzie bezpieczniejszy, bardziej wydajny i bardziej ekologiczny. Obejmują one znany nam GPS, kiedy
jeździmy po naszych miastach, a mogą też obejmować systemy podatków drogowych, czy systemy opłat
drogowych. Znamy już niektóre inteligentne systemy transportowe, jednakże o wiele więcej znajduje się
obecnie w przygotowaniu. Istnieją systemy, które będą zdolne do przedstawiania nam o wiele dokładniejszych
informacji na temat sytuacji na drogach. Czy przed nami znajdują się jakieś śliskie drogi? Czy miał miejsce
wypadek, który powoduje długie korki? Mamy również system eCall, który automatycznie dzwoni do
centrum awaryjnego w sytuacji wypadku, aby pomoc mogła szybciej dotrzeć na miejsce.

Chciałabym powiedzieć, że od samego początku praca nad przedmiotowym sprawozdaniem była dla mnie
pod wieloma względami frustrująca. Najpierw dość trudne było dla mnie określenie, czym tak naprawdę są
inteligentne systemy transportowe, gdyż obejmują one tak wiele różnych rzeczy. Kiedy odkryłam możliwości,
jakie oferują, rozczarowało mnie, że jeszcze nie mamy tych inteligentnych systemów transportowych. Kiedy
stoi się w korku i nie wie kiedy i czy w ogóle będzie się mogło dotrzeć na miejsce i, na przykład, zdążyć na
samolot, faktycznie miło byłoby już mieć te systemy uruchomione. Moglibyśmy uzyskać o wiele dokładniejsze
informacje.

Dlatego też należy zadać sobie pytanie: dlaczego, wobec tego, nie mamy tych inteligentnych systemów
transportowych? Odpowiedź udzielona przez Komisję i ekspertów brzmiała, że dzieje się tak ze względu
na brak standardów i specyfikacji, które mogłyby promować stosowanie naszych wspólnych systemów
transportowych, promować ich produkcję, a także zapewnić łatwiejszą jazdę za granicę, aby na przykład
ciężarówka mogła jechać z Göteburga do Palermo i komunikować się ze wszystkimi rodzajami różnych
systemów informatycznych, w tym z różnymi rodzajami systemów podatków drogowych, bez potrzeby
różnych gadżetów przyczepionych wszędzie na przedniej szybie, żeby można się było komunikować z
różnymi systemami.

Zgodnie z porozumieniem zawartym obecnie z Radą, mamy określić specyfikacje dla inteligentnych systemów
transportowych w czterech obszarach, a także w związku z sześcioma działaniami, dla których określono
ostateczne terminy. Chodzi o zapewnienie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa,
zapewnienie przekazywania ogólnych informacji o ruchu drogowym, zapewnienie obecności systemu eCall,
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a także o zapewnienie czegoś, co ja osobiście uważam za bardzo ważne, a mianowicie, by kierowcy ciężarówek
mogli otrzymywać informacji na temat tego, gdzie znaleźć bezpieczne miejsca odpoczynku i mieć możliwość
wcześniejszego zarezerwowania takiego miejsca, żeby mniej stresowali się przestrzeganiem rozporządzeń
dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku.

Kwestią najbardziej sporną było zagadnienie praktycznego wdrożenie tego wszystkiego. Rada uzgodniła z
Parlamentem, że zdecydowanie powinniśmy zdefiniować obszary, gdzie należy wykonać pracę nad wspólnymi
specyfikacjami i standardami. Obszar, w którym Rada cofnęła się przed naszymi propozycjami, był związany
z ustaleniem, kiedy uzgodnione specyfikacje powinny zostać wdrożone w praktyce. Tak więc podzieliliśmy
wdrażanie na dwa etapy: najpierw uzgodnimy specyfikacje, a następnie ustalimy, w jaki sposób będą one
realizowane w praktyce.

Chciałabym podziękować kontrsprawozdawcom za ich współpracę przy osiągnięciu tego rezultatu, a
zwłaszcza panu posłowi Kochowi, pani poseł Ţicău i pani poseł Brepoels. Moim zdaniem współpracowaliśmy
w niezrównany sposób. Chciałabym również gorąco podziękować prezydencji szwedzkiej, która wykonała
ogromną pracę, aby zapewnić włączenie wielu propozycji Parlamentu do tekstu końcowego. Wreszcie,
pragnę podziękować Komisji, która faktycznie działała tu jak katalizator i ogromnie nam pomogła w
osiągnięciu wspólnego porozumienia.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować Parlamentowi
Europejskiemu, a zwłaszcza pani poseł Jensen, sprawozdawczyni w sprawie inteligentnych systemów
transportowych (ITS), a także wszystkim kontrsprawozdawcom, za wspaniałą pracę i stałe zaangażowanie
we wspieranie Komisji podczas procesu legislacyjnego prowadzącego do uzgodnienia dyrektywy dotyczącej
ITS.

Na koniec drugiego czytania tego wniosku legislacyjnego w Parlamencie Europejskim pragnę ponownie
potwierdzić, możliwie jak najmocniej, jego wagę polityczną. Aplikacje ITS, takie jak aplikacje do
dynamicznego zarządzania ruchem drogowym i transportem towarów, pomagające utrzymać pojazd w
ramach pasa drogowego, a także elektroniczne pobieranie opłat drogowych (e-Toll), przynoszą wyraźne
korzyści użytkownikom transportu pod względem skrócenia czasu podróży i większego bezpieczeństwa.

W okresie minionych 20 lat Komisja Europejska stosowała różne instrumenty popierające przyjmowanie
rozwiązań ITS. Tempo wdrażania inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym
okazało się jednak dużo wolniejsze niż w przypadku innych środków transportu, a czym usługi ITS często
były wdrażane fragmentarycznie. Dobrowolne porozumienia i unormowania nie przyniosły znacznych
postępów w kwestii wdrażania i stosowania takich systemów.

Dlatego też Komisja sporządziła plan działania oraz wniosek dotyczący ramowej dyrektywy w sprawie
wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz interfejsów
z innymi środkami transportu.

Co się tyczy przedmiotowej dyrektywy, Komisja uważa, że kompromis osiągnięty w negocjacjach z Radą
jest wyważony, a ogólne propozycje Komisji zostały w niej należycie uwzględnione. W tym kontekście
szczególnie cieszy mnie zalecenie pani poseł Jensen przyjęte przez Komisję TRAN w głosowaniu 22 czerwca
i oczekuję pozytywnego wyniku głosowania oraz przyjęcia dyrektywy w sprawie ITS przez Parlament
Europejski podczas jutrzejszego posiedzenia.

Komisja jest w pełni zaangażowana w oczekujące nas prace nad wdrożeniem dyrektywy w sprawie
inteligentnych systemów transportowych. Będziemy nad tym ściśle współpracować ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

Dieter-Lebrecht Koch, w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący
Kallas, panie i panowie! Przedmiotowa dyrektywa w sprawie wdrożenia inteligentnych systemów
transportowych w dziedzinie transportu drogowego, nad którą będziemy wreszcie jutro głosować, jest
niezmiernie ważna dla innych środków transportu ze względu na jej wpływ na interfejsy z nimi, co postrzegam
jako powstanie nowej ery transportu.

Dyrektywa ta umożliwia skoordynowane, skoncentrowane i ukierunkowane wdrożenie kompleksowego
planu działania i będzie stanowić gwarancję, że inteligentne systemy transportowe staną się integralnym
komponentem nowego rodzaju pojazdów i infrastruktur. Kwestią o krytycznym znaczeniu dla konsumentów
jest po pierwsze to, że inteligentne systemy transportowe trzeba będzie wprowadzić, lecz nikt nie może
definitywnie stwierdzić, kiedy to nastąpi. Ja osobiście wolałbym mieć szczegółowy harmonogram.
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Po drugie, odegrają one poważną rolę, przyczyniając się do osiągnięcia o wiele bardziej ekologicznego,
bezpieczniejszego i bardziej efektywnego transportu, będą także oferować zupełnie nowe możliwości
interoperacyjności, innymi słowy – integrowania różnych środków for transportu. Po trzecie, będą one
gwarantować wysoki poziom ochrony danych, a po czwarte, będzie można je wykorzystać w celu
optymalizacji przepustowości infrastruktury. Mój piąty wniosek jest taki, że będą one też oferować szeroką
gamę usług dodatkowych dla użytkowników prywatnych i biznesowych.

Inteligentne systemy transportowe harmonijnie wpisują się w następne sprawozdanie dotyczące przyszłości
transportu, jak i w strategię „Europa 2020”, gdyż zaowocują one szeroko zakrojonymi projektami
badawczo-rozwojowymi. Wezwanie do kompatybilności nowych systemów z już istniejącymi jest zgodne
z życzeniem Parlamentu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)
wzywam Komisję do możliwie szybkiego określenia standardów i specyfikacji dla systemu pogotowia eCall
oraz dla wszystkich systemów informatycznych dotyczących podróży i transportu oraz systemów rezerwacji,
aby proces wprowadzenia takich systemów w całej Europie mógł się rozpocząć jak najszybciej.

Silvia-Adriana Ţicău, w imieniu grupy S&D. – (RO) Przyjęcie dyrektywy w sprawie wdrożenia inteligentnych
systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz interfejsów z innymi środkami transportu
stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w sektorze transportowym.

Pragnę podziękować wszystkim zespołom sprawozdawców za rozszerzenie zakresu dyrektywy poza sektor
transportu drogowego poprzez włączenie innych środków transportu. Pozwoli to na wykorzystywanie
inteligentnych systemów transportowych przez pasażerów, w pojazdach i infrastrukturze, a także na
interakcje między nimi w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu.

Parlament Europejski już od pierwszego czytania żąda minimalnej liczby aplikacji i usług obsługiwanych
przez inteligentne systemy transportowe, a także rygorystycznych postanowień dotyczących ochrony
danych osobowych. Dyrektywa określa cztery priorytetowe obszary, gdzie Komisja określi wspólne
specyfikacje oraz standardy wdrażania i korzystania z inteligentnych systemów transportowych.

Komisja zobowiązała się do szybkiego przyjęcia specyfikacji w ramach następującego wyraźnie
zdefiniowanego harmonogramu: 2014 rok – wdrożenie postanowień dotyczących ogólnounijnych usług
informacji na temat podróży z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu; 2013 rok – świadczenie
ogólnoeuropejskich usług informacji na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym; 2012 rok –
dostarczanie minimalnych bezpłatnych uniwersalnych informacji na temat ruchu drogowego związanych
z bezpieczeństwem na drodze; 2012 rok – zharmonizowane funkcjonowanie interoperacyjnego
ogólnoeuropejskiego systemu eCall; 2012 i 2013 rok – dostarczanie informacji i usług rezerwacji dotyczących
miejsc bezpiecznego parkowania dla ciężarówek.

Przyjęcie przedmiotowej dyrektywy opóźniło się w wyniku wejścia w życie traktatu lizbońskiego i
postanowień komitologii. Specyfikacje, o których mowa wyżej, zostaną w istocie przyjęte przez Komisję
poprzez akty delegowane.

Jestem przekonana, że jesteśmy dopiero na początku drogi pod względem wdrażania inteligentnych systemów
transportowych. Mam nadzieję, że zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie, przyznają środki finansowe
wymagane w celu wdrożenia przedmiotowych systemów.

Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE. – (DE) Panie przewodniczący! Uważam, że pan poseł Koch ma
rację mówiąc, że inteligentne systemy transportowe przeniosą nas w nową epokę. W zeszłym roku natknęłam
się na ciężarówki, które mogą z sobą rozmawiać. Wydaje się to szalone, lecz to naprawdę jest inteligentny
system transportowy przyszłości. Specjalne urządzenia umożliwiają ciężarówkom określenie – dla celów
bezpieczeństwa – czy przed nimi znajduje się przeszkoda, albo pieszy przechodzący przez drogę. Są one w
stanie następnie przekazać tę informację ciężarówce jadącej z tyłu, aby mogła zahamować w stosownym
czasie, tym samym zapobiegając wypadkowi.

Oczywiście, nie są one jeszcze na porządku dziennym. W tym przypadku, główna korzyść płynąca z
sprawozdania pani poseł Jensen jest taka, że przedstawia ono przegląd obecnej sytuacji oraz daje wgląd w
nasze przyszłe potrzeby, w celu poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania korkom, zmniejszenia liczby
wypadków oraz podejmowania skuteczniejszych działań na rzecz środowiska.

Mój końcowy wniosek dotyczy tego, czego sama doświadczyłam w pobliżu Hanoweru w Niemczech. Na
autostradzie funkcjonuje inteligentny system transportowy polegający na zmiennych ograniczeniach
prędkości. Wartości te wskazują kierowcom, z jaką prędkością powinni jechać, aby zapobiec tworzeniu się
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korków. Jest to rozwiązanie dobre dla kierowców i dla środowiska, a także zmniejszające liczbę wypadków.
Potrzeba nam dużo większej liczmy systemów tego rodzaju.

Frieda Brepoels, w imieniu grupy Verts/ALE. – (NL) Panie przewodniczący! Oczywiście, jestem zachwycona,
że wreszcie przyjęliśmy europejskie ramy wdrażania ITS. Jak wspomnieli już moi przedmówcy, był to ciężki
orzech do zgryzienia, a tylko dzięki niestrudzonym staraniom naszej sprawozdawczyni, pani poseł Jensen,
po trudnych negocjacjach wreszcie jesteśmy w stanie przedstawić Parlamentowi wyważone stanowisko.
Bardzo za to dziękujemy.

Jeżeli uwzględnimy fakt, że problem korków i zanieczyszczenia powietrza staje się coraz poważniejszy, nie
możemy nie docenić wagi przedmiotowej inicjatywy. Istnieje wyraźna potrzeba innowacyjnych rozwiązań,
jednak dlaczego tak ważne jest obecnie podejście europejskie? Moim zdaniem, jest ono ważne, gdyż
najprawdopodobniej nie będziemy mogli w pełni wykorzystać możliwości inteligentnych systemów
transportowych, jeżeli nie wyjdziemy od ograniczonego lub wręcz stopniowego wdrażania, co jest obecnie
rzeczywistością w wielu państwach członkowskich, i nie przejdziemy do skoordynowanego wdrożenia w
całej Europie.

Panie i panowie! Jest to jednak zaledwie pierwszy krok, ale jest on mimo wszystko bardzo ważny. W
nadchodzących latach musimy uważnie śledzić w jaki sposób Komisja i państwa członkowskie będą wdrażać
działania priorytetowe. W istocie już zmarnowaliśmy jakieś pół roku na harmonogram przedstawiony przez
Komisję w odpowiedzi na debatę w sprawie wdrożenia aktów delegowanych. Generalnie jednak myślę, że
powinniśmy przypilnować, by przewidywane usługi były przyjazne dla użytkownikach w odniesieniu do
wszystkich grup. W tym kontekście bardzo się cieszymy, że wprowadzono specjalne przepisy dla
wymagających szczególnego traktowania użytkowników dróg, gdyż zwrócenie na to uwagi doprowadzi
do poprawy jakości z korzyścią dla wszystkich użytkowników. Dziękuję za uwagę.

Anna Rosbach, w imieniu grupy EFD. – (DA) Panie przewodniczący! Na przedniej szybie mojego samochodu
mam umieszczone małe urządzenie elektroniczne, które notuje, gdy przejeżdżam przez okienko opłat w
moim rodzinnym kraju. Bardzo ucieszyłam się, gdy ostatnio się okazało, że urządzenie to działa również,
kiedy przejeżdżam obok podobnego okienka w sąsiednim kraju. Jak by to było miło, gdyby było to tak łatwe
w całej Europie, a tego właśnie chce pani poseł Jensen z Danii dla tych wszystkich, którzy sporo podróżują
po drogach europejskich. Dlatego też pragnę gorąco podziękować pani sprawozdawczyni za solidną pracę
wykonaną w związku z przedmiotową dyrektywą.

Była ona wyczekiwana od dawna i zawiera cały szereg inicjatyw technicznych i specyficznych. Przestrzegam
zasady, że rekomenduję prawodawstwo unijne wyłącznie jeżeli ma ono sens, a dla mnie oznacza to, że
dyrektywa ta powinna odnosić się do problemów transgranicznych, które najlepiej rozwiązywać razem.
Muszę powiedzieć, że ten temat w pełni spełnia powyższy wymóg. Jednocześnie dyrektywa ta stanowi
„pomocną dłoń” do kierowców ciężarówek, którzy łączą całą Europę. Bez nich handel unijny by nie istniał.

Obecnie potrzebujemy jedynie, by państwa członkowskie przełożyły wszystkie te dobre intencje na praktyczne
działania. W moim odczuciu właśnie w tym tkwi problem, gdyż mimo, że Rada uczestniczy w tworzeniu
przedmiotowej dyrektywy, drogi buduje się w małych gminach krajowych, które nie mają środków na ten
cel. Na podobnej zasadzie wiele pieniędzy i woli politycznej będzie wymagać modernizacja kolejowego
systemu transportowego.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Panie przewodniczący! Rozprzestrzenianie się inteligentnych
systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich funkcjonowanie w odniesieniu do
innych środków transportu to szczególnie ważne zagadnienie. Jest to prawdziwe wyzwanie dla europejskiej
polityki transportowej, a moi przedmówcy słusznie mówili o nowej epoce transportu.

Najszersze możliwe stosowanie inteligentnych systemów transportowych pomoże przede wszystkim w
osiągnięciu bardziej efektywnego, stabilniejszego i bezpieczniejszego transportu, a po drugie w osiągnięciu
transportu czystszego i bardziej przyjaznego dla środowiska.

Stąd też uważam, że zatwierdzenie ramowej dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych
stanowi bardzo pozytywny fakt dla wszystkich obywateli Europy, gdyż do tej pory podejście dobrowolne
było dalekie od zadowalającego. Potrzeba nam – i wszyscy się co do tego zgadzamy – minimalnego poziomu
unormowania, jeśli chcemy, żeby systemy te były stosowane podczas naszych podróży w bardzo niedalekiej
przyszłości.
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Podobnie jak sprawozdawczyni, pani poseł Jensen, której gratuluję, uważam, że powinniśmy procedować
i wydać naszą zgodę jutro, aby potwierdzić, że miały miejsce długie i trudne negocjacje, trwające do niedawna,
a teraz musimy pójść naprzód.

Ostatnią rzeczą, jakiej nam trzeba, jest kolejne niepotrzebne opóźnienie całej procedury. Ponowne gratulacje
dla pani poseł sprawozdawczyni.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Panie przewodniczący! Chciałabym szczególnie pogratulować pani poseł
Jensen i podziękować jej za oddanie i determinację w odniesieniu do inteligentnych systemów transportowych,
zwłaszcza w odniesieniu do dróg, w celu osiągnięcia harmonizacji, a przede wszystkim kompatybilności z
wcześniejszymi systemami, którą uznaję za niezbędną.

Ostatnio czytałam, jak operator, taki jak SNCB w Brukseli, proponował oferowanie kierowcom informacji
w czasie rzeczywistym, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji intermodalnych z wystarczającym
wyprzedzeniem. Rozumiem, że jest to jeden z aspektów usług przyszłości, o których mówiła pani poseł
Jensen, a których harmonizacja umożliwi spektakularne rozszerzenie ich stosowania w całej Europie.

Uważam, że ten dialog między środkami transportu jest niezbędny, podobnie jak dialog transgraniczny
między systemami drogowymi, co sprzyja też innym aspektom bezpieczeństwa drogowego.

Szczególnie dziękuję pani poseł za aplikacje związane z bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim
za rozszerzenie na całą Europę systemu eCall. Chciałabym też, aby można go było rozszerzyć – i mam
nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłości – poza infrastrukturę sieci transeuropejskiej, a przede wszystkim
na pojazdy rolnicze, zważywszy, że często, zwłaszcza w regionach takich jak ten, z którego pochodzę, zdarza
się wypadek, a osoba umiera, gdyż nie można było dotrzeć na miejsce na czas, albo ze względu na nieodebranie
telefonu alarmowego. Z tego powodu mam nadzieję, że uda się rozszerzyć ten system.

Bezpieczne miejsca parkowania dla ciężarówek i pojazdów komercyjnych są bardzo użyteczne i mają moje
pełne poparcie. Moim zdaniem należy je w przyszłości stopniowo rozszerzać w transeuropejskie sieci
drogowe.

Myślę, że obecnie potrzebujemy jedynie, żeby Galileo stała się platformą dla tego rodzaju usług – to byłaby
prawdziwa wisienka na trocie. Mam nadzieję, że panom wiceprzewodniczącemu Kallasowi i
wiceprzewodniczącemu Tajaniemu uda się wspólnie osiągnąć, aby inteligentne systemy transportowe stały
się również przyszłością Galileo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Lepsze zarządzanie transportem
towarowym oraz większe bezpieczeństwo na drogach stanowią dwa podstawowe aspekty tworzenia
inteligentnego systemu transportowego. Celem jest utworzenie skoordynowanego i zintegrowanego systemu
gwarantującego stały dostęp do usług zarządzania ruchem drogowym i transportem towarów, wraz z
korytarzami transportu towarowego.

Kluczowym zagadnieniem pozostaje wpływ finansowy tego innowacyjnego systemu, który głównie składa
się z interfejsów komunikacyjnych dla ruchu drogowego, co można unormować za pomocą zintegrowanego
systemu informatycznego. Skuteczność, wydajność, stały dostęp oraz interoperacyjność stanowią zasady,
na których opierać się będą przyszłe działania państw członkowskich. Odpowiednia ocena właściwości
terenu, warunków ruchu i procesu wzajemnych połączeń różnych systemów transportowych będzie więc
niezbędna dla rzeczywiście efektywnego wdrożenia systemu.

Potrzebne więc będzie dokładne przestudiowanie sposobów reakcji systemu w krytycznych momentach.
Miejmy nadzieję, że komisja powołana na mocy dyrektywy będzie w stanie współpracować z władzami
lokalnymi, aby system zaprojektowano w sposób gwarantujący szybką i skuteczną reakcję w przypadku
problemów związanych z transportem.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Ja również cieszę się z wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych,
gdyż znacznie ułatwią one życie. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na trzy kwestie. Jedna z nich dotyczy
tego, co już podniesiono w związku z prawami pasażerów, a mianowicie, że Parlament Europejski bardzo
angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Pragnę jednak podkreślić, że osoby niepełnosprawne
również będą musiały otrzymać pomoc w ramach tego systemu i sugeruję uwzględnienie problemów osób
niepełnosprawnych podczas wprowadzania systemu, również przez podmioty rozwijające ten system.
Chciałbym też podkreślić wagę dostępności łączności informatycznej. Wreszcie, ponieważ niektóre z państw
członkowskich jeszcze nie przeprowadziły badań oceny skutków dotyczących kosztu wprowadzenia systemu,
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proszę Komisję o przeznaczenie odrębnych środków na ten cel zanim system zostanie wprowadzony, aby
kraje z Europy Środkowo-Wschodniej również miały do niego dostęp.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Wprowadzenie standardowych ram w celu zharmonizowanego
wdrożenia inteligentnych systemów transportowych stanowi ważny krok w kierunku modernizacji sektora
transportowego. Oznacza to, że państwa członkowskie muszą zagwarantować wdrożenie i koordynację
ITS w sposób interoperacyjny.

Jako sprawozdawca na temat europejskich korytarzy kolejowego transportu towarowego myślę, że
interoperacyjne systemy ITS są bezwzględnie konieczne dla sektora kolejowego, zwłaszcza w aspekcie
zarządzania ruchem. Z tego też powodu niezbędne jest wzajemne uznawanie krajowych certyfikatów
homologacji typu oraz specyfikacji dla sprzętu i oprogramowania informatycznego, a także przestrzeganie
harmonogramu wdrażania ERTMS.

Fakt, że państwa członkowskie mają możliwość spełnienia nowych wymogów poprzez modernizacje swoich
już istniejących systemów, stanowi pozytywny krok, ponieważ zapobiega brakowi ciągłości geograficznej.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący! Podejrzewam, że można by powiedzieć, iż trzeba być dość
głupim, by być przeciwko propozycjom inteligentnych systemów. Zdecydowanie nie można się sprzeciwiać
inteligentnym systemom transportowym: należy je przyjąć. Słowa uznania dla pani poseł Jensen, a także
dla pana wiceprzewodniczącego Kallasa za przedstawienie wynikających z tego korzyści. Oczywiście, to,
co przyczynia się do przyjaznego środowisku transportu, bezpieczeństwa drogowego, właściwego
parkowania, systemów śledzących warunki pogodowe itp. jest ogromnie przydatne użytkownikom
drogowym.

Co do bezpieczeństwa drogowego, chciałbym, by zwrócono nieco uwagi na wpływ wolno jadących kierowców
na wypadki drogowe. Cały nacisk wydaje się być położony na prędkość i oczywiście jest to główny czynnik
przyczyniający się do wypadków.

Mimo to, należy się cieszyć z przedstawionej propozycji i pragnę tylko podziękować inteligentnej pani poseł
Jensen, że pomogła sprawić, że korzystanie z dróg stanie się korzystne dla wszystkich użytkowników,
niezależnie od tego, czy są inteligentni, czy głupi.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam, że definicja owych
specyfikacji europejskich dotyczących skoordynowanego rozwoju wybranych aplikacji ITS dla sieci
transportowych i lotniczych jest bardzo użyteczna. Pragnę jednak podkreślić dwa fakty dotyczące
bezpieczeństwa. Pierwszy to to, że powinniśmy próbować mocno nalegać na zapewnienie bezpiecznych
miejsc parkowania dla kierowców ciężarówek. Po drugie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, moim zdaniem
musimy uważać: kierowcy mają robić wszystko oprócz prowadzenia pojazdów, otrzymują tak wiele
informacji, są nękani przez nadmiar wszystkiego.

Uważam to zatem za bardzo ważne zagadnienie i zwracam na to uwagę pani poseł Jensen, gdyż sądzę, że z
jednej strony istnieje to pragnienie, a z drugiej musimy uważać, by postępować w taki sposób, żeby kierowcy
mogli też myśleć o prowadzeniu pojazdów.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Bezpieczeństwo na drogach i aplikacje dotyczące
ochrony stanowią ważny element składowy czterech istotnych obszarów, o których chciałbym tu pokrótce
powiedzieć kilka słów. Po pierwsze, należy odrzucić propozycje Komisji umożliwiające wprowadzenie
dużych ciężarówek, zwanych giga-linerami. Giga-linery zwiększyłyby zagrożenie na drogach Unii. Europejska
sieć drogowa nie jest przeznaczona dla pojazdów takich rozmiarów. Zmniejszyłyby widoczność kierowcom
samochodów osobowych, spowodowałyby również wydłużenie drogi wyprzedzania oraz feralne wypadki.

Moja druga uwaga jest taka, że często katastrofalne wyniki pożarów w tunelach wskazują na potrzebę
poprawy systemów zapobiegania pożarom w pojazdach. Wzywam, by wszystkie samochody osobowe w
Europie były wyposażone w obowiązkowe systemy gaszenia pożarów w części silnika. Systemy te są już
wykorzystywane w wyścigach samochodowych, a masowo produkowane wersje kosztują od 50 do 100
euro. Są one względnie wydajne i powodowałyby znaczną poprawę bezpieczeństwa.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Miliony obywateli europejskich
przygotowują się do wyjazdu na zasłużone wakacje. Niestety jednak, jak co roku, muszą się przygotować
na sytuacje odwołanych lotów, zgubionego bagażu, korki na autostradach, być może nawet w palącym
słońcu, a także na sytuacje awaryjne, do których niestety już całkiem przywykliśmy.
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W zeszłym tygodniu złożyłam pytanie na ten temat, pytając Komisję Europejską o podjęcie konkretnych
starań, aby odpowiedzieć na ten problem. Uruchomienie kampanii informacyjnej na temat praw podróżnych
to zdecydowanie użyteczne narzędzie, jednakże nie wystarczy do uniknięcia powtarzających się sytuacji
awaryjnych. Zdecydowanie zbyt często prawa podróżnych są deptane i mijają miesiące, a nawet lata zanim
dana osoba może odebrać należne odszkodowanie.

Dostarczanie informacji, uświadamianie ludziom ich praw, jest bardzo ważne, lecz o wiele ważniejsze jest
spowodować ich poszanowanie w całej Europie poprzez wprowadzenie konkretnych działań, zwłaszcza w
świetle częstych obecnie sytuacji, jakie należy przewidzieć.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Pragnę jeszcze raz podziękować
Parlamentowi Europejskiemu, a zwłaszcza pani poseł Jensen, za wspaniałą pracę w procesie legislacyjnym,
która doprowadziła do przyjęcia dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Oczekuję
na ważne prace, jakie nas czekają podczas wdrażania dyrektywy ITS. Zobowiązujemy się do wykorzystania
uprawnień nadanych Komisji przez Parlament i Radę na okres siedmiu lat w celu przyjęcia niezbędnych
specyfikacji. Zrobimy to w ścisłej współpracy ze wszystkimi odnośnymi zainteresowanymi po stronie
publicznej i prywatnej.

Anne E. Jensen, sprawozdawczyni. – (DA) Panie przewodniczący! Składam podziękowania kolegom posłom
za otrzymane uwagi. Myślę, że debata wskazuje na duży entuzjazm dla tego zagadnienia, jak i ogromne
oczekiwania, że damy radę osiągnąć dobre rezultaty. Pragnę również podziękować panu komisarzowi za
obietnicę dopilnowania, by działania były podejmowane, a także ścisłej współpracy z wszystkimi aktorami
w tym obszarze. Wiem też, że Komisja obiecała ścisłą współpracę w tej sprawie z państwami członkowskimi.
W państwach członkowskich odnotowano duże napięcie w związku z zagrożeniem, że te państwa
członkowskie, które już zainwestowały w inteligentne systemy transportowe, dowiedzą się, że ich inwestycje
były na darmo, jeśli nagle zostaną wybrane inne specyfikacje i standardy.

Moim zdaniem ważne jest, że wraz z tym aktem prawnym stworzyliśmy obecnie platformę dla państw
członkowskich, wszystkich ekspertów i Komisji, aby mogli się spotkać i omówić te zagadnienia i możemy
mieć nadzieję, że te działania i projekty praktyczne, które mają być wdrożone, doprowadzą do wspólnego
rozumienia drogi, jaką działania te powinny obrać. W każdym razie uważam, że wykonaliśmy wiele pracy
w celu zapewnienia, by sprawy te można było rozwijać od podstaw, a nie narzuciliśmy po prostu odgórnie
dyrektyw, lecz faktycznie prowadziliśmy dialog w sprawie przedmiotowych zagadnień.

Wreszcie, chciałabym wspomnieć, że mieliśmy też dyskusje w Parlamencie na temat tego, czy inteligentne
systemy transportowe spowodują, że będziemy bardziej czy mniej inteligentnymi. Najwyraźniej, jak już
ktoś zauważył, musimy korzystać z inteligentnych systemów transportowych w inteligentny sposób.
Popieram ten pogląd. Łatwo zauważyć, że osoby korzystające z GPS nie mają pojęcia, gdzie się znalazły,
gdyż po prostu szły za głosem, który mówił: „skręć w prawo, skręć w lewo”. W rezultacie nie wiedzą, gdzie
się znajdują. Inteligentny system transportowy musi być wykorzystywany w inteligentny sposób.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro (czwartek, 6 lipca 2010 r.).

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Alajos Mészáros (PPE), na piśmie. – (HU) Istnieje poważna potrzeba rozwoju inteligentnych systemów
transportowych w dziedzinie transportu drogowego, gdyż systemy transportowe Unii Europejskiej są coraz
bardziej przeciążone. Według różnych prognoz do 2020 roku transport drogowy towarów wzrośnie o
55 %, a transport drogowy pasażerski – o 36 %. Spowoduje to zwiększone zużycie energii oraz emisji
dwutlenku węgla w wyniku transportu drogowego. Musimy robić, co w naszej mocy, aby uczynić transport
drogowy bezpieczniejszym, czystszym i wydajniejszym, z pomocą innowacyjnych badań. Będzie to jednak
wymagało od nas bezprecedensowej współpracy, gdyż obecne niezharmonizowane rozwiązania stosowane
na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym mogą zagrozić rozwojowi wspólnego rynku, a to może
doprowadzić do niewykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS). Bardzo się cieszę, że
Rada i Parlament są tego samego zdania w tej sprawie. Jestem też przekonany, że system ITS musi zostać
wdrożony możliwie szybko, zwłaszcza w dziedzinie transportu miejskiego i towarowego. W celu zapewnienia
prostego i szybkiego dostępu do systemu dla wszystkich będziemy jednak potrzebować jednego systemu
standardów, który mógłby zagwarantować skuteczną współpracę po stronie państw członkowskich z sobą
nawzajem oraz z właściwymi organami władzy. Rosnących wymagań transportowych nie można spełnić
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wykorzystując obecne działania. Dlatego też potrzeba nam nowych, innowacyjnych rozwiązań. Zmniejszenie
poziomów emisji dwutlenku węgla przy pomocy opisanych wyżej środków stanowi dodatkowe wyzwanie.

17. Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z
portów (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie posła Dirka Sterckxa w imieniu
Komisji Transportu i Turystyki, dotyczące propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady na temat
formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących lub wychodzących z portów państw członkowskich
Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))
(A7-0064/2010).

Dirk Sterckx, sprawozdawca. – (NL) Panie przewodniczący! Kiedy kontener jest transportowany z Gdańska
do Antwerpii ciężarówką, kontener ten pozostaje w granicach UE, a towary nie muszą przechodzić odprawy
celnej przy ich wwozie lub wywozie. Jeżeli jednak wysyłamy ten sam kontener z Gdańska do Antwerpii
statkiem, najpierw trzeba odprawić towary przy wywozie, a następnie po przywozie, jak gdyby kontener
ten opuścił granice UE. Dzieje się to ze szkodą transportu morskiego i moim zdaniem Komisja ma rację
pragnąc naprawić tę wadę. Jestem też przekonany, że transport morski mógłby przejąć większy udział
transportu towarowego w UE, a my powinniśmy temu sprzyjać.

W związku z tym cieszę się z osiągniętego porozumienia i dziękuję osobom w Radzie, które nad tym
pracowały, osobom w Komisji, a także posłom tej Izby. Osiągnęliśmy dobre porozumienie. Zaakceptowana
została podstawa porozumienia, zasada uproszczenia administracyjnego i harmonizacji. Dane zawsze będą
wymieniane elektronicznie, a wszyscy zainteresowani będą mogli przeglądać lub wprowadzać dane poprzez
rozwiązanie znane jako „jedno okienko”. Umożliwi to wzajemną komunikację systemów komputerowych.
Wszystkie dane wprowadza się tylko raz, a to ogromne usprawnienie.

Statki wpływające wyłącznie do portów UE zostaną też zwolnione z formalności administracyjnych. Nie
udało nam się natomiast osiągnąć zezwolenia dla statków na zwolnienie ładunku w odniesieniu do tego
ładunku, jeżeli statek wpłynął do portu w kraju trzecim. Komisja przyjrzy się obecnie możliwym sposobom
rozwiązania tego problemu, a mianowicie zwolnieniu na podstawie ładunku. Komisja rozważy również, w
jaki sposób możemy połączyć wzajemnie systemy żeglugi morskiej i żeglugi wodnej śródlądowej, aby móc
utworzyć ciągły i w pełni zrównoważony łańcuch transportu wodnego.

Nie osiągnęliśmy porozumienia w kwestii stosowania wspólnego języka w żegludze, w tym przypadku
języka angielskiego, co było naszą propozycją i uważam, że to szkoda. Wielu posłów miało co do tego
zastrzeżenia. Dla Rady było to rozwiązanie absolutnie nie do przyjęcia. Udało nam się jedynie osiągnąć
wprowadzenie motywu w dyrektywie określającego, że państwa członkowskie postarają się ustanowić
wspólne sposoby komunikacji ustnej i pisemnej. Mogłoby to doprowadzić do stosowania wspólnego języka,
i żywię nadzieję, że taki będzie końcowy rezultat.

Jeszcze mniej udało nam się wprowadzić do dyrektywy na temat pilotażu lub możliwości zwolnienia
kapitanów statków przybrzeżnych, którzy regularnie odwiedzają poszczególne porty, z obowiązkowego
pilotażu. Komisja i Rada wydały obecnie oświadczenie, że rozważą tę kwestię. Mam nadzieję, że będziemy
optować za europejskimi ramami prawnymi w tym względzie, jak również, że stanie się to faktem możliwie
jak najszybciej.

Musimy osiągnąć kompromis w sprawie daty. Rada chciała przesunąć datę zbyt daleko w przód, natomiast
zdaniem Rady my chcieliśmy ją ustalić zbyt wcześnie. W rezultacie, uzgodniliśmy termin 1 czerwca 2015 r.
Wolałbym, żeby przypadał on wcześniej, lecz myślę, że nadal możemy skondensować te ramy czasowe,
dzięki temu, że osiągnęliśmy kompromis podczas pierwszego czytania.

Panie przewodniczący! Myślę, że uwzględniając wszystkie zagadnienia, udało nam się zrobić krok naprzód.
Jest to niezmiernie ważne dla wewnętrznego rynku transportowego. Wiąże się to również ze zrównoważonym
rozwojem sektora transportowego w Europie, a zostało nam jeszcze wiele etapów prac, o czym Komisja
wie. Ważne jest ożywienie handlu przybrzeżnego. Stale jednak rzuca mi się w oczy fakt, że Rada piętrzy w
tej sprawie przeszkody. Rada patrzy jedynie na koszty, a nigdy nie chce mówić o korzyściach, jakie dane
działania mogą przynieść. Rada zawsze pragnie, by wdrożenie nastąpiło możliwie późno i nigdy nie chce
rozważyć znaczenia szybkiej realizacji wspólnego rynku europejskiego. Ta niechęć Rady oraz negatywne
nastawienie do prawdziwie europejskiej polityki transportowej ciągle mnie z jednej strony zadziwiają, a z
drugiej irytują. Cieszę się, że przy tej okazji Parlament również wezwał do wypracowania rozwiązań
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europejskich, i to do ich wypracowania możliwie szybko. Dlatego też cieszę się z osiągniętego porozumienia
i proszę państwa posłów do tej Izby o państwa poparcie.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Po pierwsze, pragnę podziękować
sprawozdawcy, panu posłowi Dirkowi Sterckxowi, za prace nad dyrektywą w sprawie formalności
sprawozdawczych dla statków wchodzących lub wychodzących z portów. Jest to ważny krok: nie chodzi
tu tylko o formalności.

Przedmiotowa dyrektywa upraszcza formalności administracyjne dotyczące usług przewozu statkami i
spowoduje zmniejszenie kosztów dla gospodarki i odbiorców końcowych. Ponadto uatrakcyjni ona transport
morski na krótkich dystansach. Dyrektywa ta stanowi część planu działań na rzecz utworzenia europejskiej
przestrzeni transportu morskiego bez barier, wraz z koncepcją rozszerzenia rynku wewnętrznego na
wewnątrzunijny transport morski poprzez uproszczenie formalności administracyjnych.

Faktycznie, transport morski podlega złożonym procedurom administracyjnym, nawet jeżeli statki poruszają
się wyłącznie między portami UE, a ładunek obejmuje wyłącznie towary rynku wewnętrznego. W
konsekwencji wewnątrzunijny transport morski ponosi niepotrzebne dodatkowe koszty administracyjne.

Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas dyskusji był termin przyjęcia przez porty europejskie
elektronicznej transmisji formalności portowych. Kompromis sugeruje datę 15 czerwca 2015 r. Akceptujemy
fakt, że wymogi wprowadzenia jednego okienka są surowsze w obecnym tekście niż w ogólnym podejściu
Rady. Komisja jest również gotowa przyjrzeć się potrzebie stworzenia wyraźniejszych ram gwarantujących
certyfikaty zwolnienia z pilotażu w europejskich portach morskich.

Komisja przekaże swoje wnioski innym instytucjom i zaproponuje dalsze działania w oparciu o te wnioski.
Komisja przyjmuje również sprawozdanie na temat kilku innych spraw: możliwego rozszerzenia dyrektywy
w sprawie wewnętrznych dróg wodnych, ułatwienia wewnątrzunijnego transportu morskiego w odniesieniu
do portów spoza UE, zbierania danych statystycznych, jak i aktualizacji postanowień technicznych zawartych
w dyrektywie.

Na zakończenie, stwierdzam, że Komisja popiera kompromis wypracowany przez sprawozdawcę, pana
posła Sterckxa, jak i prezydencję Rady. Jest to dobry i dobrze wyważony kompromis oparty na ogólnych
zasadach wynikających z propozycji Komisji.

Luis de Grandes Pascual, w imieniu grupy PPE. – (ES) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący
Kallas! Jest to dyrektywa mająca wpływ na wszystkie formalności celne odnoszące się do statków wchodzących
lub wychodzących z portów. Stąd też będzie ona faworyzować krótkodystansowy transport morski i
przyczyni się do równowagi modalnej.

Panie i panowie! Celem jest zredukowanie ilości i uproszczenie informacji oraz liczby dokumentów i kontroli
fizycznych przeprowadzanych przez statki w odniesieniu do towaru. Obecnie informacje te należy
przedkładać, a kontrole ponawiać. Podejście sprawozdawcy, posła Sterckxa, któremu pragnę pogratulować
pracy, jest inteligentne i otwarte na dialog. W szczególności, jako kontrsprawozdawca, czuję się
reprezentowany w dokumencie końcowym i jestem zadowolony, że moje uwagi zostały uwzględnione. Jest
to proces, który rozwijał się w czasie, a w trakcie którego stopniowo osiągano porozumienia, od przyjęcia
przez Komisję Transportu i Turystyki. po dialog trójstronny w dniu 7 czerwca.

Końcowym rezultatem był konsensus osiągnięty przez Parlament, Radę i Komisję. Porozumienia obejmują
bardzo ważne kwestie, do których poseł sprawozdawca i pan komisarz już się odnieśli. W mojej opinii,
rozwiązania kompromisu wypracowane w odniesieniu do kwestii stosowanych języków, terminu wejścia
w życie, jak i jednego okienka, są zrównoważone i warte poparcia. Myślę, że wykonano tu dobrą pracę.

Pragnę pogratulować panu posłowi Sterckxowi, i jestem przekonany, że cele postawione nam przez Komisję
zostały osiągnięte. Ponadto, w moim odczuciu powinniśmy być zadowoleni z osiągnięcia porozumienia
trzech stron, trzech instytucji.

Debora Serracchiani, w imieniu grupy S&D. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Dziękuję
sprawozdawcy, panu posłowi Sterckxowi, który wykonał doskonałą pracę w odniesieniu do przedmiotowego
sprawozdania dotyczącego sposobów zwiększenia swobodnego przepływu w sektorze morskim ruchu
statków w obrębie Unii Europejskiej.

Zgadzam się z panem posłem Sterckxem w sprawie celu przedmiotowej dyrektywy, których celem jest
zwolnienie całości wewnątrzunijnego transportu morskiego ze zbędnych formalności administracyjnych.
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Faktycznie, aby utworzyć przestrzeń transportu morskiego bez barier ważna jest nie tylko dobra współpraca
różnych właściwych władz, ale także równoległe wdrożenie różnych systemów uproszczeń. Ma to na celu
zapewnienie skutecznego działania europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez barier, uatrakcyjnienie
morskiego transportu towarów, a także zapewnienie jego optymalnego wykorzystania.

Harmonizacja procedur administracyjnych między państwami członkowskimi zapewni płynniejszy ruch
morski między różnymi portami UE oraz ożywi morski transport towarowy, stanowiący obecnie zaledwie
10 % łącznego transportu. Obecnie transport morski nadal cierpi ze strony nakładanych na niego formalności
administracyjnych. Należy więc możliwie szybko uruchomić systemy elektroniczne w celu umożliwienia
wdrożenia szybszego systemu wymiany danych.

Ponadto dla rzeczywistego uproszczenia administracji waż na jest interoperacyjność. W istocie wysyłanie
informacji drogą elektroniczną nie poprawia sytuacji i jest nieskuteczne, jeżeli systemy informatyczne nie
są technicznie interoperacyjne.

Co się tyczy języka, jestem przekonana, że stosowanie wspólnego języka byłoby korzystne dla europejskiego
transportu morskiego. Umożliwiłoby to płynniejszą komunikację, a tym samym powodowałoby mniejsze
zamieszanie i mniej opóźnień administracyjnych.

Jean-Paul Besset, w imieniu grupy Verts/ALE. – (FR) Panie przewodniczący! Dość ponury tytuł sprawozdania
pana posła Sterckxa wprowadza ważne zagadnienie, wykraczające daleko poza sprawy administracyjne i
techniczne, które sugeruje tytuł. Chodzi tu o ważną decyzję polityczną, a mianowicie o uatrakcyjnienie
sektora transportu morskiego, uczynienie go skuteczniejszym i bardziej konkurencyjnym. W naszej opinii
jest to sektor przyszłości, stanowiący najlepszy sposób transportu z punktu widzenia ochrony środowiska.

Doskonałe sprawozdanie pana posła Sterckxa oraz uwagi wszystkich kontrsprawozdawców pozwolą nam
poczynić znaczne postępy na tym polu. Z naszego punktu widzenia, przedmiotowa dyrektywa trafia w
sedno: zwiększy poziom harmonizacji w sektorze transportu morskiego, prowadząc do jego lepszej
koordynacji i uproszczenia.

A zatem z całego serca poprzemy przedmiotowe sprawozdanie głosując w tej sprawie, chociaż wolelibyśmy,
żeby zostało wdrożone szybciej i miało większą moc sprawczą w kwestii wprowadzenia wspólnego języka
w tym sektorze. Myślimy jednak, że kompromisy wypracowane z Radą są jeszcze do przyjęcia. Dlatego też
bez zastrzeżeń popieramy przedmiotowe sprawozdanie.

Peter van Dalen, w imieniu grupy ECR. – (NL) Panie przewodniczący! Wspaniałe sprawozdanie pana posła
Sterckxa pozwala myśleć, że europejski rynek transportu morskiego niedługo stanie się faktem. Na szczęście
wymiana danych na temat załadunku zostanie znacznie uproszczona. Mimo to, podczas debaty Komisja
Transportu i Turystyki podniosła kilka zagadnień. Co się tyczy, na przykład, transportu wodnego
śródlądowego, uzgodniliśmy, że Komisja Europejska przedstawi sprawozdanie na temat tego, czy uproszczone
procedury powinny mieć zastosowanie również do tego sektora. Mam nadzieję, że Komisja ostatecznie
dojdzie do takiego wniosku i wystąpi z towarzyszącymi mu wnioskami legislacyjnymi.

W kwestii zwolnienia z obowiązkowego pilotażu miejmy nadzieję, że utworzone zostaną wspólne ramy
prawne, gdyż ramy takie sprawiłyby, że konkurencja między usługami w ramach pilotażu byłaby jeszcze
uczciwsza, a jednocześnie gwarantowałyby jakość takiego pilotażu.

Jak wspomniał już pan poseł Sterckx, Komisja Transportu i Turystyki była za wprowadzeniem jednego,
wspólnego języka, a państwa członkowskie obiecały rozwiązanie zapewniające większą wzajemną
zrozumiałość komunikacji. Panie przewodniczący! Chociaż może to być pierwszy krok, jest to krok zbyt
skromny. Jeżeli wciąż mamy przypadki obrażeń, lub nawet śmierci osób, gdyż personel mówi czasem trzema
lub więcej językami i nie rozumie się nawzajem, będę nadal ciężko pracować w celu zapewnienia, by język
angielski stał się wspólnym stosowanym językiem, nie tylko w transporcie morskim i śródlądowym, ale też
w ramach transportu śródlądowego. W ten sposób uczynimy faktyczny krok naprzód w kwestii
bezpieczeństwa.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym gorąco podziękować
panu posłowi Sterckxowi za jego pracę oraz pogratulować mu wyników negocjacji z Radą.

Tekst, nad którym będziemy głosować podczas sesji plenarnej, stanowi najważniejszy etap wdrożenia
europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez barier. Z jednej strony przyczyni się on do uczynienia
transportu morskiego bardziej konkurencyjnym, tym samym zapewniając wartość dodaną na szczeblu
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europejskim, co jest szalenie potrzebne w obecnych czasach kryzysu, przy czym jednocześnie będzie
promować przyjazny dla środowiska środek transportu.

Kompromis osiągnięty w rozmowach z Radą jest ambitny. Ma on na celu nie tylko uproszczenie formalności
administracyjnych dla statków wchodzących do portów lub wychodzących z portów, lecz również pracę
nad ich harmonizacją. Ponadto znacznie ułatwi wymianę informacji poprzez interfejs SafeSeaNet.

Co do drażliwej kwestii języka, którą kilkakrotnie tu podnoszono, myślę, że ten kompromis zapewnia
właściwe rozwiązanie. W odniesieniu do tego zagadnienia w motywie 7 lit. a) podkreślono wagę ułatwienia
komunikacji ustnej i pisemnej, bez narzucania jednego wspólnego języka, nawet jeżeli jeden język należy
zalecić jako język wspólny. W obecnej sytuacji stanowisko popierające przyjęcie jednego języka wydaje się
nie uwzględniać wszystkich szczególnych charakterystyk, a w niektórych przypadkach – zwłaszcza tam,
gdzie nie wszystkie zainteresowane strony mówią tym samym językiem – mogłoby przynieść negatywne
konsekwencje.

Z zadowoleniem przyjmuję kompromis wypracowany z Radą. Możliwość przyjęcia tekstu przy pierwszym
czytaniu pozwoli nam szybko wdrożyć odpowiednie działania, co jest rezultatem wytrwałości pana posła
Sterckxa.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Dyrektywa w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków
wchodzących lub wychodzących z portów państw członkowskich przewiduje uproszczenie formalności
celnych, szersze wykorzystanie elektronicznej wymiany danych oraz wprowadzenie systemów e-morskich,
utworzenie jednego okienka oraz uproszczenie regulacji dotyczących towarów niebezpiecznych. Wdrożenie
przedmiotowej dyrektywy wymaga dobrej współpracy między różnymi właściwymi władzami.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedstawi Parlamentowi sprawozdanie na temat rozszerzenia
zakresu uproszczeń wprowadzonych na mocy przedmiotowej dyrektywy, aby objąć śródlądowy transport
wodny. Mając to na uwadze, Komisja określi, w jakim stopniu System informacji rzecznej (RIS) jest
kompatybilny z SafeSeaNet, platformą elektronicznej wymiany danych wykorzystywaną w celu wdrożenia
przedmiotowej dyrektywy.

Ponadto, na mocy poprawki nr 9, w celu zapewnienia skuteczniejszej komunikacji, sprawozdanie zaleca
stosowanie prawidła 14 Konwencji SOLAS, stanowiącego o stosowaniu języka angielskiego jako języka
roboczego.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Panie przewodniczący! Pan wiceprzewodniczący Kallas mówił o europejskiej
przestrzeń transportu morskiego bez barier. Sądzę, że wszyscy tego chcemy. Pilnie też tego potrzebujemy,
a przedmiotowe sprawozdanie stanowi kolejny krok we właściwym kierunku.

Faktem jest, że 95 % naszego eksportu oraz 40 % towarów wewnątrzunijnych jest transportowanych drogą
morską, a tym samym przechodzi przez porty. Z tego powodu oczywiście bezwzględnie konieczne jest
uproszczenie i zharmonizowanie procedur administracyjnych w ramach tego obszaru rozwojowego.
Przedmiotowe sprawozdanie spełni obydwa te cele, dlatego nie mogę się go dość nachwalić.

Żałuję, że panu posłowi Sterckxowi nie udało się osiągnąć wszystkiego. Dwie sprawy, które były tak bliskie
jego sercu, a które, jak tu słyszeliśmy, znalazły poparcie wielu innych posłów, dotyczą uproszczenia systemu
wydawania licencji dla pilotów, co byłoby to naprawdę rozsądnym, praktycznym rozwiązaniem, oraz braku
wspólnego języka. Moim zdaniem język angielski jest tu naprawdę właściwy. Nie do przyjęcia są wypadki,
w których ludzie mogą nawet stracić życie po prostu dlatego, że wielu żeglarzy mówi różnymi językami. O
wiele lepiej byłoby wprowadzić wspólny język w tym przyjaznym dla środowiska obszarze transportu, w
taki sam sposób, jak w branży transportu lotniczego.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Bardzo dziękuję za państwa uwagi oraz za
jednogłośne poparcie przedmiotowego wniosku.

Bardzo cieszy mnie ten wniosek. Jest to ważny krok naprzód, jednakże mamy przed sobą o wiele większy
krok w ramach zadania obejmującego stworzenie wspólnego obszaru morskiego w transporcie europejskim,
a mianowicie w sprawie barier celnych. W tym miejscu pojawi się o wiele więcej trudności.

Obecnie mówimy o formalnościach, a jest to bardzo ważne, ważniejsze niż jedynie kwestie administracyjne,
ale proszę także o państwa poparcie kiedy dojdziemy do tego samego w odniesieniu do formalności celnych,
które są o wiele bardziej skomplikowane i kontrowersyjne.
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Dirk Sterckx, sprawozdawca. – (NL) Panie przewodniczący! Chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim
posłom, którzy zabrali głos na omawiany temat i pragnę podziękować im za miłe słowa. W swojej ostatniej
wypowiedzi pan komisarz dotknął pewnego bolesnego tematu, a mianowicie kwestii odpraw celnych. Jedną
z zalet sprawozdania, które sporządziliśmy, jest to, że systemy celne nie będą zupełnie oddzielone od
systemów morskich. Muszą być one w stanie komunikować się z sobą nawzajem, co, moim zdaniem, jest
niezbędne. Dziękuję więc panu komisarzowi za zwrócenie na to uwagi, w przedmiotowej dyrektywie
określamy wszelako wiele żądań w stosunku do pana, na przykład w kwestii pilotażu, gdzie ogromną rolę
do odegrania mają porty jako punkty przecięcia. Porty stanowią powiązanie między transportem
przybrzeżnym a resztą lądu. Nadal oczekujemy wielu propozycji ze strony Komisji w sprawie polityki
dotyczącej portów, i ważne jest, abyśmy ją wreszcie mieli, gdyż dobry transport przybrzeżny jest mało
przydatny bez dobrych portów.

Po drugie, podstawowym wymogiem transportu wodnego jest dobre połączenie z innymi środkami transportu
na lądzie. Nie powinniśmy o tym zapominać. Oczywiście, moim zdaniem szkoda, że nie byliśmy w stanie
dojść do porozumienia w sprawie języka angielskiego jako wspólnego języka porozumiewania się. Bardzo
dobrze rozumiem drażliwość tej kwestii w wielu państwach członkowskich. Pochodzę z kraju, gdzie debaty
na temat języka i stosowania języka są prawie na porządku dziennym. Jestem szalenie dumny z mojego
języka i wykorzystuje go tam, gdzie mogę, a zwłaszcza tutaj, w tej wieży Babel. W tym przypadku język nie
jest jednak kwestią emocji, lecz kwestią praktyczną. Powinniśmy być w stanie rozróżnić te dwie rzeczy.
Panie komisarzu! Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić postępy w tej sprawie na podstawie motywu,
jaki zawarliśmy w przedmiotowej dyrektywie. Innym ważnym aspektem są nasze stosunki z
międzynarodowymi organizacjami morskimi, gdyż stanowią one arenę, gdzie zawiera się wiele ważnych
porozumień w imieniu całego sektora morskiego. Kwestia języka ukrywa kwestię ludzi. Już państwo o tym
wspomnieli, albo jeden z posłów to uczynił. Kwestia języka, jaki powinniśmy stosować, może być ważna,
lecz dla rozwoju silnego sektora morskiego, który byłby bezpieczny i skuteczny, a także spełniał wiele
wymogów ekologicznych, ogromnie ważni są ludzie, którzy będą korzystać z tego języka,.

Panie komisarzu! Życzę panu wiele odwagi, siły i sukcesów w finalizacji spraw, których wymagamy zgodnie
z art. 11 lit. a) przedmiotowej dyrektywy.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro (czwartek, 6 lipca).

PRZEWODNICZY: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

18. Zrównoważona przyszłość transportu (debata)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie pana posła Mathieu Groscha,
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, na temat zrównoważonej przyszłości transportu (2009/2096(INI))
(A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas, panie i
panowie! Przedmiotowe sprawozdanie z własnej inicjatywy zaowocowało wieloma interesującymi dyskusjami
i wymianami opinii z koleżankami i kolegami posłami, a także dość dużą liczbą poprawek, łącznie 376,
które udało nam się podsumować w ramach około 34 kompromisowych rozwiązań. Powodzenie naszych
działań wynika z pozytywnej współpracy z kontrsprawozdawcami, będącymi autorami tych poprawek.
Wynika on jednak również z tego, że w Komisji Transportu i Turystyki chcieliśmy wykorzystać ten dokument
jako wyraźny przykład dla Rady i Komisji w celu określenia kierunku, w jakim powinniśmy pójść. Sądzimy
też, że stworzy to interesujące podstawy do opracowania białej księgi Komisji, którą spodziewamy się ujrzeć
w bieżącym roku.

Jednym z najważniejszych aspektów sprawozdania z czysto gospodarczej perspektywy, jest to, że w celu
zapewnienia niezbędnego poziomu mobilności w przyszłości będą potrzebne wszystkie formy transportu,
zarówno co się tyczy transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Oczywiście, efektywność transportu
kombinowanego ma swoją stronę ekonomiczną, jednak efektywność tę należy również oceniać na podstawie
kryteriów środowiskowych, społecznych i bezpieczeństwa. Oznacza to, że w przyszłości potrzebować
będziemy transportu kombinowanego, uwzględniającego cztery główne aspekty transportu.
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Zakończenie prac nad wspólnym rynkiem stanowi dla nas ważny czynnik. Nie chodzi tylko o to, że w
naszym odczuciu bardzo ważna jest deregulacja. Musimy też współpracować nad jej oceną. Ponadto musimy
ocenić w jaki sposób państwa członkowskie wdrażają działania przyjęte 5 lub 10 lat temu. Transport kolejowy
stanowi bardzo dobry przykład w tym względzie, gdyż postęp w tym sektorze jest niewielki i mało
zdecydowany.

Bezpieczeństwo i prawa pasażerów to obszary bardzo ważne dla obywateli. Z poprzednich debat i z niniejszej
debaty widać, że bezpieczeństwo stanowi kluczowe pojęcie w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu
i że musimy tutaj również zdecydować co do celów w tej dziedzinie. Chcemy programu o wyraźnych celach
na następne pięć lat, gdyż ponad 40 tysięcy wypadków śmiertelnych oraz 300 tysięcy przypadków obrażeń
ciała na drogach to zbyt duża liczba. Możemy zmniejszyć te liczby, jeżeli państwa członkowskie okażą
determinację we wdrażaniu niektórych propozycji.

Prosto rzecz ujmując, agencje europejskie reprezentują naszą przyszłość w ich roli europejskich organów
regulacyjnych. Jednakże, oznacza to również, że niektóre państwa po prostu muszą zrezygnować ze swojej
autonomii państwowej w niektórych obszarach, w tym bezpieczeństwa, przekazując odpowiedzialność
bardziej scentralizowanej strukturze, żeby można było wyeliminować różnice powstające obecnie w obrębie
granic krajowych.

Oczywiście, ważnym elementem przedmiotowego sprawozdania jest również kwestia zmniejszenia emisji
CO2. Transport drogowy przyczynia się do 70 % emisji z sektora transportu, a odsetek ten wzrósł w ostatnich
latach, podobnie jak w przypadku całego sektora. Najnowsze dane dla całego sektora transportu wynoszą
27 % i odsetek ten nie spada. A zatem możemy i musimy podejmować wszelkie działania ukierunkowane
na poprawę sytuacji. Dlatego też określiliśmy wyraźne cele, nie tylko dla transportu drogowego, lecz również
dla linii lotniczych. Jesteśmy przekonani, że możemy zmniejszyć emisję CO2 o około 20 % w okresie kolejnych
10 lat, jeżeli będziemy mieli wyraźną strategię.

Jest sprawą oczywistą, że główne wyzwanie stanowią miasta. Spodziewamy się, że 80 % ludności będzie
mieszkać w miastach, stąd konieczny będzie odpowiedni poziom mobilności. Cele te zostały też określone.
Końcowy wniosek stanowi, że kwestię transportu można łatwo włączyć w strategię „Europa 2020”, gdyż
europejskie badania w dziedzinie transportu stanowią ważny aspekt strategii, którą popieramy. Może ona
stanowić dla ludzi pomoc nie tylko finansową i pod względem wydajności, ale także w obszarze
bezpieczeństwa. Mam więc nadzieję, że transport i mobilność odegrają ważniejszą rolę w polityce europejskiej
jako całości niż to często miało miejsce w przeszłości.

Chciałbym podziękować wszystkim za bardzo konstruktywne wsparcie, jakie otrzymałem ze strony
wszystkich grup i wszystkich posłów w przedmiocie tego sprawozdania.

(Oklaski)

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować sprawozdawcy,
panu posłowi Groschowi, a także całej Komisji Transportu i Turystyki, wysokiej jakości sprawozdania. Jest
ono bardzo konstruktywnym i bardzo zrównoważonym dokumentem. Z jego treścią może się zgodzić
szereg osób.

Chciałbym podkreślić szczególną kwestię, na którą wskazuje sprawozdanie i całość prac komisji. Transport
to sektor kluczowy pod wieloma względami: konkurencyjności, środowiska oraz spójności społecznej i
terytorialnej. Jest to obszar polityki zasługujący na wszelkie nasze wysiłki i pełną uwagę. Cieszę się, że udało
nam się nadać transportowi ważną rolę w strategii „UE 2020” Komisji.

Cieszę się również, że Parlament w znacznej mierze podziela podejście proponowane przez Komisję w
komunikacie „Zrównoważona przyszłość transportu”. Wezwania do stosowania efektywnego transportu
kombinowanego oraz do pełnej realizacji wspólnego rynku są w pełni zgodne z naszą intencją, aby osiągnąć
wspólny obszar transportu, gdzie różne środki transportu są sprawnie integrowane, a przeszkody dla
otwartych i skutecznych rynków usuwane.

Uważam, że starania na rzecz lepszych rozwiązań dotyczących mobilności obywateli i firm mogą w parze
z wprowadzeniem systemu transportu emitującego mniejszą ilość CO2, pomogą także naszej branży
transportowej pozostać na wiodącej pozycji, zarówno pod względem logistyki, jak i sprzętu transportowego.
Sposobem na osiągnięcie tego jest spojrzenie na transport jako na zintegrowany system, w którym
infrastruktura, informatyczne technologie transportowe oraz ustalenia regulacyjne skutecznie z sobą
współpracują.
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Co się tyczy infrastruktury, mamy zamiar skupić się na głównej sieci z wykorzystaniem transportu
kombinowanego, działającej jako szkielet paneuropejskiego systemu transportowego. W sprawie
inteligentnych systemów transportowych podzielamy pogląd, że zarządzanie ruchem drogowym, jak i
narzędzia do pobierania opłat, powinny stopniowo obejmować różne środki transportu.

Co do uregulowań prawnych, zgadzam się, że musimy ukończyć otwarcie rynków transportowych,
wprowadzić inteligentniejsze ceny odzwierciedlające wszystkie koszty, w tym koszty zewnętrzne, a także
wyeliminować wszelkie bariery w zakresie interoperacyjności, standardów technicznych, dużej liczby
dokumentów papierowych itp.

Szczególnie niepokoi mnie również sprawa widziana z perspektywy obywateli. Musimy zapewnić większe
bezpieczeństwo i jednolite prawa pasażerów, co będzie stymulować wykorzystanie transportu zbiorowego.
Musimy ambitnie podejść do kwestii bezpieczeństwa na naszych drogach.

Wreszcie, jesteśmy świadomi, że myślenie innowacyjne jest konieczne do zachowania mobilności osobistej,
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. Komisja popiera rozwój nowych rodzajów pojazdów poprzez
finansowanie badań i ustalanie standardów. Władze krajowe i lokalne mają jednak również poważne
obowiązki, na przykład dotyczące zapewnienia, by przy planowaniu wykorzystania terenu minimalizować
korki uliczne i niepotrzebne nadkładanie drogi.

W kontekście globalnej gospodarczego dekoniunktury finansowanie infrastruktury transportowej stanowi
szczególnie wrażliwy aspekt. Przyglądamy się różnym podejściom. Może być, na przykład, jeden fundusz
transportowy, lecz Komisja na pewno będzie nalegać na łączenie różnych instrumentów finansowania UE
w spójne ramy finansowe.

Ponownie dziękując panu posłowi Groschowi za sprawozdanie, mogę jedynie obiecać, że zostanie ono
należycie uwzględnione podczas przygotowywania naszej białej księgi na temat przyszłości zrównoważonego
transportu.

Jo Leinen, sprawozdawca komisji opiniodawczej w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas, panie
i panowie! Polityka transportowa jest niezmiernie ważna gdy chodzi o ochronę zarówno środowiska, jak i
zdrowia ludzkiego. Dobrze, że Unia Europejska posiada strategię obejmującą okres do 2020 roku w celu
rozwiązywania wielu problemów występujących w obecnych systemach transportowych.

Musimy osiągnąć znaczne zmniejszenie wpływu transportu drogowego na środowisko. Potrzeba nam
oryginalnych innowacji w tej dziedzinie w celu zmniejszenia emisji CO2, jak również tlenków azotu i drobnych
pyłów. Ponadto musimy ściślej zintegrować transport lotniczy i morski z naszą strategią dotyczącą środowiska.
W szczególności w przypadku transportu morskiego, emisje tlenku siarki i azotu rosną i konieczna jest
poprawa w tym obszarze.

Wzrost natężenia hałasu, jaki wytwarza komunikacja, stanowi też uciążliwość dla milionów osób, co ma
wpływ na jakość ich życia. Transport drogowy należy polepszyć, podobnie jak transport kolejowy i lotniczy.

Chciałbym wspomnieć o internalizacji kosztów zewnętrznych. Samochody służbowe przynoszą korzyści
podatkowe, a branża lotnicza nie płaci akcyzy na paliwo, co oznacza, że nadal mamy wiele do zrobienia w
tym obszarze. Pragnę pogratulować panu posłowi Groschowi wspaniałego sprawozdania.

Antonio Cancian, sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. – (IT)
Panie przewodniczący, panie i panowie! Sądzę, że na samym początku należy podkreślić wspaniałą pracę
pana posła Groscha nad sprawozdaniem jednogłośnie przyjętym przez komisję. Należą mu się najszczersze
słowa uznania i serdeczne gratulacje.

W moim przekonaniu jest to ważny tekst. Stanowi on ważny krok w naszym planowaniu przyszłości –
trudnym zadaniu określania wytycznych dla zrównoważonego rozwoju transportu. Oczywiście, jest to
szerokie zagadnienie, a jako sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii mogłem wnieść swój wkład w przygotowanie przedmiotowego tekstu.

Zrównoważony rozwój stanowi koncepcję środowiskową, gospodarczą, społeczną i pokoleniową: w mojej
opinii przedmiotowy tekst ma tę zaletę, że uwzględnia wszystkie te aspekty, ustalając szereg priorytetów,
jakie należy wprowadzić w celu promocji rozwoju sektora transportu, udoskonalenia i szerokiego stosowania
inteligentnych systemów transportowych, co powinno doprowadzić do możliwie jak najlepszego związku
między środkami transportu, infrastrukturą i kierowcą.
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Panie komisarzu! W trakcie opracowywania programu w sposób przedstawiony wcześniej przez pana posła
Groscha musimy jednak także pamiętać, że jest to bardzo ważny moment i jako Unia Europejska musimy
ze wszystkich sił pomóc w realizacji tych struktur lub ich części.

Dlatego też poproszę pana – gdyż wspomniał pan o tym również dzisiaj – żeby, także w odniesieniu do
harmonogramu, nalegał pan na racjonalizację wszystkich możliwych środków, a także starał się ująć je w
pakiecie, który ostatecznie zmierzałby do rozpoczęcia wdrażania pewnych planowanych od dłuższego
czasu, istotnych struktur, które podlegają obecnie weryfikacji w kontekście „Europy 2020”. Myślę, że musimy
wysłać ważne sygnały w państwach członkowskich.

Jeszcze raz dziękuję naszemu koordynatorowi i koledze, panu posłowi Groschowi.

Seán Kelly, sprawozdawca komisji opiniodawczej w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego. – (GA) Panie
przewodniczący! Panu posłowi Groschowi należą się słowa uznania za przedstawienie nam przedmiotowego
sprawozdania. Mam nadzieję, że możemy przyjąć ogólne zalecenia.

„Strategia 2020” odnosi się szeroko do kwestii przemieszczania się – przepływu osób, przepływu towarów,
przepływu idei a także, oczywiście, do takich pojęć, jak „młodzież w drodze”, „dorośli w drodze”, w
szczególności do turystyki umożliwiającej podróżowanie osobom starszym – a także, oczywiście, do
ukończenia prac nad wspólnym rynkiem. Wszystko to oznacza, że niezbędny jest nam zrównoważony
system transportowy, o czym mówił pan poseł Grosch, w szczególności w odniesieniu do lotnisk, koncepcji
takich, jak autostrady na morzach – co jest wspaniałym pomysłem – a także połączeń kolejowych,
pozwalających ludziom podróżować z kraju do kraju pociągiem bez żadnych trudności.

Należy również z zadowoleniem przyjąć określenie celu dotyczącego zmniejszenia poziomu emisji. 27 %
CO2 pochodzi z transportu; wartość tę należy zmniejszyć o przynajmniej 20 %. Istnieje też, oczywiście,
kwestia zmniejszenia liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach – średnio 40 tysięcy rocznie
oraz 300 tysięcy przypadków obrażeń ciała. To ogromna liczba, a jej zmniejszenie o 40 % stanowiłoby
ogromny krok naprzód.

W Komisji Rozwoju Regionalnego mamy tylko jedno zastrzeżenie, a mianowicie do sugestii stworzenia
dużego funduszu transportowego, do którego mogłoby spływać 60 % środków z Funduszu Spójności.
Komisja Rozwoju Regionalnego nie może się na to zgodzić. Myślę, że istnieje potrzeba dalszej dyskusji i
dialogu na ten temat, gdyż środki z Funduszu Spójności są przeznaczone na wiele innych spraw oprócz
transportu, lecz miejmy nadzieję, że dojdziemy do porozumienia.

(GA) A jeśli uda nam się to osiągnąć i rozwiązać ten problem, będziemy mogli uważać się za szczęśliwych.

Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE. – (RO) Transport stanowi kluczowy komponent gospodarki
Unii Europejskiej. Niestety, strategia UE na 2020 rok zaledwie wspomina o tym sektorze, chociaż generuje
on wiele miejsc pracy i zapewnia zrównoważony rozwój gospodarczy.

Przedmiotowe sprawozdanie sporządzone przez pana posła Mathieu Groscha zawiera odważne pomysły i
użyteczne podejścia ukierunkowane na poprawę sytuacji sektora w obecnych okolicznościach. Obywatele
Europy są głównymi beneficjentami otwarcia rynku w każdym sektorze transportu.

Komisja i państwa członkowskie muszą ponownie ocenić swoje długoterminowe plany inwestycyjne,
zwłaszcza w sektorze kolejowym, żeby można było osiągnąć na przykład interoperacyjność — aspekt, który
postrzegam jako priorytetowy dla Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości. Państwa członkowskie oraz
Komisja muszą podejmować ciągłe starania na rzecz wdrożenia i rozszerzenia systemu ERTMS, organizacji
Rail Net Europe oraz europejskich korytarzy kolejowego transportu towarowego. Wszystkie one są projektami
zakrojonymi na wielką skalę, wymagającymi harmonizacji i dodatkowych funduszy.

Rozszerzenie intermodalności stanowi skuteczny sposób ograniczenia korków ulicznych oraz emisji
dwutlenku węgla. Należy wykorzystać wszelkie środki w celu promowania zrównoważonego transportu,
zwłaszcza kolejowego, wodnego śródlądowego, jak również morskiego.

Transport wodami śródlądowymi nadal jest bardzo rozdrobniony. Należy zatem wzmocnić współpracę
odpowiednich instytucji we wszystkich państwach, gdzie wykorzystanie tego środka transportu jest możliwe.
Unia Europejska oferuje ogromny niewykorzystany potencjał, zwłaszcza wzdłuż cieków wodnych w kanale
Renu-Menu-Dunaju. Przyszła strategia dotycząca Dunaju musi obejmować tę kwestię.
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Należy rozwijać i wykorzystywać na szeroką skalę inteligentne środki transportu. Komisja Europejska musi
kierować określone środki na sektor badawczy, będący obszarem priorytetowym strategii „UE 2020”, z
przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu stosowania inteligentnych i czystych technologii w każdym sektorze
transportu.

Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D. – (NL) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Ta debata jest ważna, ponieważ dotyczy przyszłości sektora, który ma codziennie wpływ na prawie wszystkich
naszych obywateli, a może nawet na wszystkich, a do tego zatrudnia miliony osób w całej Europie i
konfrontuje ich ze szczególnie trudnymi wyzwaniami. Zgadzam się z wieloma kolegami posłami mówiącymi,
że poseł sprawozdawca wykonał świetną pracę i że (oczywiście wraz z kontrsprawozdawcami) może obecnie
przedstawić doskonałe sprawozdanie. To rzekłszy, chciałbym również wspomnieć o koleżance, pani poseł
Magdalenie Álvarez, która opuści nas w przyszłym tygodniu, co oznacza, że jest to mniej więcej ostatnie
sprawozdanie, w które mogła wnieść swój wkład. Tak więc dziękujemy pani za dobrze wykonaną pracę. W
tym sprawozdaniu Komisja zaproponowała wiele doskonałych zaleceń dla białej księgi, która ma zostać
przedstawiona pod koniec bieżącego roku. Mam zdecydowaną nadzieję, że będzie ona gotowa wcześniej,
to znaczy na przełomie października i listopada, a nie w grudniu, czy nawet styczniu 2011 roku, ponieważ
potrzebujemy owej białej księgi, żeby zabrać się do pracy.

Największym i bez wątpienia najbardziej złożonym wyzwaniem będzie osiągnięcie bardziej zrównoważonego
i efektywnego systemu transportowego. Nie ma cudownych rozwiązań. Jeżeli chcemy niskoemisyjnego
systemu transportowego, musimy zastosować całą gamę działań: musimy pracować nad badaniami i
rozwojem, wprowadzić nowe technologie w tej dziedzinie, ustalić standardy emisyjne oraz zapewnić
internalizację kosztów zewnętrznych poprzez mechanizmy cenowe. Powinniśmy też opracować dodatkowe
inwestycje i tak dalej. Moim zdaniem ostatecznym celem jest tutaj wykorzystanie najbardziej efektywnych
środków transportu i optymalne wykorzystanie naszej obecnej infrastruktury z perspektywy środowiskowej
i gospodarczej. W wielu przypadkach wymagać to będzie łączenia środków transportu, musimy zatem
zachęcać do korzystania z transportu intermodalnego poprzez poprawę interoperacyjności, nie tylko między
różnymi środkami transportu, ale także w ich ramach. Pomyślmy o transporcie kolejowym, gdzie jeszcze
pozostaje wiele do zrobienia.

Oczywiście istnieje ponadto wiele innych zagadnień. Transport to bardzo szeroki obszar. Możemy długo
mówić o transporcie dla tych grup osób, które uznajemy za wyjątkowo priorytetowe. Mówię tu o prawach
pasażerów oraz aspektach społecznych transportu. Szczególnie ważne jest to, że obecnie analizujemy kwestię
finansów dla nowych inwestycji. Musimy rzeczywiście wykazać się konieczną kreatywnością, żeby znaleźć
dodatkowe środków w tych trudnych dla budżetu czasach. Zakończę stwierdzeniem, że naprawdę musimy
określić wymierne cele dla wszystkich rodzajów spraw związanych z transportem i prosiłbym Komisję o
odniesienie się do tego w białej księdze: potrzebujemy konkretnych, wymiernych celów i harmonogramu,
aby wiedzieć, jak to wszystko wdrożyć.

Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Chciałabym gorąco podziękować sprawozdawcy, posłowi Groschowi, za wspaniałe sprawozdanie, a zwłaszcza
za doskonałe, uprzejme i skuteczne stosunki robocze. Nasza grupa jest w pełni zadowolona z celów
sprawozdania oraz proponowanych w nim zasad. Nie chcę wracać do długich i dogłębnych debat na temat
różnych środków transportu, koordynacji, zakończenia realizacji rynku wewnętrznego, obniżenia emisji
dwutlenku węgla, a także wszelkich innych aspektów, ani do debaty na temat bezpieczeństwa, rozróżnienia
między zabezpieczeniami a bezpieczeństwem, znaczenia sankcji – zwłaszcza sankcji transgranicznych –
które stanowią podstawowe cele przedmiotowej europejskiej polityki w sprawie przyszłości transportu
jednocześnie są spójne z tym, czego chcemy.

Jednocześnie przedmiotowe sprawozdanie nie stanowi jednak eklektycznego wykazu pozycji – i powinniśmy
się z tego cieszyć – gdyż pan poseł Grosch i jego koledzy zgodzili się skupić na celach, które są zarówno
wymierne, jak i ambitne. Co więcej, chciałabym podkreślić, że zamiast samego sprawozdania mamy przed
sobą prawdziwą strategię. Dlatego też ważne jest, by ta Izba, ten Parlament przyjął przedmiotowe
sprawozdanie ogromną większością głosów, podobnie jak to miało miejsce w komisji, żebyśmy zamiast
występować z pozycji siły w stosunku do pana, panie komisarzu, umieli wyraźnie określić nasze priorytety
w odniesieniu do tej ważnej sprawy, a mianowicie transportu. Jak przypomniał nam pan poseł Grosch,
stanowi ono podstawę oczekiwanej białej księgi, którą mamy nadzieję wkrótce ujrzeć.

Jest to rzeczywiście okazja do opracowania zintegrowanej i przekrojowej polityki globalnej pozwalającej
sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, a także do wzmocnienia realnej polityki transportowej w
Europie, aby stała się ona kluczową polityką UE. Pragnę przypomnieć państwu, że 10 % majątku UE zależy

05-07-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL30



od transportu w Europie, a ponad 10 milionów ludzi znajduje bezpośrednie lub pośrednie zatrudnienie w
tej dziedzinie.

Chciałabym przedstawić dwa pomysły. Pierwszy jest bardzo bliski mojemu sercu, a dotyczy uwzględnienia
ogólnego wpływu każdego środka transportu na środowisko. Nie oznacza to, że chcę dyskryminować jakiś
konkretny środek transportu w porównaniu z innym. Chciałabym jednak mieć dostęp do dodatkowych
informacji na temat wpływu na środowisko oraz poprosić Europejski Bank Inwestycyjny, żeby skupił swoje
inwestycje na firmach transportowych stosujących bardziej ekologiczne metody produkcji.

Michael Cramer, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas,
panie i panowie! Aby powstrzymać zmiany klimatyczne musimy przyjąć inne podejście do mobilności.
Transport odpowiada za 30 % emisji CO2 w UE, a w przeciwieństwie do przemysłu i izolacji domów, gdzie
osiągnęliśmy redukcję o 10 % od 1990 roku, dane liczbowe dotyczące transportu wzrosły o 35 %. Wszystkie
oszczędności w innych obszarach z wykorzystaniem miliardów euro z naszych podatków pożera sektor
transportu.

Transport jest generalnie zbyt tani, a jedynie ekologiczny transport jest zbyt drogi. Jest to wynikiem decyzji
politycznych, lecz jeśli spojrzeć w przyszłość transportu, staje się jasne, że sytuacja musi się zmienić.
Konkurencja w tym obszarze jest nieuczciwa. Istnieje obowiązkowa opłata bez górnych limitów za każdy
kilometr torów, jakie przemierza pociąg. W przeciwieństwie do tego opłaty drogowe nie są obowiązkowe
i mają górne limity. Transport lotniczy otrzymuje subsydia w wysokości około 30 miliardów euro rocznie,
jednakże ma on szalenie szkodliwy wpływ na klimat. Tak więc, jeżeli nie dysponujemy wystarczającymi
dostępnymi środkami, właśnie tam powinniśmy sięgnąć.

W programach współfinansowania ze środków UE również promuje się formy transportu szkodliwe dla
środowiska. Łącznie 60 % środków wydaje się na transport drogowy, a jedynie 20 % na koleje, a 0,9 % na
ścieżki rowerowe. Sytuacja ta musi się zmienić i dlatego właśnie w Grupie Zielonych/Wolnym Przymierzu
Europejskim wzywamy do przeznaczenia przynajmniej 40 % środków na przyjazny dla środowiska transport
kolejowy, maksymalnie 20 % na drogi, a przynajmniej 15 % na chodniki i ścieżki rowerowe.

Cieszymy się, że poseł sprawozdawca pragnie do 2020 roku osiągnąć zmniejszenie poziomu emisji CO2

pochodzących z transportu lotniczego i drogowego o 20 % w porównaniu z danymi z 1990 roku i popieramy
to posunięcie. Pragniemy pogratulować panu sprawozdania, a także podziękować panu. My, Zieloni, chcemy
jednak zmniejszenia poziomu emisji o 30 % w całym sektorze transportu. Wyłącznie w ten sposób można
powstrzymać zmiany klimatyczne i dać naszym dzieciom i wnukom jakąś przyszłość na tej planecie. Wszyscy
musimy pracować, żeby osiągnąć ten cel.

Oldřich Vlasák, w imieniu grupy ECR. – (CS) Jednym z kluczowych problemów , w obliczu którego stoimy
w dziedzinie transportu, jest jak rozwiązać kwestię transportu w miastach. O ile obecnie w miastach mieszka
ponad 70 % Europejczyków, do 2050 roku liczba ta osiągnie prawie 85 %. Miasta stanowią również ważne
i integralne elementy sieci transportowych, gdyż stanowią węzły transportowe, gdzie współistnieją różne
formy transportu. Podróże zazwyczaj rozpoczynają się i kończą w miastach. Z tych powodów miasta
zasługują na umieszczenie w centrum uwagi.

O ile nasze zwyczaje i podejście nie ulegną zmianie, rosnąca urbanizacja i rosnący odsetek ludności miejskiej
doprowadzi do coraz częstszych korków i coraz większych problemów środowiskowych. Musimy więc
osiągnąć lepszą integrację różnych sposobów transportu w miastach, w tym transportu publicznego. Musimy
umożliwić dobre funkcjonowanie regionów miejskich, na co zostaną skierowane środki zarówno europejskie,
jak i krajowe. Konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia, skupienie się na całości, a nie na szczegółach,
takich jak budowa nowego mostu, przedłużenie drogi, czy pomoc dla parkingów.

Nowe technologie muszą stanowić główną siłę napędową rozwoju transportu w miastach. Technologie te
zapewniają dokładniejsze informacje mieszkańcom miast, przyczyniając się do poprawy produktywności
firm transportowych oraz jakości życia mieszkańców. Mogą one przyczynić się do zmniejszenia korków
ulicznych oraz mniejszego zużycia paliwa i wytwarzanej ilości CO2. Na przykład wprowadzenie inteligentnego
systemu pobierania opłat w Sztokholmie gwałtownie zmniejszył obciążenia transportowe i poziom emisji
CO2. W wyniku pobierania opłat za wjazd do miasta ruch uliczny w Londynie zmniejszył się do poziomu
z lat 80. XX wieku. Wszystko to wymaga odpowiedniego zapewnienia dostępnego transportu publicznego.
W tym kierunku powinniśmy pójść.

Georgios Toussas, w imieniu grupy GUE/NGL. – (EL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie to stanowi
poparcie i promowanie polityki transportowej Unii Europejskiej, która jest zorientowana wyłącznie na jeden
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cel: na zwiększenie konkurencyjności i ochronę – czytaj: maksymalizację – zysków monopolistycznych
grup biznesu prowadzących działalność w sektorze transportu lądowego, lotniczego i morskiego, a także
na ich wkład w ogólne plany strategiczne kapitału w Unii Europejskiej w celu zwiększenia jego zysków.

Zmiany klimatyczne są wykorzystywane przez kapitał w celu znalezienia zyskownego sposobu na rozwój
w nowych obszarach działalności. Na takim rozwoju sytuacji skorzystają wyłącznie korporacyjne molochy,
natomiast robotnicy przeciwnie, doświadczą gwałtownie rosnącego bezrobocia oraz naruszania praw
pracowniczych i płacowych i będą jeszcze więcej płacić za transport.

Rozwój sytuacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej zdecydowanie potwierdza naszą interpretację:
deprecjację transportu publicznego w celu ułatwienia jego sprzedaży biznesmenom, którzy nabywają
rentowne kawałki gotowej infrastruktury, za którą robotnicy zapłacili kupę pieniędzy, czego typowym
przykładem może być sprzedaż Kolei Greckich, porównywalna ze sprzedażą Olimpijskich Linii Lotniczych
w przeszłości, czy podobne plany rządu PASOK dotyczące miejskiej komunikacji publicznej.

Liberalizacja transportu towarowego, pasażerskiego i wszelkiego innego rodzaju transportu, przyniosła
katastrofalne skutki dla robotników: wzrost liczby wypadków, bolesne reperkusje dotyczące pakietów opieki
zdrowotnej i subsydia warte miliardy euro dla monopolistycznych grup biznesu.

Zniesienie kabotażu zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3577/92 ma bolesne konsekwencje dla żeglarzy
i robotników, a i dla mieszkańców wysp. Monopolistyczne grupy transportu morskiego obsługujące
przybrzeżne promy pasażerskie i samochodowe, statki żeglugowe, a także ogólnie inne kategorie statków
liniowych – i to jest bardzo ważny punkt – opowiadają się za rejestracją swoich statków pod banderą innych
państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich, gdyż w ten sposób mogą uzyskać tańszą siłę
roboczą i zwiększyć swoje zyski.

Jednocześnie posiadacze statków budują swoje statki w stoczniach w Azji. Wyzysk robotników powoduje
ogromne napięcia, podczas gdy ich prawa pracownicze i ubezpieczeniowe są zupełnie eliminowane. Strąca
się w otchłań bezrobocia tysiące robotników – tysiąc po tysiącu. W ten sposób można wybrać tańszą siłę
roboczą nieposiadającą gwarantowanych praw płacowych. Ceny biletów rosną astronomicznie, a jednocześnie
zagrożenie bezpieczeństwa i życia ludzkiego znacznie rośnie ze względu na zaniżone standardy usług i brak
jakiejkolwiek kontroli czy nadzoru nad kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ kapitał w dążeniu do zysku
postrzega je jako koszty.

Ruch robotniczy, ruch obywatelski, sprzeciwia się głęboko antyobywatelskiej polityce Unii Europejskiej i
zwalcza tę politykę, wzywając do ustanowienia jednego operatora transportu publicznego, który spełni
potrzeby społeczne i obywatelskie.

Jaroslav Paška, w imieniu grupy EFD. – (SK) Sprawozdanie, nad którym debatujemy, dotyczące zrównoważonej
przyszłości transportu, opisuje obecne podstawowe problemy sektora transportowego oraz aktualne idee
polityczne i zalecenia dotyczące najlepszego rozwiązania tych problemów.

Wszyscy zgadzamy się, że efektywny i dobrze zorganizowany transport stanowi wsparcie dla życia społeczne
i przyczynia się do pobudzenia gospodarki. Istnieje więc faktyczna potrzeba celowej poprawy jakości i
efektywności wszystkich form transportu, w tym transportu drogowego, kolejowego, rzecznego, morskiego
oraz lotniczego, z jednoczesnym wyraźnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska.

Ciągle rosnące zapotrzebowanie oraz przeciążenie transportu drogowego na obszarach miejskich przyczynia
się do nawet 40 % emisji CO2 oraz do 70 % innych szkodliwych emisji z pojazdów mechanicznych. Skuteczna
promocja technologii niskoemisyjnych w transporcie jest więc naturalnym krokiem w kierunku skupienia
się na ochronie środowiska.

Rozwój pojazdów elektrycznych wymaga jednak przyspieszonych starań na rzecz opracowania
podstawowych działań normatywnych i regulacyjnych Unii Europejskiej, które zdecydowanie otworzyłyby
drogę do masowego wykorzystania energii elektrycznej w transporcie. Panie komisarzu! Moim zdaniem
wszyscy dość wyraźnie widzimy ogromne niedociągnięcia w pracach Unii Europejskiej, która nie nadąża
za obecnymi potrzebami w tej mierze, gdyż firmy japońskie opracowują pojazdy elektryczne i intensywnie
pracują nad unormowaniem i ujednoliceniem rozporządzeń dotyczących tej dziedziny.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie na temat
zrównoważonej przyszłości transportu uwzględnia wagę sektora transportowego dla gospodarki europejskiej
i zakończenia prac nad rynkiem wewnętrznym. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć obiecująco, gdyby
nie to, że sprawozdanie przeradza się, niestety, w katalog liczb związanych z ulubionymi tematami lewicy:
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ochroną środowiska, zmniejszeniem emisji CO2, poprawą warunków społecznych i warunków pracy, i tak
dalej – jest tam wszystko, co chcecie. Oczywiście, wszystkimi tymi sprawami musi zarządzać centralnie
Europa. Konsumenci wraz z firmami wkrótce zostaną obciążeni wysokimi kosztami wynikającymi z
konieczności spełnienia najnowszych wymogów europejskich, a owe plany transportowe ostatecznie będą
finansowane z subsydiów europejskich.

Ambicje te zniszczą gospodarki europejskie. Nawet przed obecną recesją Europa nie była w stanie dotrzymać
kroku Stanom Zjednoczonym, a nawet gospodarkom wschodzącym, jak Indie i Chiny. Obecnie, po nieudanym
szczycie klimatycznym w Kopenhadze, Europa jednostronnie podejmuje desperackie próby ograniczenia
wykorzystania paliw kopalnych. Inną rzeczą, którą można przeczytać w tym sprawozdaniu, jest to, że dalszy
rozwój transportu lotniczego będzie zależeć od jego neutralności pod względem emisji CO2. Jak konkretnie
zamierza się to osiągnąć w praktyce? Czy wkrótce wprowadzi się elektryczne samoloty?

Chociaż sprawozdanie to zawiera dążenie do dobrobytu finansowego i społecznego w Europie, wydaje się
ono obierać kurs, który postawi Unię Europejską w jeszcze słabszej pozycji, co spowoduje spadek zatrudnienia
i niższe standardy opieki państwa. Nie ma takiej możliwości, by Europa faktycznie osiągnęła cel, jaki sobie
postawiła. Panie przewodniczący! Skupmy się tutaj na samym sednie problemu, a mianowicie na gospodarczej
rentowności transportu w przyszłości. Jeżeli państwa członkowskie pragną dodać do tego politykę, to jest
już ich własna sprawa, lecz proszę nam oszczędzić narzucanej odgórnie, centralnie planowanej gospodarki.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Po pierwsze, pragnę podziękować panu posłowi
Groschowi za wyczerpujące sprawozdanie oraz za ogrom pracy włożonej w jego przygotowanie.

Bez dobrze funkcjonującego systemu transportowego Europa bez granic nie byłaby możliwa. Ponadto
gospodarka europejska nie może odnieść sukcesów, ani nie można o niej nawet myśleć, bez skutecznych,
odpornych na wyzwania przyszłości systemów transportowych na ziemi, na wodzie i w powietrzu. Potrzeba
nam silniejszego poczucia wspólnoty, a mniej narodowego egoizmu, zwłaszcza w odniesieniu do przyjaznego
ekologicznie transportu kolejowego.

W celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości transportu wszystkie środki transportu należy przygotować
na wyzwania środowiskowe i gospodarcze, w jakich obliczu stoi całe społeczeństwo. Sprawozdanie zawiera
cenne wskazówki w tym względzie, pokazujące kierunek, w którym należy zmierzać.

W jednym tylko punkcie nie zgadzam się z treścią tego sprawozdania. Nie popieram ustanowienia funduszu
transportowego z wykorzystaniem pieniędzy przeznaczonych na politykę spójności. Dlaczego? To prawda,
że transport promuje spójność Europy. Odrębny fundusz finansowany ze środków przeznaczonych na
politykę spójności nie byłby jednak w stanie spełnić oczekiwań, jakie wzbudziłby. Wywierałby również
jednostronny nacisk na Fundusz Spójności i zdejmował zbyt wiele odpowiedzialności z państw
członkowskich, które są wyraźnie zobowiązane do zapewnienia zrównoważonej przyszłości transportu.

Właśnie ustanowiliśmy specjalną komisję w Parlamencie, która omówi, jak będą w przyszłości wyglądać
Fundusz Spójności i fundusze strukturalne Unii Europejskiej, ale nie powinniśmy przedwcześnie osądzać
pracy tej komisji. Dlatego też wzywam państwa do głosowania za poprawką do przedmiotowego
sprawozdania. Uważam ponadto, że w kontekście zrównoważenia oraz przyszłości systemów transportowych
powinniśmy również dać szansę technologii lewitacji magnetycznej.

Magdalena Álvarez (S&D). – (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Zanim przejdę do treści
sprawozdania pozwolę sobie podziękować panu posłowi Groschowi za włączenie i przyjęcie większości
poprawek proponowanych przez grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim.

Moim zdaniem przyczyniło się to do właściwego określenia i ukierunkowania wytycznych przyszłej
europejskiej polityki transportowej.

Przedstawię cztery główne grupy poprawek przyjętych i ujętych w tekście. Pierwsza dotyczy celów. Włączenie
bezpieczeństwa i spójności terytorialnej jako priorytetowych celów bez wątpienia poprawi projekt przyszłej
polityki transportowej i umożliwi jej praktyczne dostosowanie do społecznych oczekiwań, potrzeb i
możliwości.

Jak już powiedziałam, oprócz bezpieczeństwa jako cel priorytetowy podano spójność terytorialną. W tym
celu proponuje się podjęcie szczególnych starań ukierunkowanych na poprawę warunków transgranicznych,
eliminację wąskich gardeł i rozwiązanie problemów związanych z interoperacyjnością, a także polepszenie
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połączeń z najodleglejszymi regionami; z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji każdego kraju oraz każdego
środka transportu.

Druga grupa szczególnie istotnych poprawek dotyczy promowania dwóch rodzajów transportu: kolejowego
oraz morskiego i wodnego.

Istnieje także trzecia grupa poprawek, którą chciałam szczególnie podkreślić, dotycząca finansowania.
Zasadnicze znaczenie ma i niezmiernie ważne jest właściwe zabezpieczenie finansowe; w tym celu popieramy
więc utworzenie funduszu transportowego, zapewnienie środków budżetowych w perspektywach
finansowych, jak i szczególne stosowanie złotej zasady.

Wreszcie, pragnę wspomnieć o poprawkach, które uznaję za ważne, a które dotyczą potrzeby wzmocnienia
społecznego aspektu transportu. Mówię tu o warunkach pracy pracowników oraz o prawach pasażerów.

Zakończę dziękując jeszcze raz sprawozdawcy oraz innym grupom za współpracę, a także za ogromne
zaangażowanie w zagadnienie transportu europejskiego.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Cele na rok 2020 dotyczące
zrównoważonej przyszłości komunikacji miejskiej oraz transportu towarowego są ambitne: zmniejszenie
w latach 2010–2020 liczby wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń w następstwie wypadków
drogowych o 4 %; odnośnie do transportu drogowego: podwojenie liczby pasażerów autobusów i pociągów
do 2020 roku; zmniejszenie emisji CO2 powodowanej przez transport drogowy dzięki właściwym
innowacjom i unikaniu pustych przebiegów; promowanie transportu kolejowego; zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej przez tabór kolejowy; zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek transportu
lotniczego; zapewnienie finansowych bodźców motywacyjnych, znów do 2020 roku, w celu utworzenia
połączeń między różnymi środkami transportu albo platform do podróżowania w ramach Unii Europejskiej,
a także zwiększenie ich liczby.

Oczywiście pierwszym krokiem nadal pozostaje jednak większa integracja środków transportu, a Unia
Europejska musi podjąć zdecydowanie działania, gdy pojawiają się problemy dotyczące realizacji
podstawowych korytarzy kolejowych lub połączeń komunikacyjnych.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Dołączam do chóru pochwał dla
sprawozdawcy, pana posła Groscha, który zdecydowanie wykonał świetną pracę. Zgadzam się z większością
uwag, które już zostały wypowiedziane w odniesieniu do ważnego aspektu multimodalności oraz w kwestii
interoperacyjności.

Chciałbym pokrótce naświetlić trzy sprawy. Pierwsza dotyczy kwestii bezpieczeństwa: musimy nadal
poważnie inwestować w bezpieczeństwo, co należy zdecydowanie realizować poprzez rozwój systemów
ITS, jak już stwierdziliśmy w poprzedniej debacie, przy czym musimy to robić poprzez dalszy rozwój
technologii RTMS w sektorze transportu kolejowego. Pozostając przy sektorze transportu kolejowego,
musimy przeprowadzić prace i z odwagą powierzać Europejskiej Agencji Kolejowej większe uprawnienia
w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć powtórzenia katastrof takich jak ta, która niestety
miała miejsce kilka miesięcy temu.

Co do finansowania, to jestem za utworzeniem funduszu transportowego. Uważam, że w perspektywie
finansowej na 2013 rok musimy walczyć o odpowiednie finansowanie tych polityk i zapewnienie dalszego
rozwoju sieci TEN. W tym względzie uważam, że podstawową sprawą jest, by te sieci opracowywano ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru śródziemnomorskiego, ponieważ stanowi on punkt styku z nowymi
rynkami na Wchodzie.

I wreszcie ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, dotyczy mobilności w miastach. Bardzo się ucieszyłem
z wezwania zawartego w sprawozdaniu i jestem przekonany, że w tej kwestii powinniśmy motywować do
stosowania i koordynacji dobrych praktyk. Musimy popracować nad lepszym zarządzaniem transportem
towarowym w miastach w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonego systemu komunikacji miejskiej i
sądzę, że przedmiotowe sprawozdanie stanowi dobrą przesłankę do kontynuowania tak doskonałej pracy.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Cieszę się, że w jutrzejszym
głosowaniu będziemy mogli przyjąć to sprawozdanie dużą większością głosów. Dwie kwestie postrzegam
jako szczególnie ważne. Pierwsza dotyczy zapewnienia, by można było zmierzyć cele, jakie sobie postawiliśmy
na rok 2020. Potrzeba nam mierzalnych zasad, które umożliwią nam zrobienie bilansu po upływie dziesięciu
lat, albo jeszcze lepiej – w połowie tego okresu, żebyśmy mogli określić, czy można stwierdzić, że osiągnęliśmy
część z tego, co chcieliśmy zrobić, czy się nie udało, a więc zachodzi potrzeba wprowadzenia ulepszeń.
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Dotyczy to w szczególności emisji CO2 w sektorze transportowym. Jeżeli wszystkie inne sektory robią
postępy, jak powiedział pan poseł Cramer, to wtedy słusznie możemy wzywać branżę transportową, by
uczyniła to samo. Europejska polityka transportowa jest szczególnie ważna w odniesieniu do redukcji emisji
CO2.

Druga uwaga dotyczy wdrożenia efektywnego wykorzystywania transportu kombinowanego. Dla mnie jest
to klucz do rozsądnej strategii transportowej UE. Mówię to, gdyż efektywne wykorzystanie różnych środków
transportu można interpretować wielorako. Jeżeli nie oprzemy tej koncepcji teoretycznej na właściwych
kryteriach, które można przełożyć na praktykę, nie osiągniemy celu. Dlatego też ponownie wzywam Komisję,
by zapewniła właściwe wdrożenie tej koncepcji do ostatniego szczegółu, co oznacza opracowanie użytecznych
węzłów intermodalnych i usuwanie wąskich gardeł podczas przewozu towarów do bram handlu europejskiego
i z nich. Dotyczy to w szczególności połączeń między głównymi portami i lotniskami a ich zapleczem.

Moja trzecia uwaga jest taka, że proponowana główna sieć transeuropejska (TEN) musi się opierać na tych
samych kryteriach, aby zachodziło prawie automatyczne przesunięcie sposobów transportu w kierunku
wydajnego i przyjaznego dla środowiska europejskiego systemu transportowego. Są to czynniki składające
się na rozsądny plan. Nie chodzi tu jedynie o efektywność kosztową, lecz także o kompatybilność społeczną,
ochronę środowiska oraz zrównoważony charakter. Panie pośle Grosch, pani poseł Alvarez, dziękujemy za
państwa ogromną i ciężką pracę.

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku obrad jest procedura pytań z sali. O udzielenie głosu
ubiegało się 12 osób. Ściśle mówiąc, powinniśmy dopuścić jedynie pięć osób do debaty, lecz ze względu na
zainteresowanie tematem postaramy się udzielić każdemu głosu na jedną minutę.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Panie przewodniczący! Moim zdaniem to doskonałe sprawozdanie
określa wytyczne, które powinny stanowić inspirację dla nowej białej księgi w sprawie transportu, która z
kolei będzie kształtować europejską politykę transportową przez najbliższe 10 lat.

Sprawozdanie to obejmuje kilka zagadnień, które warto wymienić: potrzebę utworzenia funduszu
finansowego jako zasadniczego instrumentu; wyzwanie związane z rosnącym zapotrzebowaniem na przewóz
towarów; poszukiwanie rozwiązań z udziałem różnych środków transportu, podnoszących bezpieczeństwo
użytkowników i towarów; pilną potrzebę wystarczającej liczby bezpiecznych miejsc odpoczynku w
transporcie drogowym; w mojej opinii prawidłową diagnozę, że różne środki transportu muszą się wzajemnie
uzupełniać, przy poszukiwaniu kryteriów efektywności, a nie po prostu wzajemnej konkurencji; a także
odważnej – moim zdaniem – oceny, że transport koleją lub transport morski nie zawsze jest bardziej przyjazny
dla środowiska niż transport drogowy.

W skrócie, koncepcja „wydajnej multimodalności” jest koncepcją przyszłości, którą moim zdaniem należy
w pełni poprzeć.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Panie komisarzu! Pragnę pogratulować sprawozdawcy,
który wykonał znakomitą pracę, ważną dla kształtu przyszłej białej księgi. Popieram opinię, że sprawą
kluczową dla Unii Europejskiej jest poprawa wydajności systemu transportu, ale dla realizacji tego celu
konieczna jest strategiczna integracja instrumentów Wspólnoty. Polityka spójności jako kluczowy instrument
realizacji strategii „Europa 2020” powinna odgrywać rolę wiodącą wobec polityk sektorowych, prowadząc
do pełnego włączenia wszystkich państw członkowskich do sieci europejskiej, a także wspierając stopniowe
wdrażanie rozwiązań inteligentnych.

Unia Europejska powinna dysponować instrumentami wspierającymi zwiększenie efektywności sieci
transportowych, w tym w odniesieniu do projektów transgranicznych. Jednakże fundusz transportowy nie
może powstać kosztem środków przeznaczonych na politykę spójności. Powinniśmy dążyć do jednoczesnego
wzajemnego wzmacniania polityki transportowej i polityki spójności, a nie osłabiać istniejące instrumenty.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Sprawozdanie dotyczące zrównoważonej przyszłości transportu
zawiera zalecenia Parlamentu dla przyszłej białej księgi w sprawie zrównoważonego transportu w Unii
Europejskiej oraz przyszłości TEN-T.

Uwzględniając gęstość zaludnienia w Unii Europejskiej, konieczne jest, abyśmy dalej rozwijali transport
kolejowy i morski. Europejska strategia dotycząca rozwoju śródlądowego transportu wodnego oraz rozwoju
korytarzy kolejowego przewozu towarów, a także szybkich linii kolejowych łączących stolice i duże miasta
Europy, musi stać się priorytetem dla Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że przyszła sieć TEN-T będzie w
większym stopniu wykorzystywać dostęp do Morza Czarnego oraz kanału Ren-Men-Dunaj.
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Rynki w sektorze transportowym powinno się otwierać wyłącznie na korzyść konsumentów, czemu powinny
towarzyszyć długoterminowe plany inwestycji w infrastrukturę oraz wzmocnienie interoperacyjności
technicznej.

Finansowanie rozwoju systemu transportowego Europy powinno również uwzględniać bezpieczeństwo
transportu, a także spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić gorące podziękowania panu
posłowi sprawozdawcy, a także wszystkich kontrsprawozdawców. Uważam, że udało nam się rozwiązać
problem, który wydawał się wręcz prawie sprzecznością sam w sobie, gdyż wszyscy wzywamy do rozwoju
naszych systemów transportowych, a jednocześnie jesteśmy za zrównoważoną przyszłością.

Sprawozdanie to ustanawia wymogi dla naprawdę zrównoważonej przyszłości. Mam jedynie nadzieję, że
będziemy potrafili wspólnie pracować nad wdrożeniem tych wymogów w sposób pozwalający odczuć to
w terenie.

Pozwolę sobie na przedstawienie jednego zaledwie przykładu tego, co obecnie pragniemy osiągnąć w Austrii.
Niedawno w Dolnej Austrii uruchomiliśmy platformę Niederösterreich mobil. Jej celem jest zebranie razem
wszystkich grup interesów oraz wszelkich zainteresowanych stron w celu opracowania na przyszłość
zrównoważonych lokalnych systemów mobilności. Moim zdaniem potrzeba nam przykładów takich jak
ten, na małą skalę, ale potrzeba nam również dużych modeli na szczeblu europejskim.

Musimy rozszerzyć nasze sieci transportowe, w szczególności sieci kolejowe i wodne. Co się tyczy strategii
dotyczącej Dunaju, pragnę podkreślić, że chociaż musimy rozwijać okolice Dunaju, musimy też przede
wszystkim uwzględnić fakt, że jest to szczególnie wrażliwy ekosystem.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Panie przewodniczący! Obecne popołudnie jest poświęcone kwestii
transportu, a w przedmiotowym sprawozdaniu zasadniczo podsumowano wszystkie jej aspekty.

Wiele osób twierdzi, że największym osiągnięciem dokonanym dla dobra obywateli Europy jest wspólny
rynek wewnętrzny. Jak powiedział pan wiceprzewodniczący Kallas, trasy transportowe są jak arterie dla
rynku wewnętrznego. Stąd też oczywiście ważne jest zapewnienie, by owe trasy transportowe były bezpieczne,
opracowane w sposób przyjazny dla środowiska, a także abyśmy mogli się ogólnie przyjrzeć, co można w
przyszłości poprawić, na przykład z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.

Musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób skuteczniej zorganizować w bardziej przyjazny dla środowiska
sposób obszary takie, jak transport kolejowy i morski, jak usunąć więcej transportu z dróg i skierować go
w te obszary, a także w jaki sposób możemy zmniejszyć wpływ na środowisko emisji pochodzących z
transportu morskiego. Jednocześnie musimy też rozważyć, w jaki sposób spełnić szczególne potrzeby
komunikacji miejskiej, które są zupełnie odmienne od potrzeb transportu międzynarodowego. Przyszłość
komunikacji miejskiej może zależeć od menadżerów podróżujących e-rowerami, które zapewnią im też
ćwiczenia fizyczne. Oczywiście, w przypadku większych odległości potrzeba nam innych opcji, które będą
również pełnić funkcję transgraniczną. To dobre i bardzo daleko dalekowzroczne sprawozdanie.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Panie przewodniczący! Transport stanowi fundamentalny element rozwoju
gospodarczego. Jest on niezbędny dla spójności terytorialnej, postępu społecznego i podniesienia dobrostanu
społeczeństwa. Ze względu na jego znaczenie strategiczne i wyraźny interes publiczny, sektor ten jest – i
musi nadal być – jedną z dziedzin, gdzie państwa realizują swoją rolę społeczną poprzez usługi na rzecz
obywateli. Tego właśnie wymaga nowoczesny i efektywny system transportowy zdolny do reagowania na
poważne wyzwania występujące w tym sektorze, jak na przykład wzrost bezpieczeństwa i zmniejszenie
wpływu na środowisko.

Musimy skorygować i odwrócić uporczywą politykę nieinwestowania i rozmontowywania sektora transportu
publicznego w celu jego prywatyzacji. Musimy szanować i cenić prawa pracowników w tej branży. Musimy
inwestować w badania i rozwój, a także w niezbędną infrastrukturę publiczną by sektor ten odpowiadał
potrzebom społeczeństwa.

Z tych powodów w kilku państwach członkowskich, jak na przykład w Portugalii, pracownicy i obywatele
dzielnie i z determinacją walczą o ochronę sektora transportu publicznego i bronią go przed prywatyzacją.
Cieszy nas ta walka, z którą się identyfikujemy.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Na tle niniejszej wyczerpującej dyskusji chciałbym
najpierw wysunąć propozycję, która mogłaby zmniejszyć niektóre z naszych problemów transportowych.
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Miliony obywateli UE są obecnie w drodze na wakacje, podróżując drogami Europy. W celu zrównoważenia
transportu, czy nie byłoby rozsądne rozłożenie okresów wakacji w państwach członkowskich na szczeblu
europejskim i wzajemne skoordynowanie ich z sobą?

Wakacje w poszczególnych krajach mają często poważny wpływ na podróże wakacyjne w całej Europie.
Europejska sieć transportowa doświadcza ogromnej presji, ludzie stoją godzinami w korkach w drodze na
wakacje, a negatywne konsekwencje owych sezonowych szczytów ruchu dla środowiska i obywateli oraz
konsumentów są oczywiste. Rozłożone okresy wakacyjne, które oczywiście muszą uwzględniać wymogi
edukacyjne poszczególnych państw, mogłyby pomóc w rozwiązaniu niektórych z tych problemów.
Rozwiązanie to przyniosłoby również korzyści gospodarcze, gdyż wydłużony sezon wakacyjny
zaowocowałby niższymi cenami i stworzeniem większej liczby miejsc pracy.

Mam nadzieję, że Komisja podejmie tę sugestię.

Mairead McGuinness (PPE). – Panie przewodniczący! Jak miłym pomysłem byłoby rozciągnięcie okresu
wakacyjnego w tym Parlamencie, jednak nie sądzę, by tak miało się stać.

Słuchałam kolegów mówiących o rowerach. Pozwolę sobie powiedzieć, że w zeszłym tygodniu kupiłam
sobie nowy rower. Jest on bardzo zrównoważony, lecz zupełnie niepraktyczny w pracy, jaką wykonuję.
Potrzeba nam bardzo praktycznych, zrównoważonych rozwiązań transportowych. Pozwolę sobie również
dodać, że słusznie mówiono tu dużo na temat komunikacji miejskiej oraz potrzebie systemów powiązanych
wzajemnie, jednakże nie zapominajmy o ogromnej liczbie osób mieszkających w odosobnionych
społecznościach wiejskich, gdzie wiejskie rozkłady jazdy w niewielkiej skali oznaczają, że osoby te mogą
brać szerszym udział w życiu społecznym. Tak więc, istnieje zarówno społeczny, jak i gospodarczy wymiar
transportu, jaki musimy uwzględnić. Owszem, musimy, rzecz jasna, pamiętać o sprawach środowiska i
wierzę, że tak się stanie dzięki technologii oraz ze względu na presję dotyczącą zmian klimatycznych. Co
do kwestii funduszu transportowego, żałowałabym wszelkich prób odbierania jednym, by dać drugim.
Nasza wielka batalia toczy się o zagwarantowanie odpowiedniego budżetu dla Unii Europejskiej jako całości
po 2013 roku. To będzie trudne zadanie.

PRZEWODNICZY: LIBOR ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Przyszłość transportu z pewnością obejmuje rozwój i wsparcie również dla
transportu publicznego. Cel podwojenia liczby użytkowników do 2020 roku stanowi krok we właściwym
kierunku. Istnieje jednak znak zapytania dotyczący tego, jaki wpływ na ten sektor będzie mieć w dłuższej
perspektywie kryzys gospodarczy oraz polityka cięć budżetowych.

Szczególnie nowe państwa członkowskie stoją obecnie w obliczu ogromnej presji społecznej ze strony
indywidualnych użytkowników samochodów, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, w tym
wyższymi emisjami CO2 i wypadkami drogowymi. Zwłaszcza władze lokalne i regionalne stoją w obliczu
presji ograniczania transportu publicznego, a europejskim priorytetem powinno być jego utrzymanie zanim
wyrządzi się nieodwracalne szkody. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważnym celem każdej
europejskiej polityki transportowej powinno być znalezienie sposobu wspierania sprawnej i efektywnej
działalności transportu publicznego.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Sektor transportu jest jednym
z podstawowych elementów rozwoju Unii i jej regionów. Odgrywa kluczową rolę w gospodarce i zatrudnieniu.
Umożliwia swobodne przemieszczanie się obywateli Unii oraz przepływ towarów w całej Europie. Ma
również bezpośredni wpływ na rozwój i spójność społeczną regionów oraz jakość życia obywateli, ich
zdrowie i bezpieczeństwo.

Wyjątkowo ważne jest ograniczenie emisji CO2 w transporcie drogowym poprzez odpowiednie innowacje.
Należy przenieść część przewozów pasażerskich i towarowych z transportu drogowego na kolejowy lub
wodny w celu zmniejszenia nadmiernego obciążenia ruchu na istniejących drogach. Powinniśmy rozwijać
nowoczesne formy transportu publicznego w miastach. Jest ważne, aby poszczególne rodzaje transportu
ze sobą sztucznie nie konkurowały, ale wzajemnie się wspierały i uzupełniały, tworząc zrównoważony
system transportu. Polityka transportowa powinna być bardziej efektywna i skuteczna.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Myśmy tutaj mieli dzisiaj okazję bardzo ciekawej debaty o
przyszłości transportu. Ta debata toczy się w tym samym czasie, kiedy – także w Parlamencie – jest tu dyskusja
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o budżecie na lata 2014–2020. Moje pytanie jest takie: czy nie powinniśmy w budżecie na następne sześć
lat przewidzieć więcej środków na transport, a w szczególności czy te następne lata nie powinny być latami
szczególnego wysiłku, jeśli chodzi o transport kolejowy? Wszyscy bowiem tutaj uważamy, że to jest transport,
który by odciążył drogi. Jest to transport bardzo przyjazny środowisku, ale tu nie wystarczy tylko mówić,
trzeba na te cele przewidzieć w następnej sześciolatce znacznie większe środki.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Panie przewodniczący! Ja też pragnę pogratulować panu posłowi
Groschowi, zwłaszcza jego wrażliwości dotyczącej przejść granicznych w europejskiej sieci transportowej.
Chciałabym też podziękować mojej koleżance, pani poseł Álvarez, za sporządzenie takiego istotnego i
wyważonego sprawozdania.

Pozwolą państwo że wspomnę tylko dwie małe kwestie, których nie ma w sprawozdaniu, ale mogłyby się
jutro znaleźć w białej księdze Komisji. Po pierwsze, pragnę wyrazić rozczarowanie, że utrzymano
czterdziestoprocentowe zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych. Wiem, że dodano kwestie poważnych
obrażeń ciała, ale myślę, że naturalnie będziemy musieli zaoferować bardzo dobre wytłumaczenie, dlaczego
nie byliśmy bardziej ambitni i nie postawiliśmy sobie celu 50 % lub nawet więcej, gdyż naszym celem jest
zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych na drogach o 100 %.

Co się tyczy finansowania sieci, chciałabym jedynie dodać, że oprócz propozycji zawartych w sprawozdaniu
pana posła Groscha, które moim zdaniem są szalenie interesujące, powinniśmy teraz być możliwie jak
najambitniejsi, gdyż rozpoczyna się debata na temat nadchodzącej perspektywy finansowej. Dlaczego nie
uwzględnić – w tym miejscu zwracam się tu szczególnie do pana wiceprzewodniczącego Kallasa –
zagwarantowania celu 10 % w kolejnym budżecie na lata 2014-2020 na europejskie sieci transportowe?
Dlaczego nie pomarzyć? Dlaczego od razu odrzucać pewne możliwości?

Pójdźmy dalej, gdyż być może uda nam się osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć w poprzednich
perspektywach finansowych.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie z własnej inicjatywy
umożliwia Parlamentowi Europejskiemu ustalenie wyraźnych celów rozwoju sektora transportowego. To
ważne ze względu na fakt, że transport pozwoli nam osiągnąć i utrzymać dobrze funkcjonującą gospodarkę
oraz konkurencyjną Europę.

My wszyscy, włącznie w panem wiceprzewodniczącym Kallasem, wiemy, że ważną cechą takich ambitnych
i intensywnych pod względem kapitałowym planów jest naturalnie finansowanie, oczekujemy zatem nowych
modeli finansowania, które na pewno będą potrzebne. Fundusz transportowy może i będzie odgrywać w
tym względzie szczególnie ważną rolę, nie poprzez zabieranie środków innym obszarom, ale poprzez
skuteczniejszą koordynację ogromnych przepływów pieniężnych.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! To była ciekawa dyskusja. Oczywistym
faktem jest, że mamy przed sobą duże wyzwanie związane z właściwym określeniem priorytetów dla sektora
transportowego w kolejnej dekadzie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytego uwzględnienia różnych
aspektów, czasem o bardzo kontrowersyjnym charakterze.

Zasygnalizowali państwo już wszystkie te kontrowersyjne sprawy podczas dzisiejszej debaty, a są one w
przypadku kolei bardzo dobrze znane. Na ostatnim posiedzeniu przeprowadzili państwo interesującą i pełną
kontrowersji debatę w sprawie korytarzy transportu towarów koleją, co może stanowić bardzo ważny krok.

Pracujmy razem, by popchnąć naprzód konieczne reformy kolei. Konkurencja kolei w odniesieniu do
transportu drogowego, jak i w odniesieniu do globalnej konkurencyjności Europy bardzo zależy od
architektury wewnętrznej naszych kolei: wyzbycie się przywilejów, wyzbycie się wpływów politycznych i
wszystkich tego typu spraw. Jestem o tym głęboko przekonany już po tak krótkim sprawowaniu swojej
funkcji.

Czy spójność transportu również stanowi spójność? Pojazdy elektryczne: w jaki sposób pojazdy elektryczne
przyczyniają się do natężenia ruchu, co jest najbardziej znienawidzoną własnością komunikacji? Kwestie
finansowe są zawsze kontrowersyjne, zwłaszcza w chwili obecnej. Następnie dochodzą interesy regionalne,
jak tu już zasygnalizowano; interesy obszaru śródziemnomorskiego.

Tak więc współpracujmy i starajmy się znaleźć właściwą równowagę. Wierzę, że wszyscy możemy się
zgodzić z ogólnymi celami. Radzenie sobie z wyzwaniami przyszłości to system transportowy zaspokajający
potrzeby mobilności obywateli i firm przy użyciu mniejszej ilości i czystszej energii oraz efektywniejszym
wykorzystaniu infrastruktury i potencjału każdego środka transportu. Jestem przekonany, że w tych ramach
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współpraca wszystkich instytucji europejskich zaowocuje i przysporzy korzyści wysokiej jakości przyszłego
systemu transportowego.

Mathieu Grosch, sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Kallas, panie i
panowie! Bardzo dziękuję za państwa uwagi. W przedmiotowym sprawozdaniu postawiliśmy sobie cele,
ale wiele trzeba, aby je osiągnąć, w tym finansowania.

Dlatego też chciałbym wyraźnie zaznaczyć w tym miejscu, że nie mamy zamiaru odbierać jednym, by dać
drugim. Szkoda by jednak było, gdyby jedni byli bardzo bogaci, a drudzy naprawdę potrzebowali pieniędzy
na konieczne inwestycje. Trudno sobie wyobrazić dwa obszary bardziej kompatybilne niż mobilność i
spójność terytorialna. Nie możemy ich postrzegać jako konkurencyjnych dla siebie nawzajem, jak to czynią
niektórzy. Dzieje się tak nawet, na przykład, w przypadku poprawki zgłoszonej przez moją grupę. Zamiast
tego, powinniśmy te obszary postrzegać jako współdziałające z sobą. Jest to również, w naszym rozumieniu,
podstawowa koncepcja spójności.

Dlatego też pragnę wezwać państwa, abyście nie popierali tej poprawki, gdyż finansowanie odgrywa kluczową
rolę w naszym sprawozdaniu w odniesieniu do przyszłości, a także polityki transportowej. Potrzebujemy
pieniędzy nie tylko w celu polepszenia infrastruktury, ale również na badania, co zaowocuje większym
bezpieczeństwem oraz lepszą technologią.

Ponieważ wiemy, że, na przykład, w sektorze kolejowym działa siedem czy osiem zupełnie różnych systemów,
a drogami można podróżować przez całą Europę, z północy na południe i ze wschodu na zachód, bez
problemów technologicznych, jestem przekonany, że zupełnie do przyjęcia jest inwestowanie tych pieniędzy
w badania, interoperacyjność i technologię, właśnie w celu umożliwienia regionom zbliżenia się do siebie.

Co się tyczy agencji, do czego chciałbym się znów pokrótce odnieść, w naszym silnym odczuciu nie możemy
tworzyć nowej struktury, lecz musimy centralną rolę przyznać Europie. W polityce transportowej i w innych
obszarach staje się jasne, że wielu przypadkach Europa stanowi właśnie rozwiązanie, a nie problem, jak
chciałoby uważać wiele osób, które postrzegają sytuację z lekka z punktu widzenia autonomii narodowej.
To właśnie chcemy osiągnąć przy pomocy agencji i naszego sprawozdania. Chciałbym podziękować
wszystkim państwu za bardzo pozytywne uwagi.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro (czwartek, 6 lipca 2010 r.).

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Spyros Danellis (S&D), na piśmie. – (EL) Przygotowanie kolejnej białej księgi w sprawie transportu stanowi
punkt zwrotny, dając nam możliwość ponownego przemyślenia wytycznych polityki transportowej, a tym
samym „twardej infrastruktury” wspólnego rynku UE. Już w swojej obecnej formie sprawozdanie posła
Groscha przedstawia globalny ogląd przyszłości transportu, który rozpoczyna się od stwierdzenia, że
wydajność systemu transportowego nie jest określana wyłącznie wielkością naszych sieci drogowych, lecz
wolumenem towarów przewożonych naszymi statkami i pociągami; jest też określana – i to stanowi podstawę
oraz niepodlegającą negocjacjom zasadę – przez wpływ tych czynności na środowisko, społeczeństwo,
rynek pracy oraz bezpieczeństwo publiczne. Dlatego właśnie uważam za szczególnie ważne nadanie nowego
impetu kwestii bezpieczeństwu drogowemu – nie zapominając, że 70 % transportu w UE to transport
drogowy. Uważam też, że propozycja ustanowienia Europejskiej Agencji ds. Transportu Drogowego stanowi
poważne działanie w tym kierunku. Potrzeba nam nowych narzędzi do upowszechniania przyjmowania
nowych technologii i rozpowszechniania najlepszych działań regulacyjnych, jak również narzędzi badawczych
w odniesieniu do transportu drogowego.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – (PL) Szanowny panie przewodniczący! Sprawozdanie
pana Groscha, nad którym dzisiaj debatujemy, odgrywa niepodważalnie ważną rolę przy nakreślaniu
przyszłości transportu europejskiego na najbliższe 10 lat. Wyjątkowa ilość rozbieżności oraz problem z
wypracowaniem wspólnego kompromisu są wynikiem zróżnicowania transportu w państwach europejskich
i skomplikowanej sytuacji społecznej oraz geopolitycznej w Unii Europejskiej.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na kilka aspektów zawartych w dokumencie, między innymi wskazujemy
na potrzebę zrównoważenia w transporcie, ustalając europejską przestrzeń transportu. Moim zdaniem
dużym zagrożeniem jest szeroko rozumiana „dekarbonizacja”. Chciałbym podkreślić, że do jej uzyskania
należy rozpocząć spore inwestycje w nowe technologie. Nie możemy pominąć również źródeł energii
wystarczająco ekologicznych, przykładowo wykorzystując biopaliwa. Aglomeracja, z której pochodzę,
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Śląsk, jak wiele podobnych w Europie, potrzebuje wsparcia, nie tylko regionalnego. Stąd mój nacisk na
wskazanie na przestrzenie miejskie. Celem wzbogacenia przekazu wskazałem na umieszczenie dodatkowo
dokumentów takich, jak plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego, monitorowanie rozwoju
przewozów kolejowych, tym samym podkreślimy znaczenie kolei, jako strategicznie ważnej dla
zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania całego sektora.

Debora Serracchiani (S&D), na piśmie. – (IT) Sprawozdanie w sprawie przyszłości transportu ma na celu
wsparcie i rozwój zrównoważonego systemu transportowego w Europie. Aby tak się stało, konieczne jest
pełne uzupełnienie rynku transportu wewnętrznego, a także usunięcie wszelkich przeszkód wynikających
ze spóźnionego transponowania prawodawstwa UE w państwach członkowskich lub z braku transpozycji.

Konieczny również będzie fundusz transportowy w celu zagwarantowania finansowania projektów
transeuropejskiej sieci transportowej oraz systemów obsługujących sieć. Projekty TEN-T są priorytetowe
dla polityki transportowej, lecz należy usunąć problem brakującej infrastruktury, a także przeszkód
geograficznych i historycznych na trasach transgranicznych. Wreszcie, kwestia – między innymi –
bezpieczeństwa drogowego stanowi jeden z kluczowych punktów, na których należy opierać politykę
transportową w przyszłości.

19. Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009
(debata)

Przewodniczący. – Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie Carlosa José Iturgaiza Angulo
w imieniu Komisji Petycji, w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego działalności Komisji Petycji w
roku 2009 (2009/2139(INI)) (A7-0186/2010).

Carlos José Iturgaiz Angulo, sprawozdawca. – (ES) Panie przewodniczący! Z przyjemnością tu przyszedłem,
jak to czynimy każdego roku, żeby przedstawić roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w roku
2009.

Ja państwo wiedzą, w tym roku na działalność Komisji Petycji wpływ miało przejście z szóstej na siódmą
kadencję parlamentarną, co oznaczało istotne zmiany w składzie Komisji, ponieważ dwie trzecie jej członków
pracuje w niej po raz pierwszy.

Celem sprawozdania jest przedstawienie jasnej wizji działalności Komisji Petycji w ciągu roku, a w końcu
przedstawienie szczegółowego wyjaśnienia, co oznacza wnoszenie petycji do Parlamentu Europejskiego,
jak również możliwego wyniku tego procesu, co można w jego ramach osiągnąć, i jakie są jego ograniczenia.
W sprawozdaniu tym mówi się także o postępach w stosowaniu wcześniejszych zaleceń, których celem
było usprawnienie pracy Komisji oraz podkreśla główne przyszłe wyzwania w świetle wejścia w życie traktatu
lizbońskiego.

Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., poza potwierdzeniem prawa do wnoszenia petycji
do Parlamentu Europejskiego jako jednego z filarów europejskiego obywatelstwa, ustanowił także niezbędne
podstawy dla zwiększania publicznej partycypacji w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, dając
Europejczykom sposobność proponowania ulepszeń lub uzupełnień unijnego ustawodawstwa. W związku
z tym Komisja Petycji z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu może
pracować razem z Komisją Spraw Konstytucyjnych nad opracowaniem sprawozdania na temat europejskiej
inicjatywy obywatelskiej, które należy ukończyć pod koniec bieżącego roku. Ponadto, w kontekście traktatu
lizbońskiego, parlamentarna Komisja Petycji powinna także nawiązać bliższe kontakty robocze z podobnymi
komisjami w parlamentach krajowych i regionalnych państw członkowskich w celu promowania wzajemnego
zrozumienia petycji w sprawach europejskich oraz możliwości udzielania społeczeństwu odpowiedzi
możliwie najszybciej i na najwłaściwszym szczeblu.

Chciałbym także zwrócić państwa uwagę na prawnie wiążący charakter, jaki zyskała karta praw podstawowych
wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, oraz podkreślić znaczenie tej karty w zakresie lepszego
wyjaśnienia i uwidocznienia praw podstawowych wszystkim Europejczykom. Ufam, że zostaną podjęte
wszystkie kroki proceduralne służące zapewnieniu podjęcia wszystkich instytucjonalnych aspektów
przystąpienia UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Cel ten
ma zasadnicze znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę problem naruszeń praw własności, z którymi styka
się na co dzień Komisja Petycji w niektórych państwach członkowskich, wiedząc, że ani Komisja, ani Parlament
nie mają możliwości podjęcia żadnych prawnych działań.
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Chciałbym także podkreślić wspaniałe relacje, jakie Parlament ma z Europejskim Rzecznikiem Praw
Obywatelskich. Doceniamy w szczególności wysiłki Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie
podnoszenia publicznej świadomości jego pracy, a także wskazywania i rozwiązywania kwestii
nieprawidłowości administracyjnych ze strony instytucji europejskich. W związku z tym popieramy pomysł,
aby Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ustanowił administracyjny kodeks postępowania dla
administracji Unii Europejskiej.

Wzywamy do opracowania systemu on-line, który wskazywał będzie różne mechanizmy zażaleń do
dyspozycji ogółu społeczeństwa oraz tego, które z nich są najbardziej odpowiednie z punktu widzenia jego
interesów; realizacja tego działania wymagałaby stworzenia miejsca kompleksowej obsługi (one stop shop)
działającego w trybie on-line.

Nie wszystko jednak miało układać się dobrze. Chciałbym skorzystać z tej sposobności, aby zaprotestować
przeciwko stałej od 2007 roku praktyce stosowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Prezydencji oraz Dyrekcji
Generalnej ds. Komunikacji, która polega na tym, że sprawy, które nie są petycjami rejestruje się jako petycje
zgodnie z art. 201 ust. 1 Regulaminu Parlamentu. Mówię o tzw. „nie-petycjach”. Rozpatrywanie ich jest
niepotrzebną stratą czasu, nie mówiąc już o kosztach pracy personelu tym się zajmującego. Aby mogli sobie
państwo uświadomić znaczenie tej kwestii, podam jedną wielkość: te tzw. „nie-petycje” stanowią do 25 %
rejestrowanych petycji. Tego rodzaju nieprawidłowość administracyjna stanowi zagrożenie dla praw obywateli
UE.

Wreszcie, jakkolwiek nie jest to mniej ważne, chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę przyjęcia kodeksu
postępowania dotyczącego wewnętrznego rozpatrywania petycji. W związku z tym zachęcam sekretariat
oraz przedstawicieli grup politycznych do podjęcia pracy nad poprawionymi wytycznymi dla posłów
dotyczącymi wewnętrznych zasad i procedur Komisji Petycji.

Podsumowując, na zakończenie mojej wypowiedzi – jakże mogłoby być inaczej, panie przewodniczący –
kieruję słowa podziękowania do sekretariatu komisji za jego pracę i wsparcie przy opracowaniu tego
sprawozdania.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym podziękować
panu Iturgaizowi za jego doskonałe sprawozdanie i za bardzo ważną pracę, którą w sposób oczywisty
poświęcono na przygotowanie tego sprawozdania. Muszę powiedzieć, że pod względem jakości jego
sprawozdania, poszedł on nawet dalej niż jego poprzedniczka wykonująca to zadanie, pani poseł McGuinness,
której sprawozdanie także było bardzo ważne i treściwe.

Po przestudiowaniu sprawozdania Komisja stwierdza, że znalazła w nim wiele bardzo ważnych szczegółów
i wiele sugestii dotyczących naszej lepszej pracy i współdziałania w przyszłości. Jest całkowicie jasne, że
musimy uznać coraz większe znaczenie petycji. Widzimy, że liczba i ranga zagadnień zawartych w petycjach
rzeczywiście rośnie. Pragnę także skorzystać z tej sposobności, aby wyrazić uznanie dla nowej
przewodniczącej Komisji Petycji, pani poseł Mazzoni, ponieważ udało się jej w bardzo krótkim czasie wnieść
nową energię i nadać impet pracy tej komisji oraz współdziałaniu z Komisją Europejską, i nawiązuje ona
bardzo dobre, oparte na współpracy relacje robocze z innymi komisjami w Parlamencie, a także z Komisją
Europejską.

Kontynuując, chciałbym także powtórzyć, że Komisja Europejska jest oczywiście jak najbardziej gotowa do
współpracy z Komisją Petycji we wszystkich aspektach dotyczących petycji. Jesteśmy gotowi udzielać pomocy
eksperckiej i zaoferować coś bardzo ważnego – studium źródłowe tych zagadnień oraz dobrą wymianę
informacji dotyczących najbardziej ważkich zagadnień. Ze względu na ograniczenia czasowe pozwolicie
państwo, że skoncentruję się tylko na trzech sprawach, które z punktu widzenia Komisji są bardzo interesujące
i bardzo ważne.

Za niezwykle ważną kwestię uważamy uznanie przez sprawozdawcę bardzo istotnego elementu całej
współpracy, jakim jest współpraca z władzami i parlamentami krajowymi. Wysłuchałem teraz bardzo
uważnie jego pomysłu ustanowienia bardzo ścisłej współpracy z komisjami petycji w państwach
członkowskich. Często rzeczywiście za egzekwowanie ustawodawstwa europejskiego odpowiadają władze
krajowe.

Po drugie, rozumiem apel o większą czytelność i przyjazność dla użytkownika w odniesieniu do
rozpowszechnianych informacji i przekazywania informacji płynących z Komisji. Dążymy do usprawnienia
naszej pracy pod tym względem; chciałbym także podkreślić jakość nowej strony internetowej Europa,
poprzez którą staramy się odsyłać składających petycje do właściwych informacji.
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W mojej trzeciej uwadze pragnę wyrazić zadowolenie z faktu, że w ubiegłym tygodniu udało się nam zawrzeć
pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją umowę ramową dotyczącą szczególnej kwestii poruszonej
w sprawozdaniu, to znaczy informacji o aktualnych uprawnieniach zainteresowanych stron w związku z
naruszeniami. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy rozwiązanie tej kwestii.

Wiem, że mój czas minął, więc na tym zakończę. Z niecierpliwością oczekuję na naszą debatę. Dziękuję
bardzo za doskonałe sprawozdanie.

Pascale Gruny, w imieniu grupy PPE. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Chciałabym przede wszystkim pogratulować panu posłowi Iturgaizowi Angulo za jego pracę.

Zgadzam się z treścią sprawozdania i nie chcę wracać do tego konkretnego tematu. Chciałabym jednak
podkreślić dwie istotne kwestie poruszone przez pana Iturgaiza Angulo. Przede wszystkim, ważne jest, aby
informować obywateli o różnicy między inicjatywą obywatelską, procesem wnoszenia petycji do Parlamentu
Europejskiego, a rolą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W dalszym ciągu dużo jest zamieszania
w kwestii roli każdego z tych instrumentów. Po drugie, kiedy spotykam się z obywatelami w moim okręgu
wyborczym, uświadamiam sobie, że nigdy nie słyszeli oni o prawie do wnoszenia petycji do Parlamentu
Europejskiego. W jaki sposób możemy spowodować, żeby obywatele mieli jaśniejszy obraz sytuacji i żeby
mogli mobilizować istniejące zasoby na swoją korzyść? W związku z tym posiadanie przez Parlament
Europejski lepszych narzędzi komunikacji ma podstawowe znaczenie.

Czy wiedzą państwo, że nie ma obecnie żadnej strony internetowej, która objaśniałaby wyraźnie, jak wnieść
petycję? Tym samym brak jest informacji dostępnych dla osób wnoszących petycje, które umożliwiłyby im
śledzenie w czasie rzeczywistym wnoszonych przez nie petycji do Parlamentu Europejskiego. Ta
nieprzejrzystość nie jest niczym uzasadniona.

Potrzebna jest większa przejrzystość, aby obywatele uświadomili sobie, że jesteśmy po to, by ich wspierać.
Nasza komisja istnieje i działa na ich rzecz i jesteśmy po to, aby ich słuchać. Parlament Europejski musi
uczynić wszystko, co w jego mocy, żeby wypełnić tę lukę komunikacyjną i zwrócić uwagę na pracę, która
została wykonana. Praca ta nie ma charakteru ustawodawczego, to prawda, ale jest niemniej ważna.
Przedmiotem naszej głównej troski powinni być obywatele, a nasza komisja stara się realizować ten cel
każdego dnia.

Chrysoula Paliadeli, w imieniu grupy S&D. – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Ja także chciałabym
ze swej strony, jako wiceprzewodnicząca Komisji Petycji wyrazić podziękowania mojemu dobremu
przyjacielowi, panu posłowi Iturgaizowi, za opracowane przez niego bardzo ważne sprawozdanie, tym
bardziej, że po dokonaniu oceny danych statystycznych podkreśla on kluczową rolę Komisji Petycji w
kontaktach między obywatelami Europy a Parlamentem Europejskim, a także, wraz z instytucją Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich, w budowaniu ich zaufania do Unii Europejskiej i jej przedstawicieli.

Z tego punktu widzenia Komisja ma obowiązek – i z zadowoleniem przyjmuję, że pan Šefčovič (uprzedziwszy
mnie) już to powiedział – współpracować z członkami Komisji Petycji, by zmniejszyć biurokratyczną
mentalność i pomagając Komisji sprawniej odpowiadać na wnioski, co usprawni pracę Komisji Petycji,
przedstawiając jej oficjalne sprawozdania z postępów w sprawie postępowań o naruszenia oraz tworząc
nowy portal internetowy służący informowaniu obywateli o różnych mechanizmach zażaleń, które mają
do dyspozycji na szczeblu unijnym i krajowym.

Ufam, że Komisja poświęci sprawozdaniu pana Iturgaiza należytą uwagę i skorzysta z jego wniosków starając
się dążyć do osiągnięcia europejskiej tożsamości i budowania spójności.

Marian Harkin, w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Pragnę przede wszystkim podziękować
sprawozdawcy za jego wyczerpujące sprawozdanie.

Jestem zastępcą członka Komisji Petycji od sześciu lat i przez ten czas współpracowałam bardzo ściśle z
niektórymi petentami i wysłuchiwałam bardzo uważnie innych.

Pierwszą sprawą, która zawsze mnie niepokoi jest ogólnie to, że obywatele mają bardzo odmienne spojrzenie
na instytucje UE niż my, posłowie do PE, lub pan, jako komisarz. Myślę, że musimy postawić się w sytuacji
petentów. Uważam, że jeśli chcemy, żeby proces ten był naprawdę skuteczny i przyjazny dla obywateli,
musimy utworzyć jakiś panel z udziałem petentów, a następnie wysłuchać, co mają oni do powiedzenia i
posłużyć się tym jako katalizatorem pozytywnych zmian.
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Dla wielu obywateli wnoszenie petycji do Parlamentu Europejskiego jest ostatnim okrążeniem w bardzo
długiej podróży i często są oni bardzo sfrustrowani. Jesteśmy odpowiedzialni za wyprostowanie tej ścieżki
w możliwie największym stopniu. Istotnie, propozycja przekształcenia strony internetowej UE w przyjazne
dla użytkownika centrum kompleksowej obsługi jest, moim zdaniem, doskonała. Musimy jednak także
wspierać obywateli w całym tym procesie, wyjaśniając w sposób zrozumiały i terminowy, co się składa na
całą procedurę.

Kwestia niedopuszczalnych petycji powstaje co roku i myślę, że musimy spojrzeć na to realnie. Nigdy w
pełni nie wyjaśnimy obywatelom, jakie Unia ma kompetencje, czy jakich nie ma, więc myślę, że ważniejsze
jest, by w przypadku, gdy dana petycja jest niedopuszczalna, wyjaśnić to obywatelowi w sposób zrozumiały
i prosty, a co najważniejsze, by odpowiedź zawierała sugestie, gdzie może się on zwrócić w następnej
kolejności.

Dwie uwagi na zakończenie. Popieram zapis ustępu 17, w którym wzywa się Komisję do tego, aby zajęła
się sprawą nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych. Rok za
rokiem, małe firmy w wielu, a może nawet wszystkich państwach członkowskich, są nękane i odbierają
pogróżki prawne od nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych.

Na koniec, w punkcie E mówi się o bezpośrednim oddziaływaniu ustawodawstwa UE na życie obywateli
oraz o tym, że obywatele mają najlepsze dane po temu, aby oceniać jego skuteczność i niedostatki. My, jako
ustawodawcy, a komisarze jako inicjatorzy ustawodawstwa, musimy tego wysłuchać i wykorzystać jako
element działań wzmacniających, które zwiększy naszą skuteczność zamiast powodować impas.

Margrete Auken, imieniu grupy Verts/ALE. – (DA) panie przewodniczący! Ja także pragnę podziękować
panu Iturgaizowi za bardzo ważne sprawozdanie, które zawiera wiele wspaniałych punktów. Ponieważ
mam niewiele czasu na wystąpienie, skoncentruję się na przedstawionych przez nas poprawkach.

Jeżeli obywatele mają zrozumieć, na czym polega nasza praca, musimy mówić konkretnie. Rzecz nie w tym,
aby kogokolwiek obwiniać; przeciwnie, nasza praca wydała owoce. Władze lokalne i krajowe wysłuchały
nas. Mówienie o tych sprawach w kategoriach jedynie czysto abstrakcyjnych wynika ze źle pojętej uprzejmości
i sprzeciwia się dobrym intencjom wielu z koleżanek i kolegów posłów, by uczynić naszą pracę bardziej
przyjazną dla obywateli.

W poprawce 1 chcemy jasno powiedzieć, że sąd unijny stoi naturalnie ponad sądami krajowymi.
Sprawozdanie może stwarzać wrażenie, że ostatnie słowo mają sądy krajowe. Obywatele mogą oczywiście
kierować sprawy do nas, także poza sądami krajowymi. W przeciwnym razie dla większości ludzi rozpatrzenie
ich skarg stanie się niemożliwe, i to nie jedynie z przyczyn finansowych.

Za najważniejszą chyba uważam poprawkę 4. Nie chcemy dać Komisji możliwości uniknięcia
odpowiedzialności za przestrzeganie przez państwa członkowskie wspólnotowego ustawodawstwa.
Wspaniale jest przedstawiać nowe metody, ale z uwag pana komisarza nie mogę się zorientować, czy była
to ewentualna próba uchylania się przez Komisję od obowiązków, na co nie można pozwolić.

Na koniec kilka słów na temat naszej poprawki 5 dotyczącej regulaminu i metod pracy w Komisji Petycji,
które prawie wcale nie będą obchodzić posiedzenia plenarnego. Krótko mówiąc, obecne reguły i metody
pracy sprawdzają się bardzo dobrze, i proszę pamiętać: jeżeli coś się nie psuje, nie trzeba tego naprawiać!
Już zbyt dużo cennego czasu zmarnowaliśmy na tę debatę.

Zbigniew Ziobro, w imieniu grupy ECR. – (PL) Panie przewodniczący! Na wstępie chciałbym przyłączyć się
do podziękowań dla sprawozdawcy za wykonaną pracę.

Chciałbym zwrócić uwagę, że zasadniczy wpływ na działalność komisji będzie miało wejście w życie traktatu
lizbońskiego, chociaż dostosowanie prac komisji do nowych warunków traktatowych jest celem, który
będzie wymagał dalszej realizacji. W tej nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, niebagatelną rolę powinien
odegrać Parlament, zwłaszcza w pracach nad nową inicjatywą obywatelską, tak, aby instrument ten mógł
spełniać swój cel w ramach procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej. Komisja Petycji odgrywa dużą rolę w
realizacji kontrolnych uprawnień Parlamentu. Warto jest wspomnieć przykład skarg na działalność
niemieckich urzędów do spraw młodzieży, które utrudniały realizację praw rodzicielskich przez rodzica
pochodzącego z innego niż Niemcy państwa członkowskiego. Problem ten stał się przedmiotem analizy
komisji, która zwróciła uwagę na nieprawidłowości w tym względzie.
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Komisja Petycji odgrywa również ważną rolę przy kontrolowaniu prac Komisji Europejskiej. Jako przykład
można podać sprawozdanie na temat przygotowań związanych z inwestycją Nord Stream i rodzące się
podejrzenie niedopełnienia wszystkich wymogów związanych z ochroną środowiska.

Trzecim istotnym czynnikiem, o którym warto pamiętać w kontekście dyskusji o działalności Komisji Petycji,
jest nadanie Karcie praw podstawowych prawnie wiążącego charakteru. Temat ten będzie też przedmiotem
dalszych intensywnych prac komisji.

Willy Meyer, imieniu grupy GUE/NGL. – (ES) Panie przewodniczący! W imieniu mojej grupy chciałbym
także dołączyć do gratulacji i podziękowań dla pana Iturgaiza. Rozumiem, że zajmujemy się szczegółowym
sprawozdaniem na temat intensywnej pracy, którą Komisja wykonała w 2009 roku.

Ta intensywna praca dotyczyła petycji, które stają się coraz skuteczniejszym instrumentem dla ogółu
społeczeństwa co oznacza, że łączna liczba petycji zwiększyła się w stosunku do 2008 roku. Sądzę, że
wskazuje to na rzeczywiste postrzeganie Parlamentu przez ogół społeczeństwa jako bardzo użytecznego
narzędzia, gdy idzie o przedstawianie mu wszelkiego rodzaju petycji w sprawach ochrony środowiska, praw
podstawowych, sprawiedliwości, rynku wewnętrznego, itp.

Petycji jest coraz więcej: na czele listy stoją Niemcy, Hiszpania, Włochy i Rumunia; mam nadzieję, że nie ma
to związku z wynikiem jutrzejszego meczu i że Niemcy nie pokonają Hiszpanii. Prawdą jest jednak, że
zajmujemy się instrumentem, który jest rzeczywiście użyteczny dla ogółu społeczeństwa.

Sądzę, że sprawozdanie ma tę zaletę, że nie opisuje jedynie kwestii wymagających rozstrzygnięcia ze względu
na potrzebę skuteczności procedury wnoszenia petycji, ale także wskazuje te kwestie Komisji Europejskiej.

Po pierwsze, uproszczenie procesu wnoszenia petycji jest zadaniem dla nas wszystkich, w tym dla tej Izby.
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wszystko, co dotyczy kompetencji UE w dziedzinach takich jak
zarządzanie ekosystemem, środowisko itp., powinniśmy znacznie przyspieszyć reakcję Komisji w związku
z tą procedurą, włączając w to pisma ostrzegające kierowane do państw członkowskich. Musi ona być
szybsza ponieważ, jak Komisji wiadomo, kiedy wpływa pismo lub nawet gdy interweniuje Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, często jest już za późno: szkoda jest już nieodwracalna; szkoda dla
środowiska jest nieodwracalna.

Dlatego tak ważne wydaje mi się wpracowanie sposobu dużo szybszego reagowania na tę konkretną kwestię.
Reakcja ta musi być znacznie szybsza od chwili, gdy wpłynie petycja i od chwili, gdy Komisja zgodzi się, że
szkoda już została wyrządzona lub że naruszone zostały dyrektywy europejskie dotyczące ochrony
środowiska, po to, aby ta procedura, gdy już faktycznie dotrze do sądów, znalazła się tam znacznie szybciej,
zapobiegając nieodwracalności szkody.

Takie jest nasze doświadczenie z roku 2009: był to rok o bardzo ważnych reperkusjach dla mojego kraju –
Hiszpanii. Hiszpania była jednym z krajów, które najbardziej ucierpiały na skutek niekontrolowanego
rozwoju miast, sprawozdanie pani poseł Auken było więc wówczas bardzo ważne. Przypomnę państwu na
przykład sprawę portu Granadilla.

Nasza niedawna wizyta w Huelvie dotycząca skutków zanieczyszczenia ujścia rzeki pokazuje, że jest to
istotnie bardzo użyteczny instrument. Myślę, że społeczeństwo będzie nam wdzięczne, jeśli będziemy mogli
przyspieszyć i uprościć działania Komisji, a także spowodować ich większą skuteczność w przypadku
naruszeń przepisów ochrony środowiska.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Prawo do petycji zawarte jest
w traktacie lizbońskim jako ważny element składowy poczucia obywatelstwa w Unii. Obywatele niemieccy
i hiszpańscy wnoszą zdecydowanie najwięcej petycji. Mój kraj ojczysty, Austria, jest daleko za liderami.
Jestem pewna, że szeroka świadomość społeczeństwa może mieć pozytywny wpływ na coraz większą
integrację Unii Europejskiej.

Decyzje podejmowane przez Unię Europejską mają bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli.
Petycje umożliwiają obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami europejskimi, a instytucje te są często
postrzegane jako bardzo abstrakcyjne i biurokratyczne.

Jednakże instytucje także korzystają z tych petycji, ponieważ często rzucają one światło na sposób wdrażania
prawa Unii Europejskiej. Przykładem tego jest wzajemne uznawanie kwalifikacji edukacyjnych i zawodowych
oraz doświadczenia zawodowego. UE wspiera szereg różnych programów mobilności. Wzajemne uznawanie
spełnia ważną rolę służąc zapewnieniu pomyślnego funkcjonowania tych programów.
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Obywatele Unii Europejskiej są reprezentowani w Parlamencie Europejskim. Chociażby z tego powodu
ważne jest dla nich, aby mogli zwracać się do nas bezpośrednio za pomocą petycji. Jako członek Komisji
Petycji, działam także aktywnie na rzecz większej świadomości istnienia tej komisji pośród ogółu
społeczeństwa oraz podnoszenia sprawności jej działania. Gdyby obywatele Europy wiedzieli więcej na
temat uprawnień EU, możliwe byłoby rozwiązanie problemu dużej liczby nieważnych petycji.

Na koniec, co niemniej ważne, pragnę także podziękować sprawozdawcy za to sprawozdanie.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Witam pana wiceprzewodniczącego
Šefčoviča i zwracam uwagę na nieobecność przedstawiciela Rady podczas tej debaty.

Panie przewodniczący! Jak panu wiadomo, na przestrzeni lat Unia Europejska wzmacnia koncepcję
obywatelstwa europejskiego, ponieważ ma to podstawowe znaczenie dla jej politycznej legitymizacji, a nade
wszystko dla kultywowania jej ambicji demokratycznej reprezentacji. Podobnie jak to ma miejsce we
wszystkich międzynarodowych organach, Unia Europejska nie może podejmować działań poza prawem
traktatowym, ani nie może dokonywać szerokich interpretacji swoich uprawnień.

A jednak ma ona szczególny charakter, wyprowadzony z europejskiego marzenia jej założycieli, którzy
przypisali jej cechy organizacji „narodów”. W szczególności ostatni traktat – traktat lizboński, który niedawno
wszedł w życie – umieszcza instytucje europejskie w ramach politycznych, w celu uzyskania większej
partycypacji ze strony obywateli, stanowiących cegiełki w budowie Europy narodów, którą tworzymy.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego jest jedynym bezpośrednim instrumentem aktywnej partycypacji
obywateli w życiu instytucji europejskich. Niech wystarczy stwierdzenie, że komisja ta opiera swoje ramy
działania na wnioskach obywateli, a nie na instrukcjach Komisji. Parlament i Komisja powinny zwrócić
większą uwagę na jej pracę i wyniki.

Dane ze sprawozdania z 2009 roku – którego gratuluję panu Iturgaizowi Angulo – wskazują na bardzo
znaczący wzrost partycypacji, pomimo niechęci do pracy z Komisją Petycji, którą niewątpliwie okazywała
w przeszłości Komisja Europejska.

W ciągu minionego roku usprawniliśmy procedury wewnętrzne, rozpoczęliśmy przegląd sposobu
rozpatrywania otrzymywanych petycji i zaproponowaliśmy, jak już wspomniano, system modernizacji
portalu internetowego, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla obywateli. Był to owocny rok...

(Przewodniczący przerwał mówcy)

Pragnę zakończyć życzeniem na następny rok: mam nadzieję na bardziej owocną współpracę z Komisją, a
tym samym podzielam słowa pana Šefčoviča i popieram jego trzy punkty, które – mam nadzieję – zostaną
wprowadzone w życie. Mam ponadto nadzieję, że komisja ta może mieć określoną rolę do odegrania w
dyskutowanej procedurze dotyczącej inicjatywy obywatelskiej.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Ja także chciałabym pogratulować tego sprawozdania. Myślę, że przedstawia
on rzetelne informacje na temat roku 2009, który był rokiem trudnym. Wymieniono około dwie trzecie
składu osobowego Komisji Petycji, a liczba petycji wzrosła, nawet jeśli wzrost ten był stosunkowo niewielki.
Rok 2009 był także ekscytujący, ponieważ Unia Europejska próbowała zmniejszyć deficyt demokratyczny
poprzez ratyfikację i wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego.

To prawda, że Komisja Petycji nie uczestniczy w procesie legislacyjnym, a tym samym wielu uważa ją za
mniej ważną niż inne komisje. Pełni ona jednak istotną rolę w redukowaniu deficytu demokratycznego,
ustanawiając relacje między obywatelami a instytucjami UE. Istotną dla nas informacją zwrotną jest to, że
odnotowano niewielki wzrost liczby wniesionych petycji. Jednakże liczba petycji, które nie mogły zostać
przyjęte, nie zmniejszyła się znacząco. Można usprawnić przekazywanie informacji, aby wskazywać
obywatelom, w jakich przypadkach mogą wnosić petycje do komisji.

Uważam, że obszary, które dają powody do wnoszenia petycji, to także kolejna istotna dla nas wszystkich
informacja zwrotna. Są to generalnie obszary, gdzie transpozycja ustawodawstwa unijnego nie przebiega
należycie lub w wystarczającym stopniu, lub w których obywatele chcą silniejszych europejskich kompetencji,
jak w przypadku ochrony środowiska i praw człowieka. Jest coraz więcej petycji dotyczących swobodnego
przepływu, sądownictwa oraz rynku wewnętrznego. Uważam je wszystkie za bardzo ważne.

Pragnę również podkreślić, że komisja musi nawiązać ścisłą współpracę z Komisją Europejską, szczególnie
z komisarzem Šefčovičem. Bez jego pomocy Komisja Petycji działałaby dużo mniej sprawnie. Za bardzo
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istotne uważam zadbanie o to, aby decyzje były podejmowane szybko w niektórych obszarach, w których
mogą zostać wyrządzone nieodwracalne szkody, jeżeli nie będziemy działali dostatecznie sprawnie. Czynnik
czasu jest bardzo ważny także z wielu innych powodów, dlatego też współpraca z Komisją ma podstawowe
znaczenie. Pragnę wskazać na jeszcze jedną sprawę. Nie możemy rozpatrywać petycji z jednakową szybkością
we wszystkich językach. Służby administracyjne nie mają dostatecznie dużo personelu, który mówi w
językach mniej znanych. W tym obszarze także potrzebne są ulepszenia, a procedury w mniej znanych
językach należy również przyspieszyć.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Prawo do petycji jest jednym z najważniejszych praw
obywateli Unii Europejskiej. Umożliwia im zwrócenie uwagi na ewentualne naruszenia ich praw lub nadużycia
w obrębie Unii Europejskiej. A zatem wnoszone petycje są dobrym wskaźnikiem sposobu działania
europejskiego systemu prawnego. W związku tym, cieszę się, że wniesiono łącznie 1 900 petycji, co oznacza
wzrost w stosunku do roku 2008.

Obywatele Europy mają jednak także prawo do otrzymania właściwych, wystarczających i szybkich
odpowiedzi. Oznacza to, że musimy razem usprawnić nasz sposób działania oraz nasze wewnętrzne
procedury. Przede wszystkim, należy szybciej odsiewać tzw. „nie-petycje”. Nie powinny one być poddawane
kompleksowemu urzędowemu procesowi. Po drugie, musimy odrzucić lub przekazywać szybciej petycje,
za które nie odpowiadamy. Po trzecie, członkowie Komisji Petycji powinni szybciej nawiązać dialog z
petentami.

Komisja Petycji ma dużą szansę, aby ożywić Unię Europejską dla jej obywateli. Myślę, że my – przy czym
pod pojęciem „my” rozumiem Komisję Petycji, Komisję Europejską oraz właściwy organ administracyjny –
powinniśmy szeroko i właściwie korzystać w najbliższej przyszłości z tej szansy.

Dziękuję bardzo raz jeszcze sprawozdawcy za jego doskonałe sprawozdanie.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Ja także pragnę zacząć od gratulacji dla mojego kolegi, pana Iturgaiza, za jego
sprawozdanie. Jest ono ważne, ponieważ zostało opracowane przez znaczącą komisję, a Komisja Petycji
odgrywa istotną rolę jako pomost pomiędzy nami i obywatelami europejskimi. Pozytywnym faktem
dotyczącym tej komisji jest to, że nie tylko stwarza ona obywatelom sposobność wyrażenia własnego zdania,
zapewnia także, że są oni wysłuchani – co jest być może jeszcze ważniejsze. Niewiele jest miejsc, w których
obywatele czują, że są naprawdę wysłuchani, a ta komisja z pewnością jest jednym z nich.

Pragnę nawiązać do sprawozdania, które opracowałem pod koniec 2006 roku w imieniu Komisji Petycji, a
które dotyczyło nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych:
wpisy do baz firm, w których zachęca się obywateli i małe firmy, aby zamieszczały w nich swoje ogłoszenia
nie wiedząc, że będą to ogłoszenia płatne. Podmioty takie jak organizacje, szkoły i biblioteki, które nie są
nawet firmami, padają ofiarą tych baz firm. W tym sprawozdaniu zwróciłem się do Komisji o wniesienie
wniosku legislacyjnego, który rozwiązałby tę kwestię raz na zawsze. Niestety, nie doszło to do skutku i w
dalszym ciągu będę nalegał, aby to uczynić. Zwracam się zatem do pana komisarza, żeby zwrócił na to
uwagę, ponieważ uważam to za najważniejszą sprawę.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pokazuje bardzo dobrze,
jakim ważnym elementem europejskiej demokracji jest Komisja Petycji i cały system petycji. Reagujemy tam
na codzienne problemy ludzi, ale co też jest bardzo ważne, obywatele informują nas o nieprzestrzeganiu
prawa europejskiego przez instytucje w krajach członkowskich, czy przez same kraje członkowskie. I my
w Komisji Petycji dyskutujemy o tych sprawach i zamykamy je, ale zupełnie potem nie wiemy, czy kraje
członkowskie wzięły pod uwagę nasze ustalenia.

Brakuje więc nam prawdziwych mechanizmów monitorowania, czy nasze działania przyniosły efekt, a
nasze wnioski zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę. Trudno pełnić też funkcje kontrolne, jeśli nie ma
follow-upu, jeśli nie wiemy, co się dalej dzieje. I potem dzieje się też tak, że pewne petycje zaczynają do nas
wracać. Skargi zaczynają być powtarzane.

Jednym z takich przykładów jest petycja z 2006 roku, która wpływa do nas w tej chwili w 2010 roku, i
będziemy znowu się nad nią zastanawiali. Autor sprzeciwiał się wtedy budowie gazociągu Rosja–Niemcy
na dnie Bałtyku, pokazując zagrożenia dla środowiska naturalnego. I w 2008 roku Parlament Europejski
przyjął sprawozdanie, w którym wzywał do powstrzymania budowy gazociągu północnego na dnie Bałtyku.
Nasza komisja domagała się sprawdzenia przez Komisję Europejską, czy ocena całej sytuacji została zrobiona
w sposób rzetelny i czy Komisja Europejska dopilnowała sprawy. Okazuje się, że nie było monitorowania
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– sprawa do nas jeszcze raz wraca, więc trzeba zastanowić się i stworzyć system monitorowania, co dalej
się dzieje z naszymi petycjami, które zostały zamknięte.

Mairead McGuinness (PPE). – Panie przewodniczący! Pragnę podziękować sprawozdawcy. Chcę wykorzystać
czas, który mam do dyspozycji na to, aby uaktualnić dane Izby o pracach Komisji Petycji w latach 2006 i
2007, kiedy utworzyliśmy komisję dochodzeniową w sprawie Equitable Life. Przewodniczyłam tej komisji.
Ta Izba głosowała w 2007 roku nad sprawozdaniem, w którym wzywano rząd brytyjski do uznania swojej
odpowiedzialności i wypłacenie odszkodowań posiadaczom polis Equitable Life w Wielkiej Brytanii, w
Irlandii, w Niemczech i w innych krajach. Dziś wielu z was być może przyjmowało przedstawicieli swoich
wyborców, którzy niepokoją się zakresem tej rekompensaty. Proponuje się, by wynosiła ona tylko około
20 %. Nie to miała na myśli komisja, której przewodniczyłam. Chciałabym, aby ta Izba, a w szczególności
Komisja, przyjrzała się temu bardzo uważnie. Uważam, że nowy rząd brytyjski powinien dotrzymać obietnicy
danej w swoim oświadczeniu złożonym z chwilą rozpoczęcia kadencji i zobowiązać się do wypłaty
rekompensat wszystkim posiadaczom polis w sposób należyty i uczciwy.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam, że prawo do petycji jest
jednym z głównych instrumentów pozostających do dyspozycji obywateli Europy, służących ich aktywnemu
udziałowi w działalności politycznej Unii Europejskiej.

Traktując mój mandat jako posła do PE w duchu służby i poszanowania obywatela, oraz priorytetu, jaki
musi to mieć przy podejmowaniu decyzji przez Parlament Europejski, często interesowałam się petycjami
wnoszonymi...

(Przewodniczący zwrócił się do mówczyni, żeby mówiła wolniej)

Często interesowałam się wnoszonymi petycjami i postępem w ich rozpatrywaniu w odnośnej komisji.
Niestety, pomimo tego, że Regulamin Parlamentu stanowi, w art. 5 ust.3, że posłowie mają prawo wglądu
do akt przechowywanych przez Parlament lub daną komisję, przekonałam się, że dostęp do wewnętrznej
bazy danych e-Petition mogą mieć tylko członkowie danej komisji. Skontaktowałam się z tą komisją, ale
niestety nie uzyskałam odpowiedzi.

Myślę, że tej dyskryminacji, która umniejsza znaczenie petycji obywatelskich i podważa pracę komisji
parlamentarnej, należy niezwłocznie zaradzić. Mamy mało czasu, panie przewodniczący, więc staramy się
powiedzieć wszystko w minutę.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Chciałabym przede wszystkim pogratulować panu posłowi Iturgaizowi jego
pracy nad tym sprawozdaniem.

Traktat lizboński potwierdził ponownie podstawowe prawo obywateli Unii Europejskiej do wnoszenia
petycji do Parlamentu Europejskiego. Petycje te muszą jednakże mieścić się w jednym z obszarów działalności
UE, aby można było je rozpatrywać.

Dlatego też przedłożyłam poprawkę, wnosząc o to, żeby przyszły interaktywny portal petycji opisywał
możliwie najbardziej szczegółowo zadania UE w różnych dziedzinach. Jest to jedyny sposób na
wyeliminowanie niejasności dotyczących kompetencji unijnych i krajowych oraz zmniejszenie liczby petycji
uznawanych za niedopuszczalne.

Uważam, że w przyszłości Komisja musi współpracować na bieżąco z Europejskim Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, aby uniknąć sporządzania raportów specjalnych, takich jak ten dotyczący skargi 676
wniesionej w 2008 roku.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Panie przewodniczący! Gratuluję panu posłowi Iturgaizowi Angulo
niezwykle pouczającego sprawozdania. Nie jestem członkiem komisji, ale sprawozdanie to daje doskonały
obraz jej pracy, a także użyteczności procedury petycji.

Procedura petycji jest użyteczna, nawet jeżeli jest mała znana ogółowi społeczeństwa. W tym obszarze wiele
jeszcze pozostaje do zrobienia. Pracować trzeba będzie nawet po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i
wprowadzeniu tej nowej inicjatywy obywatelskiej. Przy omawianiu jej zasad, trzeba będzie się odwoływać
do prac Komisji Petycji i nie próbować wyważać otwartych drzwi. Z drugiej strony społeczeństwo należy
także informować możliwie najszerzej, że petycja to coś innego niż inicjatywa obywatelska.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Ciekawe sprawozdanie, ciekawa działalność tej komisji.
Ostatnio ona została, w szczególności w poprzedniej kadencji, bardzo spopularyzowana przez niektóre
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sprawozdania, ale jednocześnie ciekawe są konkluzje sprawozdawcy, wśród których chciałbym wyróżnić
właśnie tę konieczność lepszej współpracy z parlamentami narodowymi, czy też dostępność informacji dla
obywateli. I tutaj w pełni zgadzam się również z panią poseł Gruny, że należy wprowadzić większe
upowszechnienie roli petycji, pracy rzecznika, czy rolę, jaką może odegrać inicjatywa obywatelska.

Jednocześnie wydaje mi się bardzo istotne, aby informować o stanie zaawansowania prac nad petycją, ale
również nad wykonaniem rezolucji, która jest w wyniku działalności Komisji Petycji podjęta. Przykładem
jest to, co mówiła również pani poseł Kolarska-Bobińska: rezolucja w sprawie Nordstreamu została przyjęta,
ale jednocześnie obywatele, na przykład w moim kraju, pytają się, co dalej. Jaki jest efekt tej rezolucji? I to
jest rzeczywista odpowiedź na to, co robi Parlament Europejski.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Chciałbym na wstępie wskazać i podkreślić,
jak rośnie znaczenie Komisji Petycji jako instytucji, która słusznie przychodzi z pomocą przeciętnemu
obywatelowi UE. Prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego jest jedną z ważnych form demokracji
na szczeblu unijnym. Dla wielu osób dotkniętych różnymi problemami jest ważną formą obrony ich
interesów.

Chcę wskazać na potrzebę współpracy i kontaktów Komisji Petycji Parlamentu z ich odpowiednikami
w parlamentach narodowych, tak, aby tworzyć wspólny i uzupełniający się system obrony praw
obywatelskich. Wyjątkowo ważne są funkcje kontrolne Komisji Petycji w stosunku do działań Komisji
Europejskiej.

Na koniec chcę powiedzieć o konieczności przybliżenia naszym obywatelom kompetencji poszczególnych
instytucji unijnych i krajowych.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Starając się skoncentrować na
najważniejszych elementach tej debaty, myślę, że mogę je podzielić na trzy istotne grupy: pierwsza to lepsza
komunikacja i lepsze upowszechnianie informacji; druga to współpraca między Parlamentem Europejskim
a Komisją w dziedzinie petycji; trzecia dotyczy wszystkich kwestii związanych z procedurami naruszeń.

Co się tyczy lepszej komunikacji, zgadzam się z szanownymi koleżankami i kolegami posłami, że jasne jest,
iż powinniśmy starać się lepiej upowszechniać informacje i znajdować sposób wyjaśnienia obywatelom,
czym jest europejska inicjatywa obywatelska, na ile różni się ona od petycji, jakie są ich odnośne prawa, i
które prawa dotyczą Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ma wystarczająco dużo informacji na temat UE,
i myślę, że powinniśmy tutaj razem pracować nad tym, jak usprawnić upowszechnianie informacji pośród
naszych obywateli.

Staraliśmy się ulepszyć narzędzia komunikacji, jakie ma do swojej dyspozycji Komisja, poprzez ulepszoną
stronę internetową. Jak wspomniałem w moich uwagach wstępnych, nowa strona internetowa Europa ma
na celu rozwiązanie tego właśnie problemu. Poinformowaliśmy już Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów o pracy wykonanej nad stroną internetową, oraz o tym, że komisja ta bardzo chętnie przekaże
te informacje do Komisji Petycji. Chętnie wysłuchamy uwag Komisji PETI – lub każdej innej komisji w
Parlamencie Europejskim – na temat tego, w jaki sposób, ich zdaniem, można ulepszyć stronę internetową
i w jaki sposób możemy lepiej kierować informacje do naszych obywateli.

Wraz z zatwierdzeniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej (ECI) nasi obywatele zyskają nowe narzędzie
służące ustaleniu kolejności działań dla wszystkich, którzy pracują nad europejskim ustawodawstwem.
Pragnę szczególnie gorąco podziękować Komisji Petycji, ponieważ jej doświadczenie i rady były bardzo
ważne, kiedy opracowywaliśmy projekt rozporządzenia w sprawie ECI. Jestem przekonany, że będziemy
współpracowali bardzo ściśle w ciągu nadchodzących dni i miesięcy – w czasie, gdy kwestia ta będzie
omawiana i będzie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim, a kiedy już ECI zostanie wprowadzona
– w zakresie tego, w jaki sposób możemy działać jeszcze lepiej za pomocą tego instrumentu oraz z
obywatelami, którzy będą z niego korzystali.

Komisja jest otwarta na pracę w bardzo ścisłym współdziałaniu z Parlamentem, ponieważ zdajemy sobie
sprawę, jak ważne są petycje dla naszych obywateli i rozumiemy, że najlepsza odpowiedź to odpowiedź
prawidłowa, szybka i niepodlegająca opóźnieniom. Jeżeli tak nie jest, obywatele popadają we frustrację. Ale
niekiedy niełatwo jest udzielić szybkich odpowiedzi, ponieważ wymaga to wnikliwej analizy i bardzo
wnikliwego studium prawnego. Należy wykonywać wiele badań źródłowych, więc niekiedy trwa to przez
jakiś czas, ale jestem pewien, że będziemy współpracowali z Parlamentem poszukując sposobów ulepszenia
i przyspieszenia procesu w tym obszarze.
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Ostatnia sprawa dotyczy naruszeń. Pragnę zapewnić szanownych posłów, że traktujemy tę sprawę niezwykle
poważnie, jak państwo widzą z wykazu wszczętych postępowań w sprawie naruszeń. Jest to regularny
proces toczący się w Komisji. Zasadniczym celem Komisji jest zachęcenie wszystkich państw członkowskich
do przestrzegania prawa europejskiego i wszystkich dyrektyw. Staramy się wykorzystać wszystkie środki,
które mamy do dyspozycji, aby to uczynić – w tym wymianę poglądów oraz zachęcanie państw
członkowskich do korygowania niewłaściwej transpozycji prawa europejskiego. Kiedy się to nie udaje,
wnosimy sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości żądając skorygowania nieprawidłowej
transpozycji prawa europejskiego. W przeszłości z Parlamentu Europejskiego płynęły wnioski o większą
ilość informacji na temat procedur naruszenia. Bardzo się cieszę, że doszliśmy teraz do porozumienia w
kwestii tego, w jaki sposób robić to w przyszłości, z chwilą wejścia w życie umowy ramowej pomiędzy
Parlamentem a Komisją. Jestem przekonany, że mając do dyspozycji dodatkowe informacje, mogą państwo
także wykonywać swoje prawa i używać swoich wpływów w państwach członkowskich, aby zapewnić
przestrzeganie prawa europejskiego.

Zanotowałem sobie pozostałe szczegółowe pytania i uwagi i przekażę je do właściwych departamentów.

Carlos José Iturgaiz Angulo, sprawozdawca. – (ES) Panie przewodniczący! Dziękuję wszystkim państwu
posłom za ich wypowiedzi.

Uważam, że przez wszystkie wypowiedzi koleżanek i kolegów posłów przewija się pewna wspólna myśl.
Dotyczy ona znaczenia Komisji Petycji, ponieważ w tej właśnie komisji tysiące Europejczyków pokładają
wiarę, żywiąc nadzieję na rozwiązanie ich zasadniczych i realnych problemów.

Dlatego też, pośród wszystkich komisji, Komisja Petycji – o czym powiedziało kilku posłów – jest tą, która
ma najbardziej bezpośrednie relacje ze społeczeństwem, ponieważ Europejczycy są w nią bezpośrednio
zaangażowani. Ze względu na swoje znaczenie komisja ta musi być chroniona, a niedokładności
wyeliminowane, abyśmy my wszyscy – Parlament, Komisja i petenci – mogli mieć poczucie, że komisja ta
jest jeszcze bardziej użyteczna.

Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, na zakończenie poproszę pana komisarza, aby zwrócił na to
uwagę. Wiem, że komisarz to uczyni, ponieważ wiele skarg, które wpłynęły od innych posłów jest w pełni
uzasadnionych. Następujące uwagi, które zostały uczynione, są w pełni uzasadnione: brakuje informacji i
prawdą jest, że niektóre petycje zostały sparaliżowane, a ich droga nie została zakończona.

Uważam zatem, że nie wolno się nam rozpraszać, ale musimy dostrzegać całość zagadnienia. Petycje, które
zostały zainicjowane, a które pozostają otwarte i bez rozwiązania, muszą zostać rozstrzygnięte. Uważam,
że działając z pozycji pańskiego stanowiska jako komisarza musi pan dołożyć starań, by rozpatrzyć skargi,
które usłyszał pan w tej Izbie w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro (wtorek, 6 lipca 2010 r.).

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Jim Higgins (PPE), na piśmie. – Bardzo się cieszę, że liczba wnoszonych petycji ciągle rośnie; bardzo służy
temu możliwość ich wnoszenia w trybie online. W roku 2009 w trybie online wniesiono 65 % petycji i z
dumą mogę powiedzieć, że w Irlandii odnotowano najwyższy wskaźnik petycji na obywatela w całej UE.
Komisja Petycji jest bezcennym narzędziem wprowadzania Europy do życia obywateli poprzez jej
bezpośrednią interakcję z petentami. W 2009 roku 54 % otrzymanych petycji uznano za niedopuszczalne.
Jest to niepokojąca tendencja, która, jeżeli będzie kontynuowana, zmniejszy skuteczność komisji. Większość
petycji uznanych za niedopuszczalne wynika z ciągłego zamieszania dotyczącego praw i zadań Komisji
Petycji. Musimy pilnie wprowadzić kampanie informacyjne dla obywateli dotyczące uprawnień i zadań
Komisji Petycji – można to zrobić poprzez stronę internetową stanowiącą centrum kompleksowej obsługi,
na której wyjaśniono by w sposób jasny, co należy do uprawnień i zadań komisji oraz przekazywano
informacje na temat innych możliwych sposobów rozwiązywania spraw niepodlegających petycjom. Komisja
Petycji ma kluczowe znaczenie w tym sensie, że przynosi uprawnienia Europy do ludzi, którzy mają najlepsze
dane po temu, aby ocenić niedostatki polityki EU realizowanej przez państwa członkowskie.
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PRZEWODNICZY: STAVROS LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

20. Jednominutowe wystąpienia (Artykuł 150 Regulaminu)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego są jednominutowe wystąpienia w znaczących
kwestiach politycznych (Artykuł 150 Regulaminu).

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Przede wszystkim pragnę przekazać wyrazy współczucia cierpiącym w wyniku
powodzi w Rumunii.

Dwadzieścia trzy osoby zginęły, a ponad 18 tysięcy zostało ewakuowanych. Powodzie dotknęły
530 miejscowości w 37 okręgach, około 9 tysięcy domostw i 60 tysięcy hektarów gruntów uprawnych oraz
41 dróg krajowych. Straty rosną każdego dnia.

Priorytetem w tym momencie jest wybudowanie zapory o długości 4,5 km w Galaţi, aby ochronić to miasto
portowe przed zalaniem przez Dunaj. Jeśli zapora nie wytrzyma, doprowadzi to do prawdziwej katastrofy.
Katastrofa dotknie ponad 8 tysięcy ludzi oraz największe podmioty gospodarcze w Galaţi.

Rząd rumuński ogłosił, że dostarczy dokumentację związaną z dostępem do Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej do 15 lipca. Zwracam się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie dokładnej oceny
poniesionych strat i udostępnienie Rumunii środków z tego funduszu możliwie jak najszybciej.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Panie przewodniczący! Nasze media donoszą w tej chwili o różnorakich cięciach
i oszczędnościach, tak potrzebnych aby kraje mogły poradzić sobie z długami narzuconymi mieszkańcom.
W gruncie rzeczy to zrozumiałe, że dużo pisze się na ten temat, ale też oczywiście są ludzie, którzy nie mają
na czym oszczędzać, ponieważ nie mają w ogóle żadnych środków. Wiele z tych osób, naszych bliźnich,
żyje w Afryce. Wkrótce kamery telewizyjne odwrócą się od piłkarskich Mistrzostw Świata w Republice
Południowej Afryki. Mam nadzieję, że wówczas będziemy mogli rzucić nowe światło na ubogie kraje na
południe od Sahary. Musimy coś zrobić, ponieważ to skandaliczne, że ludzie umierają z głodu i pragnienia,
i nie mają niczego, co pozwoliłoby przeżyć. Dlatego też jestem przekonany, że musimy mieć odwagę, by
obalić mur pomiędzy prywatną przedsiębiorczością i biznesem a państwem, musimy też pozwolić
przedsiębiorcom na dostarczanie pomocy w inny sposób niż miało to miejsce dawniej.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Panie przewodniczący! Na tym forum wolności oddaję hołd pamięci
Joségo Saramago, którego poznałem w związku z jego wielkim zainteresowaniem dwoma pisarzami z
mojego miasta, Oviedo: Leopoldo Alasem i Ángelem Gonzálezem. Oviedo to miasto, które – jeśli zwycięży
zdrowy rozsądek – będzie Europejską Stolicą Kultury na rok 2016.

José Saramago był człowiekiem zaangażowanym. Jego sprzeciw przeciwko wojnie w Iraku był niezapomniany,
podobnie jak zaangażowanie w wielkie sprawy małych ludzi, na przykład w sprawę Aminatou Haidar oraz
wszystkich ludów saharyjskich. Komunista, który miał odwagę krytykować ekscesy reżimu na Kubie, był
jednak przede wszystkim wielkim pisarzem. Zostawił po sobie niezatarty ślad w Portugalii, na Półwyspie
Iberyjskim, w Europie i na świecie.

Dalej, Fundacjo José Saramago! Dalej, Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Panie przewodniczący! Jako kraj kandydujący Turcja musi podzielać
wartości i cele Unii Europejskiej, nakreślone w traktatach. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest dbałość o
dobre relacje z sąsiadami, o co wielokrotnie prosili zarówno Parlament Europejski, jak i Rada, choć to
zobowiązanie wykracza poza wszelkie słowa. W dniu 30 czerwca Turcja dopuściła się kolejnej prowokacji
na północnych wodach Morza Egejskiego w obrębie greckiego szelfu kontynentalnego. Turecka jednostka
hydrograficzna i oceanograficzna Cesme przepłynęła 13 mil na północ od wyspy Samotraki i 10 mil od
wybrzeża Tracji, bez poinformowania strony greckiej o utrzymywanym kursie i prowadzonych działaniach.

Poprawa relacji bilateralnych leży w interesie zarówno Grecji, jak i Turcji. Tureccy przywódcy mówili
niedawno o nowym klimacie dla relacji grecko-tureckich. Jednak systematyczne naruszanie przez Turcję
greckich wód przybrzeżnych i przestrzeni powietrznej wywołuje pytanie – bez odpowiedzi – dotyczące
uczciwości intencji.

Pragnę raz jeszcze z tej trybuny zwrócić się do odpowiednich instytucji Unii Europejskiej o wysłanie jasnego
i wyraźnego apelu do Ankary na temat tego niestosownego zachowania.

05-07-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL50



Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Panie przewodniczący! Odkrycie szczepień to jedno z największych
dokonań w zakresie medycyny. Programy szczepień dla dzieci to europejska historia sukcesu. Choroby,
które podczas ubiegłego stulecia szkodziły zdrowiu tysięcy dzieci, a czasem nawet kosztowały ich życie,
zostały niemal wyeliminowane. Dziś obchodzimy 30 rocznicę zwalczenia ospy wietrznej.

Świadomość społeczna dotycząca chorób, którym można zapobiec za pomocą szczepień, zmniejsza się, a
wraz z nią motywacja do szczepień własnych lub własnych dzieci. Z kolei mniejsza motywacja do udziału
w programach szczepień prowadzi do zmniejszonych wskaźników szczepień. W efekcie takie choroby, jak
odra i różyczka, które zostały prawie zwalczone, ponownie zaczynają występować na szerszą skalę.
Zaszczepienie dziecka przeciwko chorobie zakaźnej przynosi temu dziecku osobistą korzyść w postaci jego
zdrowia. Jednak wiąże się również z konkretnymi korzyściami dla wszystkich ludzi. Szczepienia chronią
nie tylko jednostki, ale też społeczeństwo jako całość.

Jednym z głównych zadań europejskiej polityki zdrowotnej powinno być podkreślenie wagi programów
szczepień wśród dzieci oraz wagi szczepień w ogóle, jak również zwiększenie wskaźników udziału w
programach szczepień, szczególnie w kontekście rosnących wymagań stawianych naszemu budżetowi w
sprawach zdrowia.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Panie przewodniczący! Na początek chcę poprzeć sprawę poruszoną
przez moją irlandzką koleżankę, panią McGuinness, w odniesieniu do spółki Equitable Life; zwracam się
również do rządu Wielkiej Brytanii, aby zajął się tą kwestią w trybie pilnym oraz w ramach honorowania
własnych zobowiązań. Zostałem zasypany korespondencją z mojego kraju w związku z tą sprawą.

Chcę teraz nawiązać do tymczasowej komisji utworzonej w celu zbadania perspektywy finansowej na lata
2014-21, która spotka się po raz pierwszy w czwartek.

(GA) Jako członek tej komisji chciałbym podkreślić wagę silnego budżetu rolnego po 2013 roku. Należy
pamiętać, że całkowite wydatki Unii na rolnictwo wynoszą zaledwie 0,4 % produktu krajowego brutto Unii
Europejskiej.

Dzięki dalszemu umacnianiu budżetu rolnego Unia będzie dobrze przygotowana na radzenie sobie z
przyszłymi wyzwaniami, takimi jak bezpieczeństwo żywności, ochrona naturalnych zasobów, w tym
środowiska, tworzenie miejsc pracy i, co najważniejsze, rentowność gospodarcza obszarów wiejskich.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Jak państwo wiedzą, Rumunia od ponad tygodnia doświadcza
powodzi, która doprowadziła do śmierci 23 osób i zniszczenia tysięcy domów.

W tych okolicznościach Rumunia potrzebuje wsparcia finansowego z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej, tym bardziej, że rząd w Budapeszcie okazał się niezdolny do radzenia sobie z tą katastrofą, do
podjęcia wszystkich koniecznych środków i złagodzenia strat.

Panie przewodniczący! Chciałabym zaapelować o okazanie solidarności ludziom dotkniętym powodzią,
która niedawno dotknęła Rumunię. Mając to na względzie, zwracam się również do Parlamentu Europejskiego
o wsparcie mobilizacji Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz alokację środków współmiernych z
poniesionymi stratami.

Panie przewodniczący! Mój kraj potrzebuje tego wsparcia, i to możliwie jak najszybciej.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Autostrada D8 łącząca Pragę z Dreznem stanowi część transeuropejskiej sieci
autostrad. Budowano ją od lat osiemdziesiątych XX wieku. Początkowo miała być gotowa do 2000 roku.
Teraz stało się jasne, że – w związku z opóźnieniami – nawet rok 2012 nie jest terminem realnym.

Problem wiąże się z szesnastokilometrowym odcinkiem biegnącym przez obszar chroniony České Středohoří.
Projekt powinien być finansowany z funduszy europejskich w wysokości około 8 miliardów koron czeskich
i współfinansowany zarówno przez Unię Europejską, jak i Republikę Czeską. Jednak w połowie marca tego
roku Komisja Europejska ponownie poinformowała czeskie Ministerstwo Transportu, że ocena projektu
zakończenia budowy autostrady D8 została wstrzymana na okres do czterech miesięcy. Oczywiście, nie
możemy się na to zgodzić. Robi to złe wrażenie na opinii publicznej, ma zły wpływ na środowisko, a nawet
zdarzają się ofiary śmiertelne na trasach alternatywnych. Chciałbym więc zwrócić się do Komisji Europejskiej
o przyspieszenie procesu negocjacji i przygotowanie ostatecznego stanowiska.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Panie przewodniczący! Zgodnie z danymi statystycznymi Eurostatu
bezrobocie osiąga niebotyczny poziom we wszystkich tych krajach Unii Europejskiej, w których przyjęto
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surowe środki antyobywatelskie. W sumie w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest 23 113 000
bezrobotnych i jest to liczba o 1 801 000 większa niż w maju 2009 roku. W Grecji bezrobocie wzrosło do
10,2 %, choć w rzeczywistości wynosi ponad 15%, a dotyczy 23 % młodych mężczyzn i ponad 27 % młodych
kobiet.

Rząd PASOK wymachuje memorandum, które podpisał z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem
Walutowym przy wsparciu innych instytucji kapitałowych i europejskiej jednokierunkowej drogi, i zmierza
w kierunku obalenia systemu opieki społecznej w sektorze publicznym i prywatnym, obalenia układów
zbiorowych, zwiększenia limitów zwolnień grupowych, drastycznego zmniejszenia – o 20 % – odpraw i
pensji dla ludzi młodych, którzy właśnie weszli na rynek pracy, poszerzenia zakresu pracy wykonywanej
przez dzieci, a to drogą popierania praktyk zawodowych, i ogólnie – poszerzania zakresu bezlitosnego
wykorzystywania młodych ludzi.

Ta barbarzyńska kapitalistyczna polityka jest typowa dla polityk Unii Europejskiej i burżuazyjnych rządów
jej państw członkowskich. W moim kraju polityce antyobywatelskiej towarzyszy szkalowanie i kryminalizacja
walki klasowej ruchu robotniczego, a to z jednego tylko powodu: aby przenieść brzemię kryzysu
kapitalistycznego na ludzi pracujących w celu zabezpieczania zysków monopolistycznych grup biznesowych.

Ludzie pracujący pilnie potrzebują zgromadzić się i zintensyfikować swoją walkę o obalenie polityki
antyobywatelskiej, potrzebują zapewnienia, że ich bieżące potrzeby będą zaspokajane.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Panie przewodniczący! W czasie, gdy wszystkie rządy Unii
Europejskiej podążają śladami Grecji, niedawnych środków wymierzonych tam przeciwko robotnikom,
antydemokratyczne, antykomunistyczne środki i prowokacyjne działania nasilają się w państwach
członkowskich i instytucjach Unii Europejskiej.

Pragnę szczególnie potępić kryminalizację symboli komunistycznych w Polsce i kryminalizację prawdy
historycznej na Węgrzech, co umniejsza antyfaszystowskie zwycięstwa narodu. Pragnę również potępić
zakaz używania symboli komunistycznych ze strony rządu mołdawskiego, wsparty przez Unię Europejską
oraz podobne środki w Rosji.

Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby ponownie potępić próbę oczerniania poświęcenia milionów
komunistów i antyfaszystów poprzez zrównanie komunizmu z faszyzmem, czego są państwo niewątpliwie
świadomi.

Grożenie, że strajki i obywatelskie rozruchy są niezgodne z konstytucją, nie może jednak powstrzymać
rozwoju społecznego i walki robotników zmierzającej do obalenia barbarzyńskich środków
antyobywatelskich. Potężna kampania oczerniania socjalizmu ma na celu przekonanie ludzi, że nie ma
rozwiązania alternatywnego. Jesteśmy optymistami. Dostrzegamy z pewnością, że robotnicy znowu stawiają
opór. Wiemy, że ta walka jest jedynym realnym alternatywnym rozwiązaniem w sytuacji kryzysu, którego
doświadczają.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jako wiceprzewodniczący Grupy
ds. Osób Niepełnosprawnych chciałbym skorzystać z okazji, aby powiedzieć kilka słów na temat Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jej ratyfikacji.

Konwencja ta jednocześnie reprezentuje cel i ważny punkt wyjściowy dla rozwoju społecznego na świecie,
nawet jeśli jej ratyfikacja przez Unię Europejską – co do której decyzję podjęła Rada w listopadzie ubiegłego
roku – nie została jeszcze potwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponieważ niektóre
państwa członkowskie opóźniają przyjęcie kodeksu postępowania pomiędzy instytucjami Unii.

Dlatego też mam nadzieję, że ta Izba dostarczy impulsu do usunięcia tych przeszkód, a demokratyczne
instytucje pozostałych krajów europejskich przystąpią do ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych
o Prawach Osób Niepełnosprawnych i, z uwagi na jej pełne wejście w życie, ratyfikują również protokół
fakultatywny. Jeśli Unia Europejska rzeczywiście chce być dynamicznym liderem na scenie międzynarodowej,
musimy uznawać pełnię praw dla osób niepełnosprawnych za absolutny priorytet, zarówno na szczeblu
krajowym, jak i europejskim.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Panie przewodniczący! Książka autorstwa tureckiego ministra spraw
zagranicznych, Ahmeta Davutoglu, zatytułowana Strategic Depth, ukazała się ostatnio w tłumaczeniu na
grecki. W książce tej spójna doktryna geopolityczna Turcji wydaje się być doktryną lokalnego, regionalnego
supermocarstwa z interesami od Adriatyku po Chiny, ze szczególnym naciskiem na Cypr, Bałkany i obszar
Morza Egejskiego.
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Specjalny rozdział poświęcony jest Cyprowi; na stronie 274 książki podkreślono znaczenie geostrategiczne
tego kraju, niezależnie od czynnika ludzkiego – mieszkańców oraz ich narodowości i religii. Jednocześnie
pojawia się wyraźna aluzja ekspansjonistyczna co do greckiej wyspy Rodos.

W tym podręczniku strategii napisano – cytuję – że, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, które,
choć ich populacja nie sięga po Kubę i inne wyspy Karaibów, są nimi bezpośrednio zainteresowane, tak i
Turcja jest zobligowana, jeśli chodzi o strategię, do zainteresowania Cyprem, wykraczającego poza czynnik
ludzki.

Trend związany z pozyskaniem byłych terytoriów osmańskich, które wspomniano w książce, jest oznaką
przemocy. Nie ma miejsca na żadną przemoc przeciwko Unii Europejskiej. Należy zwrócić się z apelem do
Turcji.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Hiszpania spieszyła się, by otworzyć nowy rozdział
negocjacji z Turcją, co niewątpliwie było próbą odwrócenia uwagi od kryzysu we własnym kraju. Jednak
zamiast prowadzić negocjacje z Ankarą dotyczące bezpieczeństwa żywności, powinniśmy zająć się otwartymi
kwestiami, obejmującymi nierozwiązany konflikt dotyczący Cypru, kwestię Armenii, prawa człowieka,
wolność religii i ataki na chrześcijan, takie jak niedawne morderstwo katolickiego biskupa.

Turecki minister spraw zagranicznych powiedział, że więcej dobrej woli ze strony UE pozwoli na szybszy
postęp w procesie negocjacji. To zdumiewające, że Ankara może wyraźnie nawoływać do otwarcia nowego
rozdziału, a z drugiej strony – tak bardzo źle radzić sobie z wypełnianiem własnych zobowiązań, czy innymi
słowy – z wypełnianiem kryteriów akcesyjnych. Unia pozwala wywierać na siebie presję, i nie rozumiem,
dlaczego popycha do przodu proces poszerzania w tak szybkim tempie ponad głowami obywateli.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Staję dziś przed państwem, aby wyrazić więcej niż zdumienie i
żal, że choć żyjemy w XXI wieku, to w niektórych częściach Europy w kwestii wolności słowa w prasie
dominują praktyki, które cofają nas w czasy inkwizycji.

Trudno jest mi zrozumieć, jak mimo tego, że wolność słowa jest konstytucyjnym prawem w Unii Europejskiej,
nadal są takie państwa członkowskie, w których zarówno własna konstytucja, jak i europejskie regulacje
dotyczące prawa do wolności słowa są uznawane za słabość w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Nie zapominajmy, że rolą prasy jest informowanie opinii publicznej o każdym aspekcie życia społeczności,
którą opisuje, a dopóki nie ujawnia treści dokumentów zaklasyfikowanych jako ściśle tajne, nie ma mowy
o istotnym wpływie na bezpieczeństwo państwa.

Byłoby absurdem, gdyby rządy mogły się uciekać w dowolnym momencie do bezpodstawnych wyjaśnień,
po to aby bezpośrednio zamknąć usta dziennikarzom lub wykorzystywać pokrętne prawa do narzucenia
prasie spowodowanej strachem autocenzury. Zasadniczo nie sądzę, aby kraj, którego rząd staje się jedynym
źródłem informacji prasowej, mógł nadal zasługiwać na nazwę wolnego lub europejskiego kraju.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Panie przewodniczący! W ubiegłym tygodniu turecka jednostka
badawcza Cesme prowadziła badania podwodne bez uprzedniej wiedzy i zgody Grecji, i to w obszarze,
który zarówno z prawnego, jak i geofizycznego punktu widzenia niewątpliwie należy do Grecji. Spowodowało
to ostrą reakcję dyplomatyczną Aten.

Podstawowym powodem takiego zachowania, które prowadzi do problemów w dobrych sąsiedzkich
relacjach z państwem członkowskim, jest fakt, że Turcja nie podpisała ani nie ratyfikowała międzynarodowej
konwencji o prawie morza. Pragnę przypomnieć Izbie o bardzo ważnym fakcie: międzynarodowa konwencja
o prawie morza to mieszana umowa międzynarodowa, która została podpisana przez Unię Europejską,
wszystkie państwa członkowskie i wszystkie państwa kandydujące oprócz Turcji. Dlatego też stanowi
integralną część prawa wspólnotowego. Właśnie dlatego każde państwo kandydujące musi przyjąć UNCLOS
przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

To bardzo ważny warunek wstępny. Niedopełnienie go przez Turcję będzie miało negatywne reperkusje
dla dalszych negocjacji akcesyjnych oraz dla konkretnych rozdziałów, takich jak rybołówstwo i rozdział
dotyczący energii, dlatego Parlament powinien zachęcić Turcję do podpisania i ratyfikowania tej konwencji.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Panie przewodniczący, chciałabym powrócić do dyskusji,
jaką prowadziliśmy dziś...
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(PL) ...o inicjatywie obywatelskiej. Chciałabym, żebyśmy jeszcze raz położyli na to bardzo duży nacisk. Mam
wrażenie, że opuściliśmy w tej dyskusji dzisiejszej element komunikacji społecznej taki, na który kładliśmy
nacisk, kiedy promowaliśmy traktat lizboński. Mówiliśmy często obywatelom, że jest to największa innowacja
traktatu lizbońskiego, że obywatele naprawdę będą traktowani podmiotowo. A tym czasem nie widzę
wystarczającego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w komunikowanie tej sprawy.

Rozmawiałam z bardzo wieloma obywatelami o inicjatywie obywatelskiej: oni na ogół nie bardzo wiedzą,
że ona istnieje. Musimy bardzo szybko i sprawnie skończyć prace nad tą inicjatywą i udostępnić ją
obywatelom. Nie straćmy tej szansy, żeby przybliżyć instytucje obywatelom. Właśnie taka szansa w tej
chwili zaistniała.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Panie przewodniczący! Zgodnie z danymi Eurostatu w UE ponownie
zaczęło wzrastać bezrobocie. W Portugalii sięgnęło wyżyn, i podobnie wygląda sytuacja we wszystkich
krajach najbardziej dotkniętych kryzysem.

Masowe i drastyczne cięcia w inwestycjach publicznych, połączone z brakiem płynności na rynkach, mogą
prowadzić do katastrofalnej sytuacji w zakresie bezrobocia. Trzeba pilnie podjąć pragmatyczne środki.
Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie kraje objęte polityką spójności mają dostęp do funduszy unijnych, jednak
ich wdrażanie jest niezwykle niskie z powodu ich złożoności, powolności i braku elastyczności.

Zbliżamy się do przeglądu okresowego funduszy strukturalnych. Zwracam się do Komisji i państw
członkowskich o przeprowadzenie dogłębnego przeglądu tych programów i skupienie się na efektywnych
inwestycjach. Wzywam również do uproszczenia procedur, tak aby fundusze te mogły zostać wykorzystane
w sposób dynamiczny i elastyczny. Pragnę ponownie podkreślić wagę małych i średnich przedsiębiorstw
oraz wspierania przedsiębiorczości i pierwszych miejsc pracy dla młodych ludzi. Pragnę przypomnieć
państwu, że gdyby – na przykład – portugalskie krajowe strategiczne ramy odniesienia pomogły każdej
małej i średniej portugalskiej firmie przyjąć pracownika, to problem bezrobocia w Portugalii zostałby
praktycznie rozwiązany.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Jednym z głównych priorytetów antydemokratycznych, autorytarnych
rządów jest ograniczenie wolności mediów. To szczególnie niepokojące, że zagrożona została niezależność
mediów publicznych. Czy Komisja, Rada i Parlament zauważają, że narusza się standardy Unii Europejskiej
i kryteria kopenhaskie? Czy UE dostrzega, że wolność mediów publicznych jest ograniczana w wielu
państwach członkowskich? Media są pod bezpośrednią polityczną kontrolą i pod presją cofnięcia
finansowania. To coraz powszechniejsze zjawisko, że z powodów politycznych partie w rządzie ograniczają
informacje przedstawiane w mediach. Dlatego też musimy poprzeć sprawozdanie posła Ivo Beleta. Zaiste,
Unia Europejska, w postaci Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, powinna monitorować, czy
państwa członkowskie respektują niezależność mediów. Sugeruję, aby badanie niezależności mediów dodać
do mandatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Musimy chronić wolność prasy, podstawę
europejskich rządów prawa.

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Proszę pozwolić, że wyrażę szczególną
troskę, zadając pytanie dotyczące uznawania dyplomów szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej.

Niestety, mimo licznych debat i bardzo jasnego prawodawstwa europejskiego w tej kwestii, niektóre państwa
członkowskie nadal to utrudniają, a w pewnych przypadkach nawet nie uznają kwalifikacji określonych na
dyplomach. Mogę podać przykład z Bułgarii, gdzie stopień naukowy uzyskany na uniwersytecie w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest automatycznie uznawany, jak być powinno.

Należy dostarczyć wiele dodatkowych dokumentów, które następnie bada specjalna komisja. Oprócz
znaczących nakładów czasowych i finansowych, oznacza to, że obywatele, którzy chcą zalegalizować swoje
dyplomy narażają się na ryzyko odrzucenia. W ten sposób pozbawia się uniwersytety prawa do oceny
okoliczności przyznania dyplomu, co bezpośrednio narusza Dyrektywę Rady nr 8948 z 21 grudnia 1988
oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądzę, że Komisja musi przyjąć środki,
które powstrzymają tę niesprawiedliwość.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Panie przewodniczący, panie i panowie! W wystąpieniu chciałbym
przekazać wyrazy solidarności z ofiarami niedawnych powodzi w Europie.

Pragnę zwrócić państwa uwagę na sytuację w północnej Hiszpanii, a szczególnie w regionach Kantabrii,
Asturii, Galicji oraz Kraju Basków, które ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy i czynią usilne starania, aby
jak najszybciej powrócić do normalności.
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Chciałbym pogratulować szczególnie wszystkim instytucjom ochrony cywilnej i władzom lokalnym w tych
regionach; pracowały one bardzo ciężko, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne i zredukować szkody na
dotkniętych ulewami obszarach.

Czas zakończyć ocenę szkód i zwrócić się o pomoc dla obszarów poszkodowanych. Nowy Fundusz
Solidarności Unii Europejskiej może być jednym z narzędzi skutecznej reakcji na tego typu sytuację.

Ponadto skuteczne zastosowanie dyrektywy o powodziach jest konieczne, abyśmy byli jeszcze lepiej
przygotowani na sytuacje tego typu.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) W niedzielę, 11 lipca, minie 15 lat od chwili, gdy oddziały Armii Republiki
Serbskiej, dowodzone przez generała Mladicia, rozpoczęły w Srebrenicy najstraszliwsze zbrodnie przeciwko
cywilom, jakie miały miejsce na tym kontynencie po drugiej wojnie światowej. Siłą oddzielono ponad
8 tysięcy mężczyzn i chłopców – również dzieci – od ich rodzin i wysłano ich na pola śmierci. Była to brutalna
zbrodnia – eksterminacja męskiej populacji w szeroko pojętym regionie wschodniej Bośni graniczącej z
Serbią; zabijano ludzi dlatego, że należeli do bośniackiej wspólnoty etnicznej.

Srebrenica jest przykładem czystek etnicznych najstraszliwszego rodzaju, to zbrodnia przeciwko ludzkości,
i w 2001 roku została uznana za ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.
Przypadek Srebrenicy został również uznany za ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał ONZ w
Hadze w 2007 roku. W Centrum Pamięci w Potočari pochowana zostanie największa jak dotąd liczba
zidentyfikowanych szczątków ofiar wydobytych z ukrytych masowych grobów. Osiemset niewinnych ofiar
tego okrutnego aktu zemsty w końcu zostanie złożonych na spoczynek.

To słuszne, że w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim upamiętniamy ten bałkański horror; powinniśmy
również ponownie zażądać, aby dowódcy odpowiedzialni za ten czyn stanęli przed wymiarem
sprawiedliwości, i zostali pociągnięci do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Ostatnio belgijska policja przeprowadziła
nalot bez precedensu w historii Unii Europejskiej. Policja dokonała nalotu na pałac arcybiskupa w Mechelen
podczas spotkania biskupów katolickich, konfiskując ich telefony, komputery i poufne dokumenty.

Biskupów przetrzymywano przez dziewięć godzin bez uprzedniej informacji prawnej. Pomiędzy
skonfiskowanymi dokumentami znajdowały się dokumenty objęte tajemnicą spowiedzi, dostarczone przez
obywateli, którzy wyraźnie prosili o zachowanie anonimowości. Sprofanowano grobowce dwóch kardynałów
pochowanych w pobliskiej katedrze i zniszczono je przy użyciu młotów pneumatycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że traktat lizboński, podpisany przez Jego Królewską Mość Króla Belgów, opiera się
na kulturalnym, religijnym i humanistycznym dziedzictwie Europy, które dało początek uniwersalnym
wartościom niezbywalnych praw człowieka, wolności, demokracji, równości i rządów prawa, chciałbym
prosić przewodniczącego Parlamentu, aby zwrócił się do wysokiej przedstawiciel ds. polityki zagranicznej,
baronessy Ashton o przybycie i przedstawienie raportu z tych wydarzeń oraz o wyjaśnienie, jak zamierza
rozwiązać ten incydent dyplomatyczny, spowodowany przez bezprawne działanie państwa członkowskiego
Unii Europejskiej przeciwko państwu watykańskiemu.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Przystąpienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej oraz
objęcie procesem poszerzenia krajów Zachodnich Bałkanów to znaczące wyzwania dla Unii Europejskiej.
Często omawia się kwestie gospodarcze. Chciałbym teraz omówić czynnik, który zazwyczaj pomijamy. W
tych krajach jest dużo mniejszości narodowych. Mniejszości te nie imigrowały do tych krajów. Raczej stawały
się obywatelami innego kraju z powodów historycznych, w związku z częstymi zmianami granic. Bardzo
często powiązane z językiem prawa mniejszości są korzystniej regulowane w krajach pozaunijnych, niż w
niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzieje się tak, ponieważ kraje te zdały sobie sprawę,
że to w ich interesie leży, aby mniejszości czuły się w ich ojczyźnie jak w domu. To niewątpliwie obszar, w
którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny się wiele nauczyć od krajów kandydujących.
Każdy obywatel Unii Europejskiej zasługuje na równy szacunek i traktowanie, bez względu na pochodzenie
etniczne, narodowość czy język ojczysty.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Moje osobiste doświadczenia spowodowały, że
chciałabym zwrócić uwagę Parlamentu Europejskiego na kwestię opieki medycznej eurodeputowanych
w sytuacjach nagłych wypadków za granicami Europy. Mój przypadek, a po nim przypadek z Haiti świadczą
o potrzebie stworzenia precyzyjnych uregulowań dla posłów, którzy podczas repatriacji wymagają stałej
opieki lekarskiej. W Parlamencie brak jest odpowiedniej komórki, która w takich sytuacjach odpowiadałaby
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za organizację powrotu posła. Myślę, że należałoby utworzyć w Parlamencie podmiot odpowiedzialny za
tego rodzaju sytuacje.

Panie przewodniczący, drodzy koledzy! Z tego miejsca pragnę podziękować za troskę o mój stan zdrowia
w tych trudnych dla mnie chwilach. Pragnę szczególnie podziękować za doskonałą opiekę zarówno lekarzom,
jak i całemu personelowi medycznemu pierwszego szpitala w Szanghaju oraz pani Petrze Claes, panom
Esteli Burriel i Lorenzo Manelli z Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie i ogromną pomoc, której mi
udzielili. Dziękuję z całego wzmocnionego serca.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Kryzys gospodarczy dotyka wielu osób. Chcę wskazać na potrzebę,
czy wręcz konieczność, podjęcia specjalnych działań ochronnych wobec osób żyjących w ubóstwie,
wykluczonych, ludzi starszych oraz bezrobotnych i młodzieży.

Młodzież stanowi najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych. Często wkracza w dorosłe życie przy braku
perspektyw, ze słabą pozycją startową. Wiemy, że najlepszą formą przetrwania kryzysu jest edukacja,
inwestycja we własny rozwój. W okresie kryzysu likwidowane są miejsca pracy, zamykane zakłady. Na
szczęście funkcjonują uniwersytety i inne uczelnie. Istnieją także różne formy kształcenia ustawicznego.
Dlatego należy stworzyć odpowiednie formy wsparcia na rzecz edukacji i ludzi młodych. Dobrze się stało,
że z inicjatywy sprawozdawcy, pani poseł Sidonii Jędrzejewskiej jednym z priorytetów budżetu na 2011 rok
są właśnie sprawy młodzieży.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Panie przewodniczący! Teraz bardziej niż kiedykolwiek Europa reprezentowana
przez pewnych polityków nie jest już Europą obywateli. Dlaczego? Ponieważ niektórzy z nas, konkretnie
politycy, zeszli na manowce.

Jak możemy wyjaśnić ludziom fakt, że wolimy odwołać spotkanie z organizacjami pozarządowymi
zwalczającymi głód na świecie po to, aby spotkać się z piłkarzem, jakby był księciem, i to w dniu, kiedy dwa
miliony ludzi protestują na ulicach Francji przeciwko polityce emerytalnej? Niemniej pięć dni temu trener
piłkarski odpowiadał na pilne pytania w ramach śledztwa parlamentarnego. Czy ktoś umarł? Czy doszło do
masowych zwolnień? Czy zanieczyszczano środowisko? Czy doszło do ataku terrorystycznego? Nie, skądże.
Kwestia dotyczyła zaledwie drużyny piłki nożnej, która podobnie jak 31 innych – czy też raczej 30 innych
– przegra lub już przegrała, oraz trenera, który odmówił uściśnięcia ręki swojemu odpowiednikowi z RPA,
zupełnie jak prezydent, który odmawia uściśnięcia ręki swoim współobywatelom. Proszę sobie wyobrazić,
że świat jest zamieszkany nie tylko przez zdziecinniałych piłkarzy-milionerów, którzy nie odczuwają nawet
żadnej dumy narodowej, ale również przez ludzi, którzy stracili pracę lub emerytów, którzy nie wiedzą, czy
będzie ich stać na opłacenie ogrzewania domu w zimie. Ci ludzie naprawdę istnieją, nie tylko w okresie
wyborczym.

Przykro mi – tu zwracam się do pana prezydenta Sarkozy’ego – ale nie mamy i nigdy nie będziemy mieć
wspólnych wartości i priorytetów.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Chciałbym przekazać kondolencje rodzinom obywateli, którzy stracili życie w
wyniku powodzi w Rumunii. Mogę zapewnić wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku tych strasznych
wydarzeń, że nasze myśli są i będą z nimi.

Niestety, brak podstawowej infrastruktury prewencyjnej oraz słabe przygotowanie władz rumuńskich –
mimo że podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości – doprowadziły do strat materialnych, a co gorsza,
do przypadków utraty życia.

Podobnie jak uczyniłem to w debacie podczas poprzedniego posiedzenia, ponownie zwracam się do Komisji
o pilne zastosowanie środków zakresie regulacji dorzeczy w odniesieniu do krajowych i transgranicznych
rzek w państwach członkowskich, jak też o szereg środków finansowych mających na celu wdrożenie tych
krytycznych inwestycji, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Równocześnie pragnę skorzystać z okazji i w imieniu narodu rumuńskiego podziękować Francji, Belgii,
Austrii i Estonii za szybką reakcję w postaci pomocy dla Rumunii w wyniku zmobilizowania wspólnotowego
mechanizmu ochrony ludności.

Paul Nuttall (EFD). – Panie przewodniczący! Chciałbym zwrócić uwagę Izby na zagadkę, która dezorientuje
posłów do PE z mojego regionu w północno-zachodniej Anglii. W listopadzie 2009 roku Kumbria, leżąca
w północnej części mojego okręgu wyborczego, doświadczyła poważnej powodzi. Zniszczone zostały
domy, zrujnowane firmy i, niestety, były ofiary śmiertelne. W wyniku tej katastrofy rząd brytyjski miał
wszelkie prawo, aby zwrócić się o pomoc do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej; mam powody, aby

05-07-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL56



przypuszczać, że kwota, która mogła zostać przekazana w formie pomocy, mogła sięgać 100 milionów
funtów brytyjskich. Jednak, o dziwo, rząd brytyjski o tę pomoc nie wnioskował.

Mieszkańcy Kumbrii to uczciwi ludzie. Pracują ciężko i płacą podatki, z których duża część przesyłana jest
do Brukseli. Dlatego też uważam, że mają prawo prosić o zwrot części tych pieniędzy, a niepodjęcie działań
w tej kwestii uważam za porażkę rządu Partii Pracy.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Gwałtowne powodzie nawiedziły w ostatnich tygodniach duże obszary Rumunii.
Niestety, zginęły 23 osoby, ponad 18 tysięcy mieszkańców ewakuowano, że nie wspomnę o olbrzymich
stratach materialnych, obejmujących tysiące domów dotkniętych powodzią. Seria powodzi trwa, sytuacja
jest bardzo poważna.

Rząd rumuński koordynuje walkę z wodą, ale musi również zajmować się oceną strat, wyrażając
zainteresowanie skorzystaniem z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Kwota, do której Rumunia będzie
mogła mieć dostęp, pokryje – oczywiście – tylko część całkowitych kosztów odbudowy, ale będzie to ważny
sygnał dla obywateli, którzy w krótkim czasie stracili cały dobytek, gromadzony przez całe życie.

Pomoc ze strony Unii Europejskiej będzie wyrazem europejskiego poczucia spójności wobec wszelkich
katastrof, szczególnie w obecnych czasach recesji. Właśnie dlatego zwracam się do Komisji Europejskiej i
kolegów posłów o okazanie solidarności z Rumunią i zatwierdzenie tej pomocy finansowej, skoro tylko
władze dostarczą ocenę strat i plany odbudowy.

Victor Boştinaru (S&D). – (RO) W okresie pomiędzy dwoma wojnami światowymi Rumunia, Węgry i
Włochy doświadczyły reżimów dyktatorskich, faszystowskich, które prowokowały przemoc, zarówno
wewnątrz tych krajów, jak i na arenie międzynarodowej.

W tej chwili we Włoszech mamy do czynienia z monopolem premiera Silnio Berlusconiego, sprawującego
kontrolę nad środkami masowego przekazu. Na Węgrzech rząd Orbána, którego partia należy do grupy w
Parlamencie Europejskim, proponuje długoterminowy monopol w zakresie publicznych materiałów
audiowizualnych. W Rumunii prezydent Traian Băsescu, wspierany przez partię, która należy do tej samej
grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, głosi, że mass media są słabym punktem zagrażającym
bezpieczeństwu narodowemu.

Chcę wierzyć, że Unia Europejska wyciągnęła wnioski z przeszłości, i przeciwstawi się rażącym naruszeniom
aktów założycielskich Unii Europejskiej i jej wartości podstawowych.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Dnia 1 lipca rozpoczęła się belgijska
prezydencja Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do poprzednich prezydencji rząd belgijski nie przedstawił
swoich priorytetów, a jedynie opracowano program prac dostosowany do kalendarza unijnego.

Rodzi się zatem pytanie, czy podczas tego półrocza zostaną poruszone ważne dla mieszkańców Unii
Europejskiej problemy. Co prawda rząd belgijski zapowiedział, że podczas swojej prezydencji dokona
przeglądu unijnych aktów prawnych i działań na wypadek katastrof naturalnych. Jest to bardzo ważne,
zwłaszcza w aspekcie mających miejsce klęsk powodzi, który ostatnio dotknęły nie tylko mój kraj, Polskę,
ale również Rumunię, Słowację, Węgry czy Francję. Ludzie dotknięci taką tragedią oczekują szybkiej i sprawnej
pomocy, a także dobrej koordynacji podjętych działań. Mam więc nadzieję, że pomimo wewnętrznych
problemów podczas prezydencji belgijskiej zostaną podjęte prace w tej materii, tak jak zostało to
zapowiedziane.

Jednocześnie chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą ofiarom powodzi nie
tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, które zostały dotknięte tą tragedią.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! 21 czerwca Rosja ograniczyła dostawy gazu dla
Białorusi, zapowiadając jednocześnie, że może być dalsza redukcja, jeżeli ten kraj nie zapłaci około 200
milionów dolarów płatności. Białoruś stwierdziła, że to zmniejszenie może wpłynąć również na techniczne
zaburzenie tranzytu do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci stwierdzili, że miało to
służyć, między innymi, skłonieniu Białorusi do podpisania kodeksu celnego, zmierzającego do powołania
unii celnej, czy też skłonieniu Białorusi do przestrzegania kontraktu, uzyskania rynkowych cen w eksporcie
do Białorusi, jak również skłonieniu Białorusi do sprzedaży strategicznych firm, np. sieci przesyłowych.

Ale również mogło to wpłynąć na wizerunek, jako jednego z krajów tranzytowych, i w konsekwencji
uzasadnić chociażby takie inwestycje, jak Southstream, czy też Nordstream. Jednocześnie chciałem postawić

57Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL05-07-2010



pytanie do Komisji Europejskiej o ocenie skuteczności mechanizmów wczesnego ostrzegania o przerwach
w dostawach surowców energetycznych, bowiem mamy podpisaną umowę z Rosją 16 listopada 2009 r.

Mairead McGuinness (PPE). – Panie przewodniczący! Pragnę wyrazić zadowolenie w związku ze
sprawozdaniem Komisji dotyczącym nadzoru nad rynkiem handlu i dystrybucji – ”W kierunku bardziej
wydajnego i sprawiedliwego wewnętrznego rynku handlu i dystrybucji w perspektywie roku 2020”. Jest to
bardzo ważne sprawozdanie i mam nadzieję, że stanowi ono pierwszy krok na drodze ku większej
przejrzystości w całym łańcuchu handlu i dystrybucji.

Nie dalej niż w ubiegłym tygodniu widzieliśmy przykłady niewytłumaczalnej sytuacji – bardzo niskie ceny
towarów rolnych w niektórych państwach członkowskich, łącznie z moim krajem, przy bardzo wysokich
cenach żywności dla konsumentów. Z pewnością rynek działa wadliwie, jak słusznie zwraca uwagę Komisja.
Sądzę, że jest istotne, iż w tym sprawozdaniu badamy nie tylko gospodarcze aspekty handlu, ale też wpływ
społeczny, środowiskowy oraz konsumencki w tym sektorze.

Mam nadzieję, że Parlament złoży wnioski przed 10 września. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie okresu
dziesięciu lat, aby doczekać się sprawiedliwszego sektora handlu i dystrybucji, ponieważ w tej chwili
przegrywają zarówno konsumenci, jak i producenci.

Przewodniczący. – Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego.

21. Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób
odbywających staże i praktyki zawodowe (krótka prezentacja)

Przewodniczący. Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie sporządzone przez panią poseł
Emilie Turunen w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wspierania dostępu młodzieży
do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (2009/2221(INI))
(A7-0197/2010).

Emilie Turunen, sprawozdawczyni. – (DA) Panie przewodniczący! Występuję tutaj dzisiaj jako młody polityk
i sprawozdawczyni, która chce się zwrócić z pewnym apelem. W trakcie ostatniego roku coraz więcej moich
przyjaciół traciło pracę. Są to młodzi ludzie o wysokiej motywacji, którzy chcą być produktywnymi członkami
społeczności. Zamiast tego zmuszeni są dołączyć do kolejki bezrobotnych, ponieważ nie ma dla nich pracy.
W Europie takich młodych ludzi są miliony, a ich liczba wciąż rośnie. Dzięki przedmiotowemu sprawozdaniu
z własnej inicjatywy, Parlament Europejski staje się liderem nowej agendy. Chcemy wyeliminować bezrobocie
wśród młodzieży. Nie zgadzamy się, by bezrobocie dotknęło całe pokolenie, i będziemy domagać się, by
młodym ludziom udzielono na początku ich dorosłego życia wsparcia w postaci szkoleń i możliwości
zatrudnienia.

Z danych statystycznych wynika, że w UE bez pracy pozostaje około 5,5 miliona młodych ludzi poniżej 25.
roku życia, a zatem stopa bezrobocia wśród młodzieży jest dwukrotnie wyższa niż wśród ludności ogółem.

Bezrobocie młodzieży budzi mój szczególny niepokój ze względu na niebezpieczeństwo, że doświadczenie
to na trwałe naznaczy jednostki i społeczeństwo. Przykład lat 80., kiedy to całe pokolenie skazane zostało
na długotrwałe bezrobocie, życie z zasiłku i społeczne wykluczenie, uświadamia nam bardzo dobrze, jakie
są konsekwencje pozostawienia tej sprawy własnemu biegowi. To zdecydowanie zbyt wysoka cena. Nie
chodzi tu jednak wyłącznie o prognozy gospodarcze; sytuacja ta dotyka rzeczywistych, konkretnych ludzi.
Chodzi o młodych ludzi, którzy żywią wielkie nadzieje, a jednocześnie czują, że nie są dostatecznie dobrzy.
Młodych ludzi, którym będzie trudno powrócić na rynek pracy, jeżeli nie wyciągniemy do nich teraz pomocnej
dłoni.

My jako Parlament Europejski zwracamy się zatem do wszystkich państw członkowskich, by uznały walkę
z bezrobociem młodzieży za zadanie priorytetowe, domagając się przy tym inwestycji w edukację. W związku
z tym niezbędne jest także, by UE skoncentrowała się obecnie na wspólnych strategiach jako na priorytecie
strategicznym. Potrzeba nam zintegrowanego i ambitnego podejścia, łączącego politykę edukacyjną, politykę
gospodarczą, politykę w dziedzinie zatrudnienia i politykę społeczną. Takie podejście konieczne jest na
szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.

W związku z niniejszym sprawozdaniem z własnej inicjatywy, Parlament Europejski przekazuje Komisji,
Radzie i państwom członkowskim szereg konkretnych propozycji. Niech mi wolno będzie wskazać na kilka
najistotniejszych:
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1. Proponujemy Europejską gwarancję na rzecz młodzieży, która zapewni każdej młodej osobie poniżej 25.
roku życia prawo do oferty zatrudnienia, nauki zawodu lub dodatkowego szkolenia po okresie bezrobocia
nieprzekraczającego 4 miesięcy.

2. Proponujemy Europejską kartę na rzecz jakości staży akademickich, która ma zapewnić, że ukończenie
stażu nastąpi w powiązaniu z procesem edukacji, jak i pozwolić uniknąć przypadków wykorzystywania
stażystów jako taniej siły roboczej. Jednocześnie proponujemy stworzenie większej liczby i lepszych
możliwości odbycia praktyk zawodowych dla młodzieży w ramach szkolenia zawodowego.

3. Proponujemy wszystkim państwom członkowskim w UE powołanie grup zadaniowych ds. walki z
bezrobociem młodzieży, a także stworzenie przez UE wspólnej grupy zadaniowej celem koordynacji,
wymiany informacji i podejmowania nowych inicjatyw.

4. Proponujemy zapewnienie większych środków na Europejski Fundusz Społeczny, przy czym chcemy
przeznaczyć 10 % – co najmniej 10 % – środków tego funduszu na projekty ukierunkowane na młodych
ludzi.

Pragniemy także zapewnić eliminację praktyk dyskryminujących młodych ludzi na rynku pracy wyłącznie
ze względu na ich wiek, w wyniku czego odmawia się im dostępu do usług socjalnych i odpowiedniego
wynagrodzenia.

Powyższe propozycje, tak jak wszystkie pozostałe propozycje zawarte w tym sprawozdaniu, składają się na
naszą próbę pokonania kryzysu dotykającego młodzież w Europie. Dzięki właściwej polityce i inwestycjom
możemy przekształcić europejski rynek pracy i stworzyć lepszą przyszłość dla młodych ludzi w Europie.
Jesteśmy tutaj w Parlamencie Europejskim gotowi przyczynić się do stworzenia większej liczby miejsc pracy
i udoskonalonych staży i praktyk zawodowych. Parlament Europejski jest gotowy zrobić coś pozytywnego
dla młodych ludzi Europy.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Liczba bezrobotnych wśród młodych ludzi poniżej 25. roku życia przekroczyła
już 5 milionów na szczeblu Unii Europejskiej, co odpowiada w przybliżeniu stopie 20 %.

Z powodu trudnej sytuacji gospodarczej młodzi ludzie mają obecnie jeszcze więcej trudności ze znalezieniem
godziwej pracy. Dlatego uważam, że państwa członkowskie powinny wspierać aktywne włączanie się
młodzieży w życie społeczne i wejście na rynek pracy. Nie da się jednak tego osiągnąć bez solidnego, wysokiej
jakości kształcenia.

Potencjał, jaki reprezentują młodzi ludzie, nie jest wykorzystywany w dostatecznym stopniu. Wobec zmian
demograficznych mogą oni aktywnie przyczyniać się do wzmocnienia systemów opieki społecznej.

Chciałabym na koniec zwrócić Państwa uwagę na sytuację młodych ludzi na obszarach wiejskich. Według
statystyk, ich sytuacja jest niekorzystna. Znaleźć pracę jest im trudniej niż młodzieży ze środowiska miejskiego.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Mobilność i edukacja młodzieży to
priorytety budżetowe Parlamentu Europejskiego na 2011 rok. Dopiero kilka tygodni temu przyjęliśmy tutaj
na tej sali nasz mandat do negocjacji budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok. Dla mnie sprawozdanie pani
Emilie Turunen pokazuje bardzo wyraźnie, jak właśnie te obszary: mobilność i edukacja młodzieży wymagają
wzmożonej uwagi oraz aktywnych działań.

Należy podkreślić, że sprawozdanie pani Turunen stanowi kolejny dowód potwierdzający kluczowe znaczenie
zapewniania warunków edukacji oraz wspierania wszelkich praktycznych form mobilności młodzieży tak,
aby realizować „strategię 2020”. Ułatwianie młodym ludziom wejścia na rynek pracy to równocześnie
działanie niezbędne do zmniejszenia ogólnej stopy bezrobocia w państwach Unii Europejskiej, bezrobocia,
które jest największym utrudnieniem i blokadą dla wzrostu gospodarczego. Tym bardziej istotne jest, by
w negocjowanym budżecie Unii Europejskiej znaleźć odpowiednie środki na realizację opisanych w
sprawozdaniu celów.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Bezrobocie to problem dotykający Unię Europejską
szczególnie dotkliwie w ostatnich latach, nasilony przez kryzys gospodarczy. To problem spotęgowany,
jeśli dotyka coraz więcej osób młodych, ludzi kończących szkoły, wyższe uczelnie i pragnących rozpocząć
samodzielne życie. Poza dotkliwymi konsekwencjami społeczno-psychologicznymi, jakie brak pracy ma
dla młodego człowieka, masowa skala tego zjawiska ma również bardzo negatywne skutki dla ekonomiki
poszczególnych krajów. Nie możemy dopuścić, aby kolejne generacje obywateli Unii stanęły przed widmem
dyskryminacji społecznej i fatalnej koniunktury, dlatego musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby
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zagwarantować młodzieży solidne wykształcenie wraz z praktyką zawodową oraz sprawiedliwe
wynagrodzenie, zapewniające godne warunki życia i startu w dorosłe życie.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pragnę podziękować pani
poseł Turunen za wykonaną przez nią pracę. Jak przypominają nam o tym niestety wszystkie dane
statystyczne, we wszystkich bez wyjątku krajach Unii Europejskiej kryzys gospodarczy najboleśniej dotknął
osoby zatrudnione tymczasowo, kobiety i imigrantów.

Osoby posiadające tymczasowe zajęcie to głównie młodzi ludzie i mamy szokująco wysoki odsetek, nie
widziany już od dłuższego czasu, młodych, którzy nie są w stanie znaleźć pracy. Niskie tempo wzrostu,
które, jak uważa wiele osób, utrzymywać się będzie jeszcze przez co najmniej dwa lata, a także znany
wszystkim fakt, że starsze osoby pracują dłużej w wyniku reformy systemu emerytalnego, oznaczają, że w
nadchodzących latach problem ten będzie narastał.

Z tego powodu wykonana praca jest bardzo istotna i uważam za niezbędne, by każde z państw członkowskich
uznało bezrobocie młodych ludzi za konkretny problem, który należy rozwiązać przy użyciu polityki
interwencyjnej w poszczególnych obszarach.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Panie przewodniczący! W tym bardzo dobrym sprawozdaniu z własnej
inicjatywy przygotowanym przez panią poseł Emilie Turunen, za które składam pani poseł wyrazy uznania,
Parlament Europejski wzywa Radę i Komisję do sformułowania lepszej strategii w dziedzinie zatrudnienia.
Czyni to z bardzo prostego powodu: młodzi ludzie potrzebują Europy, ale Europa także potrzebuje młodych
ludzi.

Ta dwustronna relacja jest niezwykle ważna i musi dobrze funkcjonować z jednej prostej przyczyny: w
przypadku, gdy nie będzie dobrze funkcjonować, stratne będą obie strony. Młodzi ludzie mają przed sobą
całe swoje życie i otworzą się jeszcze przed nimi nowe możliwości, natomiast Europa jest już całkiem stara
i nie dostanie swojej kolejnej szansy w tych trudnych czasach kryzysu gospodarczego.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Panie przewodniczący! Jak wskazuje niniejsze sprawozdanie, młodzi
ludzie napotykają coraz większe trudności w znalezieniu pracy, co stanowi bardzo poważną sytuację.

Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej sięga już przeciętnie ponad 21 %, lecz w niektórych
krajach jest nawet wyższa. Ukończenie studiów i znalezienie przyzwoicie płatnej pracy z uprawnieniami,
staje się dla młodych ludzi coraz trudniejsze. Zazwyczaj oferuje im się staże zawodowe, często bez
wynagrodzenia, na których wykorzystuje się młodych ludzi poszukujących pilnie zajęcia. Nawet takie staże
są bezpłatne, a kiedy daje im się zatrudnienie, jest one czasowe i słabo płatne, bez żadnych uprawnień.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna; niezbędne jest zatem wprowadzenie w życie polityki w poszczególnych
obszarach zapobiegającej dalszemu wykorzystywaniu młodych ludzi, tworzącej dla nich nowe miejsca
pracy, ale także chroniącej uprawnienia, które te osoby już nabyły.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Bezwzględnie konieczne jest ułatwienie
i ukierunkowanie wejścia młodych ludzi do świata pracy. Szkoła nie zapewni dostatecznego przeszkolenia
przyszłym pracownikom; zamiast tego powinniśmy propagować praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach.

Walka z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących
przed Unią Europejską. Właśnie dlatego powinniśmy uważać, by nie żądać zbyt wiele od przedsiębiorstw
– na przykład w walce ze zmianami klimatu, jeśli bowiem zdecydują się one zaprzestać swojej działalności,
pozbawi to szans na przyszłość naszych pracowników. Zamiast tego powinniśmy skoncentrować się na
walce z przywozem niskowartościowych towarów z krajów trzecich, które nie respektują naszych przepisów
i praw pracowniczych, zwłaszcza w odniesieniu do pracy dzieci.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Panie przewodniczący! Jest już oczywiste, kogo faktycznie dotyka
najciężej obecna sytuacja gospodarcza w UE: młodych ludzi poniżej 25. roku życia, wśród których stopa
bezrobocia wynosi 21,4 %. Jest to dwukrotnie wyższy poziom niż w przypadku ogólnej stopy bezrobocia
w UE. Konsekwencje swego bezrobocia młodzi bezrobotni będą ponosić także na późniejszych etapach
swojego życia. Ponadto bezrobocie wśród młodzieży rodzi istotne, ujemne skutki społeczne i gospodarcze
w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu gospodarczego. Młodzi ludzie reprezentują
naszą przyszłość. Musimy dać im należytą szansę, na przykład inwestując środki w lepszą edukację i szkolenia
po to, by zapewnić im solidne podstawy dla startu w dorosłe życie.
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Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Młodzież Europy potrzebuje jasnych perspektyw.
Przedmiotowe sprawozdanie jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Potrzebna jest jej perspektywa pewnej
przyszłości, która położy kres jej uzależnieniu finansowemu od innych osób i umożliwi jej
samowystarczalność.

W tym zakresie kluczową wagę ma wejście w świat pracy, a staże mogą często ułatwić dokonanie tego kroku.
Zbyt często jednak staże stanowią okazję do nadużyć. Istnieje zatem potrzeba stworzenia ram prawnych,
które chroniłyby zaangażowanych młodych mężczyzn i kobiety, gwarantując przy tym, że staże, które
ukończą, będą dobrej jakości. Staż należy widzieć jako część procesu szkolenia młodej osoby, a nie jako
okazję dla pracodawcy, by znaleźć tanią siłę roboczą. Zmotywowani i zaangażowani młodzi mężczyźni i
kobiety nie mogą padać ofiarą takich czy innych praktyk wykorzystywania i dyskryminacji. Musimy podjąć
zdecydowane środki, aby zapobiegać dyskryminacji ze względu na wiek, ponieważ młodzież Europy
reprezentuje naszą przyszłość. Musimy chronić i wspierać młodych ludzi.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Panie przewodniczący! Ja również z uwagą zapoznałem się ze
sprawozdaniem, które przygotowała pani poseł. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykle złożony problem.
Bezrobocie młodzieży to są dwa aspekty.

Po pierwsze, nasze działania, które powinniśmy przeprowadzić, tak ażeby absolwenci po przebytych
szkoleniach rzeczywiście mogli znaleźć miejsca pracy. I temu powinny służyć wszystkie polityki, które w
dyspozycji swojej ma Unia Europejska, w tym również polityka rolna. I przy okazji reformy wspólnej polityki
rolnej powinniśmy zadbać, żeby odpowiednie programy, projekty i finanse na te cele miały swoje miejsce
w całym budżecie Unii Europejskiej.

A druga sprawa to projekty społeczne, które doprowadzą do tego, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać
swoje gospodarstwa domowe i będą mieli zapewnione również wysokiej jakości usługi publiczne. Myślę tu
o szkołach, o przedszkolach i o żłobkach, których tak bardzo brakuje nawet w bardzo dużych miastach, nie
mówiąc już o małych miejscowościach i wsiach na terenie całej Unii Europejskiej.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący! Obecne bezrobocie młodzieży w Unii Europejskiej zakrawa na
farsę. Jest czymś zupełnie tragicznym, że bez pracy pozostaje 20 % młodych ludzi. Wielu z nich jest świetnie
wykształconych, w pełni wykwalifikowanych i za wszelką cenę chce pracować, ale nie może znaleźć
zatrudnienia, ponieważ płacą oni za grzechy innych – grzechy finansowych terrorystów, zachłannych
spekulantów, przepłacanych bankierów, bezczynnych regulatorów, który spędzają czas na polu golfowym.
To przez nich młodzi ludzie nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Trzeba coś w tej sprawie zrobić. Musimy stworzyć dla nich staże i dać im zatrudnienie. To nie muszą być
wysokopłatne zajęcia, ani nawet zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, ale ci młodzi ludzie na
pewno muszą zacząć pracować, im dłużej bowiem człowiek pozostaje bez pracy, tym trudniej będzie mu
stać się dobrym pracownikiem. Musimy zacząć działać już teraz. Jeśli to zrobimy, wyświadczamy młodzieży
tej Unii wielką przysługę, o której będzie się zawsze pamiętać.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Przyjmuję z
wielkim zadowoleniem przyjęcie tego tekstu przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Ponieważ
znajdujemy się obecnie w trakcie negocjacji nad budżetem UE na 2011 rok, głosowanie nad tym
sprawozdaniem odbędzie się dokładnie we właściwym momencie. W istocie Parlament wyraził swoje
pragnienie, by nadać polityce w obszarach dotyczących młodzieży rangę priorytetu. Polityka w tych obszarach
nie powinna jednak ograniczać się tylko do kwestii mobilności młodzieży. Powinna dotyczyć także praw
młodych ludzi. A właśnie o tę kwestię chodzi tutaj.

Przypadki wykorzystywania stażystów są powodem do niepokoju. Rodzą one ryzyko powstania równoległego
rynku pracy dla młodzieży. Niepewna sytuacja młodych stażystów przyjmujących staż w przedsiębiorstwach,
w których później mogą mieć szanse na zatrudnienie, szkodzi gospodarce europejskiej, zwłaszcza jeśli
chodzi o finansowanie systemów opieki społecznej.

W tym względzie cieszę się z uwzględnienia w sprawozdaniu mojej poprawki, która ma na celu ujęcie
środków, które zagwarantują godne warunki pracy i życia dla stażystów. Według mnie przedmiotowe
sprawozdanie stanowi krok ku stworzeniu prawdziwego europejskiego statutu stażysty.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Doczekaliśmy się więc wreszcie naszego symbolicznego młodego
człowieka. W obecnej chwili bezrobocie młodzieży w Unii Europejskiej wynosi przeciętnie około 21 %,
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jednak w niektórych krajach sięga nawet około 40 %, co jest ogromną liczbą, i ten wzrost bezrobocia z
pewnością trzeba powstrzymać.

W obecnej chwili młodzi ludzie są grupą znajdującą się w najtrudniejszej sytuacji w naszym społeczeństwie,
ponieważ nie mogąc znaleźć zatrudnienia, nie są w stanie żyć samodzielnie, w konsekwencji czego nie
zakładają rodzin, co ma wpływ na kłopoty demograficzne UE. Powinniśmy jednak zapewnić młodym
ludziom rzeczywistą pomoc – nie tylko mówić o tym, że trzeba coś zrobić, ale podjąć rzeczywiste kroki,
które zmienią obecną sytuację.

Trzeba też pamiętać, że cięcia wydatków na edukację w czasach globalnego kryzysu gospodarczego są bez
wątpienia najgłupszym możliwym rozwiązaniem, w ten sposób zapewnimy jedynie, że w przyszłości nasze
społeczeństwo będzie niedouczone.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Pragnę rozpocząć od podziękowania
sprawozdawczymi Parlamentu, pani poseł Turunen, za jej sprawozdanie, które jest niezwykle aktualne. Jak
podkreśliło kilku mówców, jest zupełnie oczywiste, że kryzys gospodarczy dotknął szczególnie ciężko
młode pokolenie, a stopa bezrobocia wśród młodzieży jest oczywiście nie do zaakceptowania. Nie możemy
marnować talentów naszej młodzieży, kiedy co piąty młody Europejczyk jest bez pracy lub nie ma
odpowiednich widoków na przyszłość.

W związku z tym Komisja jest szczególnie zadowolona, tak jak i ja osobiście, z bardzo odpowiedniego tytułu
tego sprawozdania, jest bowiem zupełnie oczywiste, że potrzebujemy lepszych jakościowo miejsc pracy
dla młodych ludzi, którym niezbędne jest właściwe doświadczenie w pracy. Czyż jest lepsze miejsce i lepszy
sposób na nabycie doświadczenia w pracy jak wysokiej jakości praktyki zawodowe lub staże? Zgadzam się
zatem w zupełności, że takie formy szkolenia w miejscu pracy powinny być wykorzystywane we właściwy
sposób i że nie powinny zastępować normalnego zatrudnienia, jak to podkreśliło kilku mówców.

Pełne zrozumienie ujemnych skutków kryzysu gospodarczego dla młodego pokolenia znalazło już
wyczerpujące odzwierciedlenie we wniosku Komisji dotyczącym strategii „UE 2020”. To nie przypadkiem
dwa z kluczowych celów wyznaczonych dla strategii „Europa 2020” dotyczą młodych ludzi i znaczenia
lepszej edukacji. Mają one zapewnić zwiększenie odsetku młodzieży z dyplomem wyższej uczelni, przy
jednoczesnej redukcji odsetku uczniów, którzy nie są w stanie ukończyć szkoły podstawowej lub średniej.

W związku z tym Komisja przedstawi konkretny wniosek mający na celu wsparcie państw członkowskich
w osiąganiu tych celów. We wrześniu przedstawimy naszą sztandarową inicjatywę „Mobilna młodzież”,
kładąc nacisk na określenie w pełni zintegrowanych obszarów polityki, łączących edukację, szkolenie i
zatrudnienie.

Naszym zamierzeniem jest stworzenie na szczeblu UE ram na rzecz promocji zatrudnienia młodzieży, w
tym także poprzez polityki mające zagwarantować, że młodzi ludzie posiadają wymagane na rynku pracy
umiejętności i kompetencje, przy pomocy konkretnych działań, które ułatwią młodzieży znalezienie pierwszej
pracy i zapewnią młodym stopniowy awans po wejściu na rynek pracy.

Przedstawimy środki umożliwiające wsparcie dla młodych przedsiębiorców i zwiększenie samozatrudnienia
młodych ludzi. Chcielibyśmy także zaproponować ukierunkowane działania wobec młodych ludzi nie
posiadających żadnych lub posiadających jedynie niskie kwalifikacje, które ułatwią im wejście na rynek
pracy.

Jak powiedziałem na początku, zgadzam się z przedmówcami, że musimy znaleźć konkretne i pozytywne
środki, by przestać marnować talenty i energię młodych oraz udzielić pomocy europejskiej młodzieży.
Jestem przekonany, że przy wsparciu Parlamentu Europejskiego znajdziemy właściwą receptę na pokonanie
tego niezwykle poważnego kryzysu.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 6 lipca o godzinie 12:00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Liam Aylward (ALDE), na piśmie. – (GA) Na całym świecie wzrasta stopa bezrobocia wśród młodzieży i
chwili obecnej młodzi ludzie mają niewielkie szanse na uzyskanie normalnego stałego zatrudnienia. Młodzi
ludzie wchodzący na rynek pracy doświadczają dyskryminacji ze względu na ich wiek. Dlatego z radością
przyjmuję to, co w sprawozdaniu powiedziano na temat zwiększenia dostępu młodych ludzi do rynku pracy.
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Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję propozycję stworzenia większej ilości miejsc pracy poprzez
zachęcanie pracodawców do inwestowania w młodych ludzi. Dla zapewnienia młodym ludziom lepszego
dostępu do rynku pracy niezwykle ważne jest ciągłe szkolenie i kształcenie. W tym zakresie bardzo cenną
rolę ma do odegrania sektor szkolnictwa wyższego.

Należy propagować staże i praktyki zawodowe w ten sposób, by zagwarantować, że nie wiążą się one z
wykorzystywaniem młodzieży i że młodzi ludzie są w stanie pokryć swoje podstawowe koszty utrzymania
i wejść na rynek pracy, nie doświadczając dyskryminacji w żadnej formie. Rada, Komisja i państwa
członkowskie muszą nawiązać kontakt z młodymi ludźmi po to, by uwzględnić ich potrzeby i priorytety
przy formułowaniu polityki.

Corina Creţu (S&D), na piśmie. – (RO) Niepokojąco duży odsetek młodych ludzi bez pracy – dwukrotnie
przewyższający ogólną stopę bezrobocia w UE – wskazuje, jak trudno jest młodym znaleźć pracę, przy czym
tendencja ta uległa pogłębieniu na skutek recesji. Obecne młode pokolenie, które ponosi w
nieproporcjonalnym stopniu skutki kryzysu gospodarczego, jest zagrożone wykluczeniem społecznym.
Ponad 5,5 miliona młodych bez pracy po zakończeniu nauki staje przed perspektywą ubóstwa i trudności
życiowych. Młodzi ludzie są zmuszeni przyjmować niepewne zatrudnienie, przy niskich zarobkach i
zmniejszonym zakresie ubezpieczenia społecznego, co wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy w ich
miejscu pracy. Na obszarach wiejskich, gdzie, jak w krajach takich jak Rumunia, ubóstwo, bezrobocie i
przedwczesne rozpoczynanie pracy w młodym wieku i przedwczesne kończenie nauki niszczą przyszłość
niezliczonych dzieci i młodych ludzi, obserwuje się zwiększony poziom podatności na zagrożenia.

Oprócz strategii, które mają zapewnić nam naprawę gospodarki i tworzenie miejsc pracy, takie dostosowanie
systemu kształcenia, które pozwoli uniknąć taśmowej produkcji bezrobotnej młodzieży i umożliwi walkę
z nielegalnymi formami zatrudnienia i wykorzystywania młodych ludzi, uważam za niezbędne ustanowienie
Europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży, zapewniającej każdej młodej osobie prawo do oferty zatrudnienia
bądź zatrudnienia połączonego z dodatkowym szkoleniem po okresie bezrobocia nieprzekraczającym 4
miesiące.

Petru Constantin Luhan (PPE), na piśmie. – (RO) Recesja gospodarcza przyniosła ogromny wzrost stopy
bezrobocia młodzieży, czyniąc je jednym z najbardziej pilnych problemów, przed którymi stoi Europa. W
chwili obecnej ponad 5,5 miliona młodych ludzi poniżej 25. roku życia pozostaje bez pracy, co odpowiada
stopie bezrobocia w wysokości 21,4 %, czyli dwukrotnie wyższej od ogólnej stopy bezrobocia. Wcześniejsze
recesje pokazały, że najbardziej dotknięci są nimi młodzi ludzie, jako że przyjmuje się ich do pracy jako
ostatnich, a zwalnia w wielu przypadkach jako pierwszych.

Wielu młodych ludzi, zwłaszcza w Europie południowej, pracuje na podstawie krótkoterminowych umów,
co czyni łatwiejszym ich zwalnianie w okresach kryzysu.

Komisja Europejska powinna zwiększyć środki Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczając co
najmniej 10 % z nich na projekty skierowane do młodych ludzi, a także ułatwić dostęp młodzieży do tego
funduszu.

Uważam, że najistotniejszymi kwestiami, jakie mogą być rozwiązane na szczeblu UE w celu udzielenia
pomocy młodym ludziom, są: Europejska karta jakości w dziedzinie praktyk, która zapewni przestrzeganie
pewnych warunków tam, gdzie doświadczenie praktyczne stanie się częścią systemów edukacyjnych, a także
Europejska gwarancja na rzecz młodzieży, która zagwarantuje każdej młodej osobie w UE prawo od oferty
pracy po okresie bezrobocia nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Rovana Plumb (S&D), na piśmie. – (RO) Młodzi ludzie są przyszłością Europy, ale jednocześnie są oni także
jedną z najbardziej podatnych na zagrożenia grup społecznych, szczególnie w obecnym kryzysie
gospodarczym i finansowym. W Europie południowej i wschodniej stopa bezrobocia młodzieży sięga niemal
30 %. Młodzi ludzie muszą mieć dostęp do większych możliwości w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia,
a także do ulepszonych mechanizmów propagowania integracji społecznej i aktywnego udziału w
społeczeństwie.

Państwa członkowskie powinny podjąć następujące działania na rynku pracy, przyczyniające się do stworzenia
“Europy młodego pokolenia”: zapewnienie płynnego przejścia między systemem edukacyjnym a rynkiem
pracy, poprzez propagowanie i wspieranie środków takich, jak płatne staże i doradztwo zawodowe;
zapewnienie młodym ludziom i młodym matkom dostępu do rynku pracy i infrastruktury opieki społecznej;
zachęcanie pracodawców do oferowania młodym ludziom stabilnego, długoterminowego zatrudnienia
oraz wynagrodzenia odzwierciedlającego poziom ich wysiłków oraz zawodowe i intelektualne zdolności;
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ochrona młodych ludzi przed umowami o pracę, które zawierają zapisy stawiające ich w niepewnej sytuacji
w stosunku do ich pracodawcy. Nadszedł czas, by propagować dobrostan młodych ludzi i zapewnić im
cywilizowane, prawdziwie europejskie środowisko pracy i życia.

22. Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe
formy dialogu społecznego (krótka prezentacja)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pani poseł Pascale Gruny
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieżki
kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu społecznego (2009/2220(INI)) (A7-0193/2010).

Pascale Gruny, sprawozdawczyni. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Można
tutaj wyciągnąć tylko jeden wniosek, mianowicie taki, że normą muszą pozostać umowy o pracę na pełen
etat zawierane na czas nieokreślony.

Po pierwsze, chciałabym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przyczynili się do
sporządzenia przedmiotowego sprawozdania.

Dziś jestem rozczarowana, że nie przeprowadzono debaty na temat kwestii, która znajduje się w centrum
„strategii 2020”. Wielu moich kolegów chciało się na ten temat wypowiedzieć, ale nie dano im szansy. Jednak
chciałabym ich gorąco zachęcić do przekazywania swoich uwag w formie pisemnej do służb Parlamentu.

Jestem także rozczarowana z tego powodu, że po tym jak ściśle współpracowaliśmy z wszystkimi grupami
politycznymi, aby po licznych konsultacjach osiągnąć porozumienie, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze
Europejskie złożyła alternatywną rezolucję, która jest prawie identyczna z moim sprawozdaniem.

Moja grupa nie może poprzeć dwóch elementów, które pani poseł Schroedter dodała do alternatywnej
rezolucji i które komisja odrzuciła w głosowaniu.

Po pierwsze, jeżeli chodzi o podstawy tych wniosków, które dotyczą przede wszystkim osób „pozornie“
prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek: prawdą jest, że jest to realny i powszechny
problem. Jak wspomniano w sprawozdaniu, chcielibyśmy dysponować lepszą definicją osób prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek, ale musimy także dopilnować, aby jasno zostało określone
kryterium dotyczące osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek, aby uniknąć
opierania się na domniemaniach dotyczących statusu pracownika. Definicja zaproponowana przez Grupę
Zielonych jest dużo mniej jasna i nie wnosi żadnej wartości dodanej do tekstu przyjętego przez komisję.

Po drugie, jeżeli chodzi o apel, aby dyrektywa gwarantowała te same prawa, w tym prawo do wolności
zrzeszania się, wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu zawodowego, nie do końca rozumiem,
o jakich prawach on mówi, lub kto uniemożliwia pracownikom lub osobom prowadzącym działalność
gospodarczą na własny rachunek przyłączanie się lub tworzenie związków zawodowych. Moim zdaniem
bezzasadne jest domaganie się takiej dyrektywy, a cała ta kwestia nie wchodzi w zakres kompetencji
europejskich instytucji.

W moim sprawozdaniu stwierdziłam, że umowy o pracę na pełen etat zawierane na czas nieokreślony
powinny pozostać normą i potępiłam oparte na wyzysku zastępowanie pracy na etat nietypowymi umowami.
Chciałabym państwu przypomnieć, że zasada flexicurity nie tylko zakłada elastyczność w celu dostosowania
się do rynku pracy, ale przede wszystkim odnosi się ona także do bezpieczeństwa zatrudnienia, a jednej
zasady nie można wprowadzać kosztem drugiej.

Unia Europejska musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz inwestycji w umiejętności i szkolenia, aby wspierać
trwałe możliwości zatrudnienia. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej jest wciąż zbyt wysoka, dlatego
nietypowe umowy naprawdę mają do odegrania ważną rolę na rynku pracy.

Jeżeli chodzi o młodych ludzi, nietypowe umowy mogłyby, na przykład, dać im pierwsze doświadczenia
na rynku pracy. Gdyby umowy te zapewniły młodym ludziom taką możliwość i ułatwiały im zatrudnienie
na etacie w oparciu o umowę na czas nieokreślony, poparłabym je. Jeżeli chodzi o osoby, które są bezrobotne
od dłuższego czasu, to sytuacja wygląda podobnie: jeżeli nietypowa umowa ułatwi im powrót na rynek
pracy, wtedy umowy takie popieram. W końcu jeżeli nietypowa umowa wykorzystywana jest w kontekście
przejścia z jednej pracy do drugiej lub z jednego statusu zawodowego do drugiego, wtedy także poparłabym
taką umowę, gdyż rzeczą najważniejszą jest zatrzymanie ludzi na rynku pracy.
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Chciałabym także podkreślić istotną rolę, jaką partnerzy społeczni i organizacje zajmujące się budową
społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w procesie tworzenia i wdrażania polityki zatrudnienia. Wzywam
państwa członkowskie, aby umożliwiły im pełne uczestnictwo w tym procesie, gdyż nazbyt często poziom
ich zaangażowania w poszczególnych państwach jest różny. W końcu musimy dopilnować, aby bardziej
doceniano ich rolę zarówno na szczeblu społecznym, jak i instytucjonalnym.

W przedmiotowym sprawozdaniu Unia Europejska wysyła jasny sygnał do rządów państw członkowskich
i do Komisji. Pewne ścieżki kariery są jednym z najważniejszych aspektów społecznej Europy. Teraz ruch
należy do Rady Europejskiej. Mam nadzieję, że Rada będzie trwać przy swoich rezolucjach dotyczących
zatrudnienia, które przyjęła wiosną 2010 roku.

Unia Europejska musi skupić się i opracować konkretne środki mające na celu ochronę zatrudnienia w
naszych regionach oraz stworzyć nowe możliwości w ramach „strategii 2020”.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za
przedmiotowe sprawozdanie, które w dużej mierze poświęcone jest jednemu z aktualnych problemów
europejskiego rynku pracy: modelowi flexicurity. Dane statystyczne pokazują, że w ostatnich latach doszło
do wyraźnego przesunięcia z pracy w pełnym wymiarze godzin do pracy w niepełnym wymiarze godzin.
Nie jest to jedyna zmiana, do jakiej doszło: bardziej powszechne stały się także nietypowe formy zatrudnienia.
Musimy omówić i ocenić te zmiany, w szczególności w kontekście ochrony praw pracowniczych, w związku
z tym, że aktualnie zagrożonych jest wiele miejsc pracy. Ponadto te nietypowe stosunki pracy są często
nadużywane.

W przedmiotowym sprawozdaniu wskazano nam jasno kierunek, w którym musimy iść, aby stosownie na
te zmiany reagować. Omówione w nim zostały istotne kwestie, takie jak tworzenie trwałych miejsc pracy,
promocja edukacji i szkoleń oraz wspieranie równych szans dla kobiet i mężczyzn. Musimy podkreślić
korzyści płynące z modelu flexicurity i kontynuować zmiany na tym obszarze.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować
pani poseł Gruny zarówno za jej doskonałą pracę, jak i ogromną wrażliwość, jaką wykazała się uwzględniając
także punkt widzenia innych kultur politycznych.

Nie zawsze się tak dzieje, dlatego kiedy tak jest, warto to zauważyć. Niektóre ze stwierdzeń zawartych w
przedmiotowym dokumencie, które zostały tutaj powtórzone, są bardzo ważne: na przykład fakt, że umowy
o pracę na pełen etat powinny być uznawane za normę i że wszystkie osoby pracujące w oparciu o umowy
na czas nieokreślony – z własnego wyboru lub nie – muszą móc liczyć na takie same prawa jak inni, gdyż
celem wszystkich działań powinno być ujednolicenie pozbawione braku bezpieczeństwa.

Jednak bardzo ważne jest także to, co podkreśliła pani mówiąc o dialogu społecznym: uznanie wartości
reprezentacji, zarówno w przypadku biznesu, jak i pracowników, ma ogromne znaczenie. Zbiorowa
reprezentacje – podobnie jak negocjacje dotyczące umów zbiorowych – wnosi w relacje element uprzejmości
i spójności.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Panie przewodniczący! Nacisk na elastyczność i tak zwane flexicurity
doprowadził do upowszechnienia się niebezpiecznych i nietypowych form zatrudnienia. Choć powinny
być to wyjątki, od momentu, w którym zaczęto kłaść nacisk na elastyczność w miejscu pracy i tak zwane
flexicurity, przypadki zatrudniania na czas nieokreślony kobiet i osób młodych stały się normą.

Sytuacja ta w powiązaniu z wyższą stopą bezrobocia jest jednym z oczywistych przykładów kryzysu
kapitalistycznego, przez który teraz przechodzimy, i w szczególności jest ona odpowiedzialna za zwiększenie
się liczby pracowników żyjących w biedzie, gdyż ich zarobki nie gwarantują im godziwego życia.

Pod koniec 2008 roku było ich w Unii Europejskiej już 19 milionów. Dziś, kiedy bezrobocie wzrosło, liczba
osób posiadających pracę, ale żyjących w biedzie jest bez wątpienia o wiele milionów wyższa.

Potrzebujemy zatem przerwy od neoliberalnej polityki, która osłabiła prawa pracownicze, w tym od modelu
flexicurity, który nigdy nie bierze pod uwagę bezpieczeństwa. Nadszedł czas, aby zacząć szanować godność
tych, którzy pracują i pomnażają bogactwo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym zgodzić się ze słowami mojej
przedmówczyni. Ma ona całkowitą rację: faktem jest, że zbyt niskie płace utrudniają obieg pieniądza. Bieda
to ograniczenie obiegu pieniądza i w konsekwencji rosnące problemy.
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Nietypowe umowy o pracę to coraz bardziej powszechny trend, który w przypadkach, w których umowy
te stosowane są w sposób efektywny, może być przydatnym narzędziem w walce z aktualny kryzysem
społeczno-gospodarczym. Jednak aby osiągnąć ten cel, nietypowe umowy muszą spełniać określone warunki.
Elastyczność należy pogodzić z bezpieczeństwem, aby uniknąć sytuacji, w których pracownicy o niskich
kwalifikacjach podejmują się prac niewymagających wysokich kwalifikacji za niskie wynagrodzenie.

Problem flexicurity jest powiązany z ustawicznym szkoleniem pracowników; czyli szkoleniem, które jest
prowadzone w celu zagwarantowania rozwoju zawodowego i integracji społecznej. Większa ochrona w
przypadku nietypowych form pracy jest ważna, aby ograniczyć pracę w szarej strefie i zagwarantować lepsze
traktowanie kobiet i osób młodych.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować
sprawozdawczyni, pani poseł Gruny, za jej sprawozdanie. Uważam, że moment, w którym zostało ono
przedstawione, jest bardzo korzystny, ponieważ widzę, że ma ono duże znaczenie i występuje w nim wiele
powiązań ze sprawozdaniem, które było przedmiotem debaty, która odbyła się chwilę temu.

Kwestie, które sprawozdawczyni omawia w przedmiotowym sprawozdaniu są bardzo aktualne, ponieważ
nietypowe umowy, flexicurity oraz znaczenie dialogu społecznego są bardzo ważne dla stworzenia nowych
i dobrych warunków na rynku pracy. Z zadowoleniem przyjąłem także najważniejsze przesłania sprawozdania
i z przyjemnością stwierdzam, że są one w dużej mierze zbieżne z podejściem Komisji oraz nową strategią
„Europa 2020”.

Bardzo cieszy mnie to, że Parlament zdecydowanie popiera sprawiedliwe i zrównoważone wdrożenie zasad
flexicurity. Zgadzam się także z tym, że istnieje potrzeba uaktualnienia naszego myślenia na temat flexicurity
w świetle aktualnego kryzysu. Choć ogólne zasady i cztery elementy flexicurity są wciąż aktualne, ich treść
musi zostać bardziej dopracowana w kontekście nowych okoliczności wynikających z aktualnego kryzysu
gospodarczego – w tym wyższego bezrobocia, ograniczeń budżetowych, rozwoju nowych form zatrudnienia,
szybszych i bardziej złożonych zmian oraz bardziej zróżnicowanych profili osób poszukujących pracy.

Uważam także, że na wszystkich szczeblach – na szczeblu europejskim, krajowym, lokalnym i, co bardzo
ważne, w poszczególnych firmach – należy ożywić dialog społeczny na temat flexicurity. Jest to warunek
wstępny dla udanego wdrożenia flexicurity. Komisja będzie wspierać wdrażanie strategii „Europa 2020”
również poprzez serię flagowych inicjatyw. O jednej z nich wspomniałem przed chwilą, natomiast inne
inicjatywy tego typu wyznaczą agendę dla nowych umiejętności i miejsc pracy, w ramach której dokonamy
analizy wymagań zawodowych, jakie w najbliższych latach będą stawiane młodym ludziom.

Celem wniosku Komisji, który ma być przyjęty w listopadzie, będzie stworzenie warunków umożliwiających
modernizację europejskich rynków pracy na rzecz podniesienia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienia
trwałości naszych modeli społecznych. Dotyczyć on będzie wielu kwestii wspomnianych w sprawozdaniu
pani poseł Gruny, w tym flexicurity i dialogu społecznego. W związku z tym jestem bardzo wdzięczny za
wkład Parlamentu.

Pani poseł Gruny, szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego! Zarówno ja, jak i Komisja z
niecierpliwością czekamy na dalsze dyskusje z państwem na temat tych zagadnień.

Przewodniczący. – Debata została zamknięta.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 6 lipca w południe.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Mara Bizzotto (EFD), na piśmie.. – (IT) W dzisiejszych czasach, kiedy dane statystyczne mówią o kryzysie
a stopa bezrobocia wśród osób młodych jest niepokojąco wysoka, relacja młodych ludzi z rynkiem pracy
jest bardzo ważnym problemem, od którego nie można uciec, jeżeli weźmiemy pod uwagę niecierpliwość,
z jaką obywatele, a w szczególności młodzi ludzie, oczekują na konkretną odpowiedź. Dotarcie do końca
tunelu, gdzie bezrobocie będzie na wyjątkowo niskim poziomie, będzie wymagać konsolidacji związku
między biznesem i szkoleniami, a przede wszystkim usprawnienia procesu przekazywania umiejętności i
know-how. Przed rewolucją społeczeństwa informacyjnego, wiedzę i umiejętności przekazywano prawie
wyłącznie w szkole. Dziś dane wydają się potwierdzać, że wiedza jest tylko częściowo przekazywana w
szkole, natomiast kluczowe znaczenie odgrywają multimedia i praktyczne szkolenia. W związku z tym
uważam, że relacje z lokalnymi obszarami mogą zapewnić niepowtarzalne możliwości w zakresie szkoleń,
jeżeli uznamy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalne branże rzemieślnicze za potencjalne miejsca
stażów i praktyk, które umożliwiałyby przekazywanie wysokiej jakości know-how.
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Erminia Mazzoni (PPE), na piśmie. – (IT) W licznych rezolucjach i decyzjach dotyczących rynku pracy,
które zostały przyjęte przez Parlament UE i Radę w ostatnich trzech latach, określono działania wymagane
do realizacji celów, jakimi są zwiększenie poziomu zatrudnienia, zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa,
walka z pracą na czarno oraz ożywienie dialogu społecznego. Jednak wysiłek legislacyjny nie przełożył się
na realizację celów lizbońskich, natomiast różne formy nietypowego zatrudnienia – które zostały stworzone,
aby ułatwić ludziom wejście na rynek pracy i go uelastycznić – w większości przekształciły się w narzędzia
wykorzystujące społeczne słabości. Przedstawiciele najsłabszych grup społecznych – kobiety, młodzież,
osoby starsze, osoby słabo wykształcone oraz mieszkańcy mniej rozwiniętych terenów – pracują w
warunkach, które są bardziej niepewne a nie bardziej elastyczne. Wniosek przekazany Komisji pojawia się
w delikatnym momencie dla światowej gospodarki, co może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację na rynku
pracy. Zdecydowane działania na szczeblu europejskim są niezbędne, aby wspierać politykę spójności
społecznej – jednego z filarów europejskiej jedności – co pozwoli wyeliminować różnice w traktowaniu
kobiet i mężczyzn oraz nierówności geograficzne. Znacznym inwestycjom UE w szkolenia, uproszczenie
procedur i bezpieczeństwo musza towarzyszyć większe inwestycje ze strony państw członkowskich. Praca
musi znów być uznawana za wartość.

Sirpa Pietikäinen (PPE), na piśmie. – (FI) Najważniejsze kwestie poruszone w sprawozdaniu, czyli zachowanie
i rozwój europejskiego modelu rynku pracy, umowy o pracę na czas nieokreślony oraz system trójstronny
a także rozwiązanie problemu nietypowej pracy oraz pracy podejmowanej w szarej strefie są wszystkie
godnymi uwagi celami. Dziś, w dobie szybkich zmian w życiu zawodowym, nietypowe umowy o pracę
stały się niestety czymś powszechnym.

Właśnie teraz bardzo ważne jest, abyśmy spojrzeli na to, co dzieje się na linii pracownik–pracodawca. W
związku z tym, że łatwiej jest założyć działalność gospodarczą, musimy także dopilnować, aby pracownicy
nie byli wykorzystywani jako wirtualni przedsiębiorcy, którzy na przykład są w gorszej sytuacji od innych
jeżeli chodzi o przywileje socjalne oraz ochronę przed zwolnieniem. Liczba nietypowych umów ostatnio
się dramatycznie zwiększyła, w szczególności w przypadku pracowników najmłodszych i najstarszych oraz
kobiet. Jest to również niepokojącą oznaką tego, że grupy te jako pierwsze muszą wykazać się elastycznością
w zakresie warunków pracy a nawet samej wykonywanej pracy.

Problemy związane z nietypowymi umowami były wielokrotnie omawiane przez różne unijne instytucje.
Abstrahując od tych wszystkich wypowiedzi, sprawozdań i rozporządzeń, państwa członkowskie Unii
Europejskiej mają obowiązek dawać przykład. Powinny one zobowiązać się do realizacji strategii, w której
nie promują lub utrzymują one niepotrzebnie systemu nietypowych umów w swoich sektorach publicznych.

23. Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii
Europejskiej (krótka prezentacja)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pana posła Joségo Manuela
Fernandesa, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności, w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej
(2009/2153(INI)) (A7-0203/2010).

José Manuel Fernandes, sprawozdawca. – (PT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Na wstępie chciałbym
pozdrowić wszystkie osoby, które wypowiedziały się na temat przedmiotowego sprawozdania, dzięki czemu
uzyskaliśmy dużą większość w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności i podziękować im. 55 głosów za, 3 przeciw i brak głosów wstrzymujących się.
Jestem wdzięczny za pracę i zaangażowanie, dzięki którym możliwe było przedstawienie takiej treści.

Bioodpady stanowią około 30 % komunalnych odpadów stałych. Co rok produkuje się ich ponad 100 tysięcy
ton. Nie wolno nam zapominać o tym, że odpady te odpowiedzialne są za powstanie ponad 109 milionów
ton gazów cieplarnianych. Jest to czwarte pod względem znaczenia źródło emisji gazów cieplarnianych po
energii, przemyśle i rolnictwie.

Bioodpady należy traktować jako potencjalne zasoby. Powinniśmy w pełni wykorzystywać ich potencjał.
Niestety dotychczas duża ilość bioodpadów kończy na składowiskach, co ma niekorzystny wpływ na
środowisko naturalne.

Przepisy w tym zakresie nie są spójne. Dysponujemy przepisami, które znajdują się w licznych tekstach
legislacyjnych i wymagają harmonizacji; przepisami, które wymagają i narzucają jednoznaczność – inny
rodzaj jednoznaczności – i większą prostotę. Właśnie dlatego proponujemy konkretną dyrektywę; dyrektywę,
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która daje inwestorom publicznym i prywatnym przewidywalność i pewność prawną, równocześnie szanując
lokalną specyfikę oraz zasadę pomocniczości.

Dyrektywa ta ma kluczowe znaczenie. W przedmiotowym sprawozdaniu oczywiście proponujemy hierarchię
odpadów, a zwłaszcza zapobieganie, które należy postrzegać w szerszym kontekście.

Najlepszymi odpadami są odpady, które nigdy nie staną się odpadami. Właśnie dlatego ludzie mają różne
opcje, na przykład dopilnowanie, aby ogrody, w których jest dużo roślinności lub które wymagają wiele
pielęgnacji i produkują dużo odpadów, były postrzegane inaczej, aby taka ilość odpadów nie była
produkowana. To samo ma zastosowanie do przemysłu spożywczego, w którym całe opakowania z żywnością
często się marnują i są wyrzucane ponieważ upłynął termin ważności.

Zwiększenie świadomości społecznej i zmierzanie w kierunku społeczeństwa, które wykorzystuje recykling,
mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia stopy bezrobocia. W przypadku każdych 10 tysięcy ton odpadów
poddanych recyklingowi można stworzyć 250 miejsc pracy, podczas gdy wyrzucenie ich na wysypisko
wymaga tylko 16 miejsc pracy.

Odpady mają znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Ważne jest przeciwdziałanie degradacji gleby
poprzez tworzenie wysokiej jakości kompostu – popieramy regulację tego kompostu przez Unię Europejską
– a odpady te są ważne w produkcji energii.

Opowiadamy się za tym, aby remedium odpowiadało rezultatom. Na przykład w celu promowania
innowacyjności zachęcamy do badań naukowych nad kompostem. W końcu opowiadamy się za strategią
na rok 2020 na rzecz trwałego i inteligentnego rozwoju sprzyjającego integracji społecznej.

Jest to sprawozdanie ambitne ale realistyczne, ponieważ chcielibyśmy, na przykład, aby segregacja odpadów
była obowiązkowa tam, gdzie pozwalają na to uwarunkowanie lokalne, ekonomiczne i ekologiczne. Właśnie
dlatego użyłem stwierdzenia „popieramy ambicję, ale także realizm”.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Dziękując za to sprawozdanie, pragnę powiedzieć,
że bioodpadów nie należy traktować jako problemu, jako czegoś, co zanieczyszcza środowisko i ma
negatywny wpływ na gospodarkę.

W odpowiednim wykorzystaniu tych produktów ubocznych drzemie ogromny potencjał. Dzięki właściwemu
gospodarowaniu bioodpadami jesteśmy w stanie produkować energię odnawialną, co przyczyni się do
wzrostu gospodarczego, ograniczyć zmiany klimatu przez odpowiednio przeprowadzony proces recyklingu
czy wpłynąć na ograniczenie procesu degradacji gleb dzięki wykorzystaniu odpadów do produkcji wysokiej
jakości kompostu. Oczywiście, aby stworzyć odpowiednią do tego celu infrastrukturę i zachęcić
przedsiębiorstwa do prowadzenia badań i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, niezbędne są
odpowiednie nakłady finansowe. Jednakże poniesione koszty przyczynią się w przyszłości do polepszenia
gospodarki oraz poprawienia jakości życia obywateli, a więc gra jest warta przysłowiowej świeczki.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu posłowi Fernandesowi
sprawozdania. Nie mogło być ono przedstawione w lepszym momencie, ponieważ w całej Unii Europejskiej
obywatele zaczynają rozumieć to, co dzieje się na świecie, skutki zmian klimatycznych, a w szczególności
to jak mogą sami poprawić tę sytuację. Minęło wiele czasu zanim przesłanie zostało zrozumiane, ale widać
to w szkołach: w moim kraju coraz więcej szkół zaczyna wywieszać zieloną flagę. Dzięki nim przesłanie to
dociera do ich rodziców i otoczenia, dlatego coraz więcej uwagi poświęca się tym tematom, recyklingowi
odpadów itp. Widać to także w rolnictwie; na przykład rolnicy zdają sobie sprawę ze szkód, jakie wyrządza
stosowanie zbyt dużej ilości nawozów, dlatego ją ograniczają. Uważam, że przyszedł czas na to, aby zrobić
krok dalej i pomóc ludziom zrozumieć, że mogą oni wnieść wkład w rozwój fermentacji beztlenowej oraz
innych procesów i, o czym wspomnieli juz moi przedmówcy, w tworzenie nowych miejsc pracy w nowej
gospodarce.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Chciałbym pogratulować panu posłowi Fernandesowi pracy nad
sprawozdaniem w sprawie biogazu w 2007 roku. Odpady organiczne są naturalnym produktem ubocznym
rolnictwa i gospodarki leśnej. Właśnie dlatego nie zgadzam się ze sprawozdawcą, gdyż obornik jest
organicznym elementem hodowli zwierząt. Zwracam się z prośbą do pana komisarza Šefčoviča, aby
potwierdził to, o co prosił Parlament w 2007 roku, mianowicie aby Komisja przeznaczyła większe środki
na produkcję biogazu. Miałoby to ogromne znaczenie. Produkcja kompostu, o której wspomniał także pan
poseł Kalinowski, jest równie ważna a może nawet ważniejsza. Sprawozdanie pana posła Fernandesa zawiera
stwierdzenie, że Komisja Europejska powinna zapewnić środki na kompostowanie odpadów organicznych.
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Jak wspomniano wcześniej, jest to kluczowy wysiłek w zakresie ochrony rolnictwa i środowiska, a równie
ważne jest uznanie, że nowe państwa członkowskie mają poważne problemy z biogazem i kompostowaniem.
Proszę o uwzględnienie sytuacji poszczególnych państw członkowskich.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Panie Przewodniczący! Ja również chciałbym pogratulować
sprawozdania i zwrócić uwagę na kilka elementów, które są istotne w całej Unii Europejskiej. Otóż dotychczas
nie mamy rozwiązanego problemu związanego z segregacją odpadów i tak jak niektóre gminy sobie z tym
poradziły, tak bardzo wiele regionów, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, jest daleko w tyle. Bez
dobrej segregacji nie ma możliwości dobrego wykorzystania bioodpadów, a tu – o tym już była mowa –
istnieje wiele możliwości.

Myślę tutaj przede wszystkim o biogazowniach. I to są projekty, które absolutnie powinny być rozwijane
w całej Unii Europejskiej i wspierane przez fundusze, – zarówno te fundusze na szczeblu regionalnym, ale
też biogazownie na szczeblu bardzo lokalnym – gdyż produkcja prądu i dystrybucja z gazowni jest o wiele
bardziej ekonomiczna niż z innych źródeł.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przedmiotowe sprawozdanie to
niewątpliwie kawał dobrej roboty, dlatego chciałabym z tego powodu pogratulować sprawozdawcy. Jedno
z pierwszych stwierdzeń w uzasadnieniu zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, dlatego chciałabym
je w całości zacytować: „celem polityki gospodarowania odpadami jest przekształcenie społeczeństwa UE
w społeczeństwo recyklingu“.

Jednak dostrzegam w nim pewną sprzeczność. Na przykład fakt, że selektywna zbiórka bioodpadów jest
obowiązkowa, o ile jest to najlepsze wyjście zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i gospodarki.
Innymi słowy, inwestycje państw członkowskich na tym obszarze nie będą przedmiotem dyskusji nawet
jeśli będą sprzeczne z europejskimi wytycznymi.

W ten sposób, jak widzieliśmy już w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, Unia Europejska będzie
przekazywać niewiele więcej niż sugestie. Ponadto, zapominamy – ze względu na zasadę pomocniczości,
za którą europejskie instytucje nazbyt często się chowają – że naszym obowiązkiem jest zaproponowanie
ambitnych i wyrazistych rozwiązań problemu odpadów. Ustalmy cele w zakresie selektywnej zbiórki i
określmy sposób ich realizacji. Wykorzystajmy najlepsze praktyki, takie jak politykę „zerowej produkcji
odpadów” realizowaną w niektórych częściach USA, i sprawmy aby były one wiążące dla wszystkich państw
członkowskich.

Julie Girling (ECR). – Panie przewodniczący! Ja również chciałabym pogratulować panu posłowi
Fernandesowi. Po przeczytaniu przedmiotowego sprawozdania uznajemy je za kompleksowy przegląd
wszystkich kwestii związanych z bioodpadami: składowisk, utraty źródeł energii oraz potrzeby kontroli
jakości kompostu. Wszystkie te aspekty zostały w nim poruszone.

Dlatego z ogromnym żalem muszę stwierdzić, że naprawdę mam problem z jedną z jego części.
Sprawozdawca utracił moje poparcie w momencie, kiedy mówi o obowiązkowej – czyli przymusowej –
selektywnej zbiórce w całej Europie. Sprzeciwiam się temu zasadniczo ze względu na zasadę pomocniczości,
a w szczególności sprzeciwiam się temu dlatego, że rozwiązanie to zamyka nas w metodzie, która w wielu
miejscach jest wypierana przez nowoczesne autoklawy i inne technologie. Innymi słowy, staje się ono
przestarzałe jeszcze zanim ją wprowadzimy, a to naprawdę przedstawia unijne przepisy w najgorszym
możliwym świetle. Sprzeciwiam się automatycznej reakcji, aby domagać się większej ilości przepisów zamiast
tworzyć zachęty, dlatego zachęcam Komisję do trwania przy swoim stanowisku i sprzeciwienia się tej
obligatoryjności.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałem
podziękować za to sprawozdanie, które wyznacza kierunki radzenia sobie z odpadami biodegradowalnymi.
Chcę powiedzieć, że 30 % z nich nadaje się do kompostowania. Oczywiście najważniejsze jest posiadanie
systemów recyklingu. Niestety kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie posiadają skutecznie wdrożonych
dyrektyw. Należy w tym zakresie podnieść skuteczność zwiększania recyklingu, w tym także kompostownia,
które jest najlepszym i najbardziej naturalnym środkiem radzenia sobie z tymi odpadami.

Natomiast wydaje się także bardzo zasadne spojrzenie na możliwości odzyskania energii. Chciałbym tutaj
podać przykład Danii, która w największym zakresie wykorzystywała w dziedzinie energii odnawialnej
właśnie biogazownie. To jest przykład dla całej Europy, jak możemy sobie radzić przy wykorzystywaniu
energii odnawialnej na tak dużą skalę. Wydaje się zasadne, aby przyszła agenda finansowa – „strategia 2020”
– przewidziała środki wspomagające tego typu rozwój w państwach członkowskich.
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Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! na wstępie chciałbym podziękować
sprawozdawcy, panu posłowi Fernandesowi za jego sprawozdanie w sprawie bioodpadów. Chciałbym też
podziękować członkom komisji za ich cenny wkład w ten bardzo ważny temat.

Jak państwo wiedzą, 18 maja Komisja przyjęła komunikat w sprawie kolejnych kroków w dziedzinie
gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. Komunikatowi temu towarzyszy aneks zawierający
szczegółową analizę techniczną działań, jakie można by podjąć, aby poprawić gospodarkę bioodpadami w
całej UE i w poszczególnych państwach członkowskich. Przygotowując ten komunikat, nasze departamenty
uważnie śledziły debaty na temat bioodpadów odbywające się w Parlamencie Europejskim. Bardzo budujące
jest to, że doszliśmy do takich samych wniosków ogólnych: w dziedzinie gospodarki odpadami w UE można
wciąż dokonać bardzo wielu zmian na lepsze, a zmiany te mogą mieć pozytywny wpływ na ekonomię i
środowisko. Zgadzam się także z tym, że klucz do sukcesu leży w lepszym egzekwowaniu istniejących
przepisów, w szczególności dyrektywy w sprawie składowisk. Jednak w związku z tym, że optymalna
polityka w dziedzinie bioodpadów może być różna w poszczególnych krajach a nawet w poszczególnych
regionach, niezbędna jest dalsza analiza w oparciu o zasadę pomocniczości.

Zasadnicza różnica między podejściem Komisji i podejściem sprawozdawcy dotyczy kwestii ewentualnej
dyrektywy w sprawie bioodpadów. Zdaniem Komisji odrębna dyrektywa nie wniosłaby dużej wartości
dodanej. Poprawa gospodarowania bioodpadami możliwa jest w oparciu o istniejące i już przygotowywane
przepisy. W związku z powyższym Komisja planuje zainicjować szereg działań mających na celu poprawę
gospodarki bioodpadami, które obejmują: określenie kryteriów dla produkcji wysokiej jakości kompostu
przy zastosowaniu procedury „koniec odpadów” przewidywanej w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów;
analizę możliwości ustalenia minimalnych standardów do wykorzystania bioodpadów w rolnictwie w
ramach przeglądu dyrektywy w sprawie osadów kanalizacyjnych oraz analizę możliwości wprowadzenia
celów mających zastosowanie do selektywnej zbiórki lub recyklingu bioodpadów w ramach przeglądu celów
w zakresie recyklingu zawartych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów najpóźniej do 2014 roku.

Wierzę, że jesteśmy w stanie spełnić istotę prośby Parlamentu dzięki pakietowi środków zaproponowanych
przez Komisję, dlatego jestem wdzięczny za państwa gotowości do dalszej współpracy w sprawie tego
ważnego i pełnego wyzwań pakietu.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 6 lipca w południe.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Pavel Poc (S&D), na piśmie. – (CS) W Unii Europejskiej co rok produkowanych jest 118-138 milionów ton
odpadów organicznych, z których 88 milionów ton to ulegające biodegradacji odpady komunalne. Do 40%
odpadów organicznych kończy na składowiskach. Taka praktyka znacznie zwiększa ryzyko zanieczyszczenia
wód gruntowych i gleby oraz przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych. Prowadzi ona także do
nieodwracalnej utraty źródeł materiału organicznego z cyklu przemysłowego i naturalnego, który można
by wykorzystać do produkcji wysokiej jakości kompostu, co zwiększa produktywność gleby i jej zdolności
do zatrzymywania wody. W związku z koniecznością masowego wykorzystania kompostu w rolnictwie
stosowne byłoby gdyby Komisja wywarła nacisk na odblokowanie dyrektywy ramowej w sprawie gleby w
Radzie Europejskiej. Podstawowym niedociągnięciem na tym obszarze gospodarki odpadami organicznymi
są różne poziomy wdrażania istniejących przepisów w państwach członkowskich. W związku z powyższym
przyjmuję z zadowoleniem i w pełni popieram prośbę Komisji o przygotowanie wniosku o odrębną dyrektywę
w sprawie gospodarki odpadami do końca 2010 roku. Stanowisko Komisji w tej sprawie musi się zmienić
i stać się bardzo proaktywne i zdecydowanie bardziej ambitne niż miało to miejsce w przeszłości. Za kluczową
sprawę uznaję także wzmocnienie instytucji zajmujących się szkoleniami w zakresie gospodarki odpadami.
Najlepszym i niezbędnym sposobem pozwalającym na wsparcie recyklingu oraz przeciwdziałanie produkcji
odpadów jest stworzenie niezbędnego zapotrzebowania publicznego. Najszybciej można to osiągnąć poprzez
edukację młodych ludzi i włączenie do naszych standardów społecznych zrównoważonej gospodarki
odpadami.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), na piśmie. – Skuteczna gospodarka bioodpadami może przynieść środowisku
naturalnemu wiele korzyści, na przykład lepszą jakość gleby oraz produkcję energii odnawialnej w formie
biogazu. W związku z tym popieram działania, które zintensyfikują i poprawią zbiórkę bioodpadów i ich
zagospodarowanie. Jednak kluczowe znaczenie będzie miał charakter obowiązkowych systemów zbiórki
oraz sposób, w jaki obliczone zostaną docelowe poziomy zbieranych odpadów. Wiele małych gospodarstw
rolnych w Rumunii już prowadzi recykling bioodpadów, choć działania te nie zostałyby oficjalnie uznane
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za element systemu zbiórki, ponieważ odpady te nigdy nie trafiają do oficjalnego obiegu odpadów. Dlatego
jakakolwiek przyszła dyrektywa oraz docelowe poziomy zbieranych bioodpadów muszą być wystarczająco
elastyczne, aby pozwalać na znaczące różnice na szczeblu krajowym i regionalnym.

24. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów
w przyszłej polityce spójności (krótka prezentacja)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Wojciecha Michała
Olejniczaka, w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego, w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu
Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności (2009/2230(INI))
(A7-0202/2010).

Wojciech Michał Olejniczak, sprawozdawca. – (PL) Panie przewodniczący! Na wstępie chcę podziękować
sprawozdawcom cieniom za owocną współpracę, dzięki której powstał dokument o istotnym znaczeniu
dla szeregu obszarów działania Wspólnoty. Sprawozdanie „Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza
Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności” podkreśla współdziałanie regionów w
celu realizacji zadań obejmujących szereg polityk, w tym transport, rybołówstwo, energię, rolnictwo, wreszcie
badania naukowe. Ten ambitny plan uzyskał możliwość rzeczywistej realizacji w roku 2004, kiedy osiem
z dziewięciu państw bałtyckich znalazło się w strukturach Unii Europejskiej.

Priorytetowymi elementami współpracy w ramach makroregionu są polityka transportowa i ochrona
środowiska. Łączy je konieczność wyrównywania standardów infrastrukturalnych oraz fakt, iż w doskonały
sposób obrazują charakterystyczną dla tego podejścia strukturę zależności państw członkowskich. W
obszarze Bałtyku nie można mówić o efektywnym przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i skażeniom
ekosystemu bez zintegrowanych działań ze strony każdego z państw leżącego u jego brzegów.

Po drugie, współpraca w ramach makroregionu niewątpliwie przynosi i przyczynia się do stworzenia
sprzyjających warunków rozwoju innowacji. Korzystając z ogromnego potencjału intelektualnego jego
mieszkańców, możemy doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności gospodarki całego makroregionu.
Ten fakt z kolei będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju całej Unii Europejskiej, dla której silniejsza pozycja
i stabilniejsza sytuacja gospodarcza ma niepodważalne znaczenie strategiczne.

Po trzecie, nie można zapomnieć o celach społecznych. Stworzenie warunków dla dobrobytu obywateli,
włączenie do projektów elementów kulturowych, edukacyjnych i turystycznych ma niebagatelne znaczenie.
Ponadto wspomaganie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które jest podstawą demokratycznego
systemu politycznego, będzie dodatkowo wpływało na wzmocnienie procesu integracji. Jednak nie można
mówić o tych zmianach, jeśli nie poprawi się ogólna sytuacja życiowa ludności. Trzeba zatem nieustannie,
aktywnie wspierać tworzenie nowych miejsc pracy.

Strategia Unii Europejskiej dla pionierskiego, pilotażowego makroregionu Morza Bałtyckiego stanowi
obecnie ważny punkt odniesienia w debacie nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku. Obecnie
projekty realizowane w ramach strategii korzystają ze środków w ramach wspomnianej polityki. Jednak z
uwagi na ich wielosektorowość należy ukierunkować dzisiejszą debatę tak, aby w niedalekiej przyszłości
ustalić konkretne metody, źródła oraz odpowiedni sposób finansowania strategii makroregionalnych w
przyszłym okresie programowania.

Mając na względzie przyszłość tych strategii, z dużą nadzieją patrzymy na zamysł Komisji Europejskiej
stworzenia bazy danych najlepszych praktyk, pozwalającej na dokładną obserwację i czerpanie przykładów
z funkcjonujących już działań. Kierując się potrzebą jak najwyższej skuteczności programów prowadzonych
w ramach strategii dla Bałtyku i kolejnych projektów makroregionalnych, wzywamy Komisję do
wypracowania instrumentów i obiektywnych kryteriów dla ochrony dotychczasowej działalności. Dzięki
temu średniookresowa analiza realizacji strategii będzie mogła stanowić punkt odniesienia dla następnych
tego typu przedsięwzięć.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odpowiedzi na kluczowe w tym względzie pytania: czy strategie
te mają być realizowane w ramach polityki spójności i w jaki sposób je finansować, aby efektywnie
wykorzystać środki pochodzące z Unii Europejskiej? Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój idei makroregionów.
Wszystkie mają szanse skupienia się ponad granicami na zagadnieniach ważnych z punktu widzenia spójności
terytorialnej, czyli wprowadzić w życie ideę integracji, którą od początku promuje Unia Europejska. Tworzenie
regionów funkcjonalnych, które dzielą te same cele, ma ponadto szansę zwiększenia skuteczności polityki
regionalnej.
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Szanowni państwo! Przykład Morza Bałtyckiego służy jako wzór i zachęta do prac nad kolejnymi
makroregionami, dając świadectwo znacznie lepszej integracji.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Panie przewodniczący! Na wstępie chciałbym powiedzieć, że popieram realizację
tej strategii przez kraje położone nad Morzem Bałtyckim. Po pierwsze, nie stwarza ona żadnych problemów
dla innych krajów i nie stwarza problemów dla samej Unii Europejskiej.

Opiera się ona na trzech bardzo ważnych „nie“. Numer jeden: nie są tworzone żadne dodatkowe fundusze;
numer dwa: nie są tworzone żadne dodatkowe ramy prawne; i numer trzy: nie są tworzone żadne dodatkowe
instytucje. Jak powiedział sprawozdawca, państwa te gromadzą się, aby rozwiązywać wspólne problemy,
takie jak problemy, ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Dlatego strategia ta może przynieść wiele dobrego
i może stać się modelem dla innych strategii makroregionalnych w przyszłości.

Udało mi się skończyć w niecałą minutę.

Artur Zasada (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Jestem przekonany, że strategia Unii Europejskiej dla
regionu Morza Bałtyckiego przyczyni się do jego zrównoważonego rozwoju. Należy jednak dopilnować,
aby dokument ten był odpowiednio często aktualizowany i konsekwentnie realizowany.

W mojej ocenie jednym z największych wyzwań dla regionu Morza Bałtyckiego jest stworzenie sprawnej
morskiej, drogowej oraz wodnej sieci transportowej. Dlatego cieszę się, że w ostatecznej wersji dokumentu
znalazła się moja poprawka podkreślająca znaczenie środkowoeuropejskiego korytarza transportowego.
Wierzę, że korytarz ten, stanowiący najkrótsze połączenie pomiędzy Skandynawią a Adriatykiem, ma
fundamentalne znaczenie dla całego regionu Morza Bałtyckiego. Wzmocni on infrastrukturalne oraz
społeczne więzi pomiędzy miastami i regionami, a także przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Jako
projekt nie tylko gospodarczy, ale także polityczny i kulturalno-historyczny zasługuję on na najwyższą
uwagę.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu posłowi Olejniczakowi
wspaniałego sprawozdania. Jak wiemy, dzisiaj podchodzimy z nowym wyzwaniem do polityki spójności.
Niewątpliwie polityka makroregionalna dotyczy takich sfer i obszarów, jak chociażby strategia Morza
Bałtyckiego czy strategia Morza Śródziemnego.

Chcę wskazać na fakt, który już podkreślił w swoim wystąpieniu pan poseł Zasada. Dzisiaj te dwie spójne
przestrzenie – Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego – muszą być połączone transgranicznym spójnym
korytarzem transportowym. Należy w tym zakresie uruchomić wszelkie możliwe środki w nowym sposobie
finansowania, aby te dwa ośrodki wzrostu mogły być ze sobą skutecznie połączone. Chcę wspomnieć, że
do dnia dzisiejszego trwają konsultacje sieci TNT, która zakładałaby spójność w transporcie kolejowym,
drogowym oraz wodnym. Aspekt połączenia tych dwóch obszarów wydaje się jednym z kluczowych
elementów połączenia polityki makroekonomicznej rozwoju Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) W trakcie jednej z ostatnich wizyt Komisji Transportu i Turystyki na Łotwie
i w Estonii całkiem słusznie jednym z głównych tematów dyskusji był problem połączeń komunikacyjnych
pomiędzy państwami bałtyckimi i sąsiednimi regionami. Nie dotyczy on tylko bezpośrednich połączeń ze
wschodem, gdzie pojawiają się poważne zatory (najlepszym przykładem jest Estonia, gdzie na przejściu
granicznym w znajdującym się obecnie na terenie Unii Europejskiej granicznym mieście Narwa opóźnienia
sięgają kilku dni) ale także połączeń z bardziej odległymi europejskimi regionami, które są równie ważne.
Z tej perspektywy z tak zwanego Korytarza Bałtyk-Adriatyk, łączącego region Morza Bałtyckiego z południową
Europą, wynikają konkretne korzyści. Ma on jednogłośne poparcie wszystkich zainteresowanych regionów
oraz władz lokalnych i będzie mieć dalszy pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy obszarów znacznie
oddalonych od granic makroregionu Morza Bałtyckiego.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Gratuluję panu posłowi Olejniczakowi jego sprawozdania, gdyż
strategia dla regionu Morza Bałtyckiego była pierwszą strategią makroregionalną w Unii Europejskiej. Ci z
nas, którzy chcieliby stworzyć makroregion Dunaju, mogą wyciągnąć wiele wniosków z doświadczeń
uzyskanych w związku z regionem Morza Bałtyckiego. Jednym z takich wniosków jest to, że nie należy
ustalać zbyt wielu priorytetów. Należy raczej ustalić dwa lub trzy główne priorytety, które połączą kraje
położone w dorzeczu Dunaju. Podobnie jak w przypadku strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, są nimi
transport – uczynienie Dunaju rzeką żeglowną –, ochrona środowiska – zachowanie czystości i
bioróżnorodności Dunaju – oraz turystyka. Uważam, że będzie to jeden z kluczowych priorytetów dla
prezydencji węgierskiej w 2011 roku. Bardzo się cieszę, że Komisja reprezentowana jest przez osobę ze
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Słowacji, pana komisarza Šefčoviča, który jest wiceprzewodniczącym Komisji. Mamy nadzieję, że opracowanie
strategii dla Dunaju zajmie nam mniej niż pięć lat. Region Morza Bałtyckiego jest dla nas dobrym przykładem.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Panie przewodniczący! Jako poseł z Gdańska, miasta nad Bałtykiem,
popieram strategię dla regionu Morza Bałtyckiego jako projekt pilotażowy dla podobnych strategii
makroregionalnych. Chciałbym, żeby to był projekt udany. Czynię to jednak z dwoma zastrzeżeniami.

Po pierwsze, aby strategia wypełniła się konkretnymi projektami, muszą być pieniądze. Żeby były pieniądze,
muszą być konkretne źródła finansowania. Inaczej strategia staje się seminarium i pustym gawędziarstwem.
Po to, aby były źródła finansowania, trzeba rozstrzygnąć, czy będą to ekstra pieniądze na tę strategię, czy
też będą pochodziły z okrojenia innych programów sektorowych, czy polityk regionalnych. Byłoby to
niedobrze.

Drugie zastrzeżenie ma charakter partykularny. Morze Bałtyckie jest niestety wciąż najbardziej
zanieczyszczonym europejskim morzem. Tymczasem za przyzwoleniem Unii Europejskiej i poparciem
niektórych z jej krajów budowany jest kontrowersyjny projekt Gazociągu Północnego. Jak słusznie
podkreślono w sprawozdaniu, istnieje potrzeba zmniejszenia zależności regionu od dostaw energii z Rosji.
Cóż warte są nasze rezolucje, jeśli 2 lata temu Parlament Europejski sprzeciwiał się budowie Gazociągu
Północnego, a po 2 latach jest on budowany. Pomimo tych zastrzeżeń warto poprzeć tę strategię i dać szansę
temu regionowi

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Panie przewodniczący! Gratulując sprawozdawcy, pragnę jeszcze raz
podkreślić, że strategia dla regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszą tego typu strategią o wymiarze
makroregionalnym, której potencjalny sukces będzie stanowić wzór dla kolejnych tego typu obszarów.
Celem jej powstania jest wyrównanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw bałtyckich. Bardzo
ważnymi filarami tej strategii są ochrona środowiska i infrastruktura transportowa. Takie zintegrowanie
terytorium z pewnością przyczyni się do większej dynamiki rozwoju i atrakcyjności krajów regionu Morza
Bałtyckiego.

Warunkiem sukcesu powyższej strategii jest jednak wypracowanie dobrej, efektywnej współpracy w
zarządzaniu tak na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego jest ważna z dwóch
powodów. Po pierwsze, zapewnia ona zintegrowane ramy pozwalające stawić czoła wyzwaniom i wykorzystać
szanse, jakie daje ten region. Po drugie, jest to program pilotażowy dla strategii makroregionalnych, które
będą opracowywane w przyszłości. Właśnie dlatego analiza jej sukcesu może być modelem służącym do
wdrażania innych strategii w przyszłości, w szczególności strategii dla regionu Dunaju.

Uważam, że polityki i strategie Unii Europejskiej mają ogromne znaczenie dla tego regionu i będą stanowić
kluczowe elementy tej strategii. Aby mieć pewność, że tak się stanie, kluczowe znaczenie będzie miało to,
aby uczestniczące w niej państwa członkowskie wykorzystały wszystkie środki, jakie im przyznano na ten
okres programowania.

Chciałbym też podkreślić, że podniesienie profilu charakterystycznych cech tych regionów może doprowadzić
do dużo skuteczniejszego wykorzystania unijnych środków oraz stworzenia wartości dodanej na szczeblu
regionalnym.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Jeszcze raz chciałbym podziękować
sprawozdawcy za bardzo ważne sprawozdanie oraz podziękować Parlamentowi za jego zaangażowanie w
strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Ten nowy makroregion testuje nowy sposób
funkcjonowania. Jego powodzenie będzie w dużym stopniu uzależnione od tego, jak zrealizowany zostanie
plan działań, który towarzyszy komunikatom Komisji. Oczywiste jest, że kluczowe znaczenie dla powodzenia
strategii dla regionu Morza Bałtyckiego będzie miało zaangażowanie państw, regionów i innych
zainteresowanych stron.

Po raz pierwszy przygotowaliśmy zintegrowaną strategię dla grupy państw członkowskich, które muszą
stawić czoła tym samym wyzwaniom i które mogą czerpać korzyści z tych samych szans. Będzie to strategia
szyta na miarę. Aby słowa zamienić w czyny przygotowujemy proces wdrożenia tej strategii, której
towarzyszyć będzie nowy sposób sprawowania rządów i nowa metoda pracy. Po raz pierwszy staramy się
stworzyć kompleksową strategię, w której chcielibyśmy zgromadzić możliwości finansowe – różne
instrumenty, programy i szanse regionalne – aby stworzyć nowe makroekonomiczne podejście do regionu.
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Dzięki temu, że strategia dotyczy kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, energią, transportem
oraz bezpieczeństwem, stanowi ona nowe, integrujące podejście i łączy w sobie kluczowe aspekty różnych
polityk, dzięki czemu maksymalizuje swój wpływ poprzez zachęty do interakcji między tymi obszarami.
Podejście to już okazało się ogromnym sukcesem, gdyż wiele projektów zostało stworzonych,
przyspieszonych i współfinansowanych przez programy funduszy strukturalnych zaledwie osiem miesięcy
od rozpoczęcia fazy wdrożeniowej.

Komisja jest zdeterminowana, aby utrzymać tempo, w jakim strategia ta jest obecnie wdrażana. Doroczna
konferencja zainteresowanych stron, która odbędzie się w dniach 14-15 października bieżącego roku w
Tallinie, będzie okazją do wyciągnięcia wniosków z pierwszych miesięcy wdrażania strategii oraz, jeśli zajdzie
taka potrzeba, do przedstawienia kolejnych propozycji. Środowisko naturalne jest pierwszym z czterech
filarów strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, a kluczowym elementem strategii jest poprawa jakości
wody w samym morzu.

Wiele wypowiadających się osób wspominało o transporcie, który jest oczywiście kolejnym ważnym
problemem, który musi zostać kompleksowo rozwiązany. Kilka obiecujących projektów już jest
analizowanych; w szczególności wsparcie 20 osi priorytetowych, które na pewno zwiększą integrację w
tym regionie.

Region Morza Bałtyckiego jest pionierem w zakresie podejścia makroregionalnego. Jego wyniki dadzą nam
przedsmak wartości dodanej, jaką ta nowa metoda może wnieść. W związku z tym Komisja uważnie
monitoruje jego postęp i czeka na opracowanie strategii dla Dunaju, która jest obecnie przygotowywana.
Jak powiedział pan poseł Tabajdi, fakt, że jestem ze Słowacji sprawia, że prace nad tym projektem bardzo
mnie cieszą. Jeszcze bardziej cieszę się z tego powodu, że prace te będą prowadzone pod czujnym okiem
komisarza Hahna, który pochodzi z Austrii i na pewno doskonale rozumie region Dunaju. To czy kolejne
makroregiony powinny pójść tą drogą zależy od tego, jakie wyniki osiągną dwa makroregiony wspomniane
powyżej i czy przedstawione zostaną inne wnioski, które wniosą konkretną wartość dodaną wykraczającą
poza tę, jaką generuje aktualna współpraca, i czy faktycznie będą one wychodzić naprzeciw konkretnym
potrzebom, których nie można zaspokoić korzystając z innych środków.

Mam nadzieję, że dalsza realizacja strategii dla regionu Morza Bałtyckiego zakończy się sukcesem i przyniesie
efekty; ponadto życzę prezydencji węgierskiej wszelkich sukcesów we współpracy z Komisją, która
doprowadzi do opracowania konkretnych wniosków w sprawie strategii dla Dunaju i regionu Dunaju.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 6 lipca w południe.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), na piśmie. – (RO) W związku z tym, że region Morza Bałtyckiego jest
znacznie zróżnicowany pod względem rozwoju gospodarczego i innowacyjności i że istnieje konieczność
zarówno zwiększenia potencjału regionów wysoce rozwiniętych jak i zmniejszenia nierówności, co ma na
celu stworzenie obszaru o wysokim poziomie konkurencyjności, co ma kluczowe znaczenie w kontekście
starzejącego się społeczeństwa, głęboko wierzę, że włączenie polityk umożliwiających wykorzystanie
twórczego potencjału i doświadczenia osób starszych może pomóc w stabilizacji roli tej grupy wśród
obywateli Unii Europejskiej.

Z zadowoleniem przyjmuję także wkład tej przyszłej strategii w zacieśnienie współpracy między państwami
i regionami na szczeblu makroregionalnym oraz w przygotowanie nowych strategii wspólnych działań
mających na celu pomoc w stworzeniu modelu transgranicznej współpracy w Europie, który może zwiększyć
atrakcyjność regionu na szczeblu europejskim i globalnym.

Głęboko wierzę, że bezwzględnie konieczne jest powołanie centrum monitoringu ds. ochrony środowiska
w regionie Morza Bałtyckiego oraz systemu wczesnego ostrzegania w razie wypadków i wystąpienia
poważnego zanieczyszczenia transgranicznego oraz wspólnych sił reagowania w takich sytuacjach.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – (PL) Szanowni państwo! Uważam Strategię UE dla
regionu Morza Bałtyckiego za inicjatywę słuszną, mającą na celu poprawę skuteczności realizacji
poszczególnych polityk europejskich, takich jak polityka spójności, polityka transportowa, polityka morska,
polityka ochrony środowiska, polityka innowacyjności. Jednakże wokół tej koncepcji narosło wiele
nieporozumień, które chciałabym, aby zostały wyjaśnione.
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Konieczne wydaje mi się jasne postawienie kwestii finansowania tej strategii, aby wśród jej potencjalnych
beneficjentów nie narastały fałszywe przekonania i oczekiwania. W projekcie budżetu na rok 2011 została
zlikwidowana osobna linia budżetowa na tę strategię, a ona sama została ujęta w kategorii Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa Wschód. Przedstawiciele Komisji Europejskiej analizują, jak najlepiej wykorzystać
fundusze strukturalne na ten cel, kiedy większość środków została już zaprogramowana, zanim ta strategia
w ogóle powstała. Zbyt mało mówi się o wykorzystaniu środków dostępnych w ramach takich instrumentów,
jak Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, 7. Program Ramowy w zakresie badań i
rozwoju technologicznego, czy środków przeznaczonych na rozbudowę transeuropejskich sieci
transportowych.

Dlatego apeluję o precyzyjne określenie odpowiedzialności za realizację tej strategii i ról poszczególnych
podmiotów, abyśmy nie mieli do czynienia z kolejnym projektem, o którym dużo się mówi, a który nie ma
wymiernych efektów.

Georgios Stavrakakis (S&D), na piśmie. – (EL) Po raz kolejny chciałbym pogratulować sprawozdawcy
świetnego sprawozdania. Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego jest zapoczątkowaniem nowej ery dla
regionów funkcjonalnych i stanowi podstawę dla bardziej skutecznego stawiania czoła ważnym wyzwaniom
dzięki przyjęciu zintegrowanego podejścia. Koordynacja działań prowadzonych w ramach licznych polityk
mających wpływ na aspekty terytorialne może służyć za wskazówkę dla przyszłych prac nad polityką
spójności. Jednak znaczenie tej strategii nie ogranicza się tylko do tego. Jej najważniejszym aspektem jest
to, że została ona sformułowana po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami na
wszystkich szczeblach władzy. Filary, priorytetowe sektory i podstawowe plany tej strategii nie zostały
narzucone z góry; są one naturalną kontynuacją planów i inicjatyw opracowanych na tym obszarze dawno
temu i wychodzą one naprzeciw konkretnym codziennym potrzebom obywateli. W tych ramach podkreślono
znaczenie partnerstwa wszystkich zainteresowanych stron na danym obszarze, co pozwoli osiągnąć najlepsze
możliwe rezultaty w działaniach finansowanych z pieniędzy europejskich podatników. Jest to zasadniczo
program pilotażowy dla przyszłych zastosowań w innych regionach funkcjonalnych.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. – (PL) Na początku swojego wystąpienia chciałbym podziękować
posłowi Olejniczakowi za jego sprawozdanie nad strategią dla Regionu Morza Bałtyckiego – pierwszego
unijnego makroregionu, które definiuje tą wielofunkcyjną płaszczyznę współpracy oraz w którym koncentruje
się nad wspólnymi celami rozwojowymi oraz wyzwaniami czy trendami dla przyszłej polityki
makroregionalnej. Ma również na celu wypracowanie swoistej mapy działania dla kolejnych strategii
makro-regionalnych. Region Morza Bałtyckiego charakteryzuje szeroka, wielopoziomowa współpraca w
dziedzinie ekonomii, ochrony środowiska oraz szeroko pojętego rozwoju społecznego. Kraje wchodzące
w ten obszar podzielają wiele wspólnych wyzwań i choć pozostają niezależne wzmacniają wdrażanie strategii
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Sprawozdanie, pomimo swojego dość ogólnego wydźwięku
definiuje wiele wspólnych celów i zaleceń niezbędnych do pomyślnej realizacji Strategii, czyli stworzenie
dobrej platformy współpracy, efektywnej koordynacji oraz systemu zarządzania. Aby wszystkie te wyzwania
mogły być pomyślnie zrealizowane potrzebne są jednak środki finansowe. A tych niestety brakuje. 8 krajów
Unii Europejskiej oraz Rosja jest beneficjentami Strategii. Nie pozwólmy, aby nieuregulowana kwestia
finansowania Strategii stanęła na przeszkodzie w rozwoju i udoskonaleniu tej ambitnej, ponadpaństwowej
inicjatywy.

25. Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym,
ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (krótka prezentacja)

Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pani poseł Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou, w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego, w sprawie wkładu polityki regionalnej
UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem celu 2
(2009/2234(INI)) (A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, sprawozdawczyni. – (EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Celem
przedmiotowego sprawozdania jest podkreślenie znaczenia polityki regionalnej dla poprawy koniunktury
w Unii Europejskiej po kryzysie finansowym oraz jej wpływu na realną gospodarkę.

Chcemy podkreślić, że polityka regionalna jest podstawowym źródłem inwestycji w rozwój. Fundusze
strukturalne nie są jedynie narzędziami umożliwiającymi eliminację nieprawidłowości i problemów
strukturalnych; są one także narzędziami, które muszą być dostosowane do aktualnych okoliczności i jak
najlepiej wykorzystane na rzecz zrównoważonego wzrostu, tak aby funkcjonował rynek wewnętrzny.
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Sprawozdanie koncentruje się w szczególności na regionach objętych celem 2; regionach, które od 2000
roku stanowiły większą część PKB i odnotowały dobre wyniki w takich dziedzinach, jak konkurencyjność,
innowacyjność i badania.

Po reformie w 2006 roku, regiony objęte celem 2 skupiły się na konkurencyjności i tworzeniu wysokiej
jakości miejsc pracy. Aby zilustrować zakres tej inicjatywy powiem, że interwencje objęte celem 2 dotyczą
168 regionów zamieszkałych przez 314 milionów ludzi w 19 państwach członkowskich Unii.

Wysiłki te muszą być zatem kontynuowane na szczeblu, europejskim, krajowym i lokalnym. Z projektu
rezolucji jasno wynika, że chcemy wspierać wymiar regionalny strategii „Europa 2020”; priorytet, który nie
tylko skupia się na spójności regionalnej i społecznej, ale także na konkurencyjności regionów.

W rezolucji zaapelowano do Komisji Europejskiej o większą elastyczność w przyznawaniu środków i
podejmowaniu decyzji, tak aby można było łatwiej i szybciej wykorzystywać fundusze strukturalne. Już
odnotowaliśmy, że spośród wszystkich 117 funduszy operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, 13 zostało zmienionych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej i
dostosowanych do problemów finansowych oraz problemów z przekazaniem środków krajowych. Wzywamy
Komisję Europejską do poparcia wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie, aby mogły one
skorzystać z tej elastyczności.

Naszą zasadniczym wnioskiem jest poparcie decyzji Rady w sprawie zwiększenia zaliczek przekazywanych
państwom, których PKB spadł o więcej niż 10 % lub które otrzymały wsparcie bilansu płatności MFW w
celu adaptacji finansowej. Zwracamy się również z prośbą do Komisji Europejskiej, aby umożliwiła znalezienie
elastycznych rozwiązań dla zasad N+2 i N+3, aby państwa członkowskie znajdujące się w trudnej sytuacji
finansowej nie utraciły europejskiego wsparcia.

Kolejną naszą uwagą jest to, że szóste sprawozdanie w sprawie spójności nie zawiera wystarczającej ilości
danych jakościowych i ilościowych na temat regionów objętych celem 2. W związku z tym wzywamy
Komisję Europejską do przedstawienia studium zawierającego wszystkie niezbędnie informacje, abyśmy
mogli interweniować w kwestii możliwości dostosowania w aktualnych okolicznościach i przygotować
kolejną perspektywę finansową w oparciu o rzeczywiste okoliczności i rzeczywiste potrzeby.

Kolejną kwestią, na którą zwracamy uwagę, jest to, że w szczególnych okolicznościach, takich jak te, które
doprowadziły do powstania sprawozdania, a mam tu na myśli kryzys gospodarczy, w zasadzie N+2 niezbędna
jest większa elastyczność w zakresie celów realizowanych przez politykę spójności oraz wpływu cyklicznych
zmian ekonomicznych na finanse publiczne i inwestycje prywatne.

Podkreślamy także znaczenie wspierania inicjatyw JASPERS, JEREMIE i JESSICA, ponieważ istnieją kraje
takie jak Grecja (o której nie wspomniano w sprawozdaniu, ale podaję ją jako przykład), które w 2007 roku
podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu wspierania tych inicjatyw, ale dopiero
niedawno uruchomiły procedury.

Dlatego jeżeli chcemy dobrze wykorzystać politykę regionalną musimy być czujni, wykazać się zdolnościami
dostosowawczymi i koordynować niezbędne środki.

Seán Kelly (PPE). – Panie przewodniczący! W pełni popieram propozycje sprawozdawczyni. Widziałem
korzyści wynikające z finansowania w ramach celu 2 we własnym kraju oraz dwa tygodnie temu w Mannheim.
Gdyby zostało ono wycofane, byłby to dla tych regionów ogromny problem. Mój region otrzymał od Unii
Europejskiej nagrodę za przedsiębiorczość. Dwa tygodnie temu w Mannheim widziałem po pierwsze
wdzięczność za fundusze i, co ważniejsze, efekt.

Moim zdaniem ca całym świecie mamy innowatorów i imitatorów. Bardzo mało osób jest w stanie
wprowadzać innowacje; prawie wszyscy powinni lub są w stanie naśladować. Często najlepsze innowacje
znajdziemy w tych małych regionach. Widziałem to w Mannheim; widziałem to w parkach biznesowych
itp. Ich praca przynosi korzyści tym regionom, ale dzięki naśladowaniu może ona przynieść także korzyści
wielu innym regionom.

W końcu chciałbym powiedzieć, że tak jak wspomniał sprawozdawca, PKB nie może być jedynym sposobem
określania siły nabywczej regionów.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Na wstępie chciałbym pogratulować sprawozdawcy. Przedmiotowe
sprawozdanie jest zarówno ważne, jak i dobrze napisane.
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Rola, jaką polityka regionalna odgrywa w ograniczaniu kryzysu finansowo-gospodarczego i walce z nim,
jest bezsporna. Rozwój regionów oraz gwarancja spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej mają
kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej oraz osiągnięcia celów
„UE 2020”.

W kontekście aktualnego kryzysu uważam, że procedury stosowane przy wykorzystywaniu funduszy
strukturalnych i spójności muszą bezwzględnie zostać uproszczone a koszty kwalifikowalne muszą zostać
poszerzone, aby jeszcze skuteczniej przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z rynkiem pracy i
włączeniem społecznym.

Wciąż uważam, że zatrudnienie w kluczowych sektorach gospodarki i gwarancje utrzymania spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej są priorytetem dla Unii Europejskiej. Umożliwi nam to osiągnięcie
mądrego i trwałego wzrostu gospodarczego w europejskich państwach i regionach.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu Šefčovič! Bardzo dziękuję za
danie mi możliwości zabrania głosu tak późno wieczorem. Uważam, że polityka spójności rzadko była tak
ważna jak dziś, w dobie kryzysu. Ewidentną oznaką kryzysu jest fakt, że miejsca pracy i inwestycje są
skoncentrowane w centrach zamieszkanych przez największą liczbę mieszkańców w poszczególnych
państwach członkowskich. Dziś w szczególności potrzebujemy, aby polityka spójności odgrywała aktywną
rolę i stymulowała inwestycje w regionach.

Potrzebujemy w tych regionach siły napędowej lub jakiegoś bodźca. Potrzebujemy każdego euro, na którym
możemy położyć rękę. Jeżeli chodzi o Dolną Austrię, która także jest regionem objętym celem 2, mogę
jedynie powiedzieć, że w naszym regionie w przeszłości byliśmy w stanie generować trzy euro na każde
jedno euro otrzymane od UE. W tym zakresie potrzebujemy czytelnych wytycznych. Innymi słowy,
potrzebujemy większej wiarygodności i możliwości planowania na przyszłość. Jednak szczególnie w sytuacji,
w której się obecnie znajdujemy, musi istnieć także możliwość zastosowania elastycznego podejścia. Właśnie
dlatego uważam, że przedmiotowe sprawozdanie jest tak ważne, ponieważ zawiera ono apel o ten rodzaj
elastyczności i dlatego że w regionach tych należy stworzyć możliwości.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Podstawowym celem Unii jest przezwyciężenie kryzysu
gospodarczego. Chodzi przede wszystkim o zwalczanie problemów strukturalnych powstałych w wyniku
kryzysu, zwłaszcza w odniesieniu do konkurencyjności i zatrudnienia.

Komisja Europejska przedstawiła następujące propozycje, które mają doprowadzić do poprawy gospodarczej
na szczeblu krajowym i regionalnym: wsparcie przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i innowacyjności,
zwiększenie elastyczności programów spójności. Zatem należy przyspieszyć inwestycje i uprościć realizację
programów polityki spójności oraz wprowadzić większą ich elastyczność. Podstawą programów polityki
spójności powinny być inteligentne inwestycje.

Należy również podjąć działania na rzecz dalszej, pogłębionej integracji całej Unii, dążyć do umocnienia
solidarności Unii oraz jej wspólnotowego rynku, a działania poszczególnych państw nie mogą skupiać się
tylko na własnym, partykularnym interesie. Unia Europejska musi skupić się na stworzeniu trwałych
mechanizmów, które zagwarantują ochronę przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Na wstępie chciałbym pogratulować pani poseł Kratsie sporządzenia
przedmiotowego sprawozdania.

Rządy państw członkowskich w całej UE wdrażają zdecydowane środki mające na celu poprawę sytuacji
gospodarczej tych krajów. Uważam, że oprócz przyjętych już środków oszczędnościowych musimy zwiększyć
inwestycje finansowane z europejskich funduszy.

W kontekście obecnego kryzysu cel 2 polityki spójności ma szczególne znaczenie dla uczynienia europejskich
regionów bardziej konkurencyjnymi i dla zwiększenia możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.

Wszystkie regiony Rumunii objęte są celem 1 polityki regionalnej, czyli konwergencją. Jednym ze skutecznych
rozwiązań, które mogą pomóc mojemu krajowi wyjść z kryzysu, jest zapewnienie mu dostępu do możliwie
jak największej liczby europejskich funduszy i skłonienie władz lokalnych do wdrażania jak największej
liczby projektów wykorzystujących europejskie środki.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować
sprawozdawczyni za sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności w planie naprawy gospodarczej i
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podziękować Parlamentowi Europejskiemu za zainteresowanie monitoringiem wpływu tego środka na
gospodarki krajowe i regionalne.

Celem polityki spójności są działania na rzecz zmniejszenia różnic społeczno-ekonomicznych i prawdziwej
konwergencji poprzez inwestowanie w środki na rzecz zmian strukturalnych. Dzięki łącznej kwocie środków
finansowych w wysokości 347 miliardów euro na okres 2007-2013, z czego 228 miliardów euro zostało
przeznaczonych na inwestycje związane z traktatem lizbońskim, polityka spójności jest dużym wsparciem
zarówno dla stabilności budżetowej, jak i inwestycji publicznych w państwach członkowskich i regionach
Unii Europejskiej. Choć nie jest to antycykliczna polityka gospodarcza, jest ona skutecznym i potrzebnym
narzędziem, które Unia ma do dyspozycji w celu promowania inwestycji w gospodarce realnej. Wyjaśnia
to, dlaczego polityka ta została włączona do europejskiego planu naprawy gospodarczej jako jego kluczowy
element.

Celem tego planu i tych środków europejskich było zniwelowanie negatywnego wpływu kryzysu. W związku
z powyższym Komisja zaproponowała pakiet zmian legislacyjnych i konkretnych rekomendacji. Głównym
celem tej propozycji było przyspieszenie wdrażania programów i przekazywania środków finansowych
beneficjentom programów już zatwierdzonych na okres tej perspektywy finansowej. Udało nam się to
osiągnąć poprzez częstsze przekazywanie środków finansowych przez UE z góry oraz szereg rozwiązań
upraszczających procedury.

Zmiany legislacyjne weszły w życie w kwietniu 2009 roku, a rekomendacje dla państw członkowskich
wynikające z komunikatów Komisji zostały przyjęte w grudniu 2008 roku. Możemy zatem powiedzieć, że
ten pakiet legislacyjny został przyjęty w ciągu pięciu miesięcy, co jest harmonogramem w pełni
odpowiadającym pilnemu wprowadzeniu środków niezbędnych do walki z kryzysem. Chciałbym podkreślić,
że sukces ten był wynikiem jakości pacy instytucjonalnej oraz owocnej współpracy z wszystkimi partnerami
międzynarodowymi – a szczególnie z Parlamentem Europejskim – ponieważ wszyscy chcieliśmy zareagować
szybko i stosownie na potrzeby polityczne i ekonomiczne.

Jako całość rozwiązania te zostały określone jako pozytywny krok, który zapewnił niezbędne narzędzia
umożliwiające przyspieszenie wydawania pieniędzy i wyeliminowanie przeszkód w procesie wdrażania.
Rozwiązania te są wystarczająco elastyczne, aby umożliwić państwom członkowskim wybór i wdrożenie
tych spośród z nich, które najlepiej odpowiadają ich konkretnej sytuacji na szczeblu krajowym i regionalnym,
ponieważ wiemy, że nie istnieje coś takiego, jak jedno rozwiązanie, które odpowiada wszystkim. Działania
na rzecz naprawy gospodarczej przyczyniły się także do odnowienia i udoskonalenia mechanizmów
wdrażania polityki spójności poprzez maksymalne uproszczenie niektórych przepisów w zakresie
przygotowania projektów i zarządzania nimi. Środki te miały na celu nie tylko walkę z kryzysem, ale także
zajęcie stałego miejsca w sytuacji po kryzysie w bieżącym okresie programowania.

W końcu Komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie wdrożenia i wyników przyjętych środków w ramach
planu naprawy gospodarczej, które dotyczą polityki spójności w Unii Europejskiej, w związku z tym, że
Komisja zobowiązała się przekazać Parlamentowi Europejskiemu takie sprawozdanie w drugiej połowie
2010 roku.

Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, we wtorek 6 lipca w południe.

26. Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół

27. Zamknięcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15)
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