
LUNI 5 IULIE 2010

PREZIDEAZĂ: JERZY BUZEK
Preşedinte

(Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00)

1. Reluarea sesiunii

Preşedinte. – Declar reluată sesiunea Parlamentului European suspendată miercuri, 23 iunie 2010.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal

3. Declaraţiile Preşedinţiei

Preşedinte. – Pentru început, am mai multe comentarii şi informaţii. După cum ştiţi, Europa a fost, încă o
dată, lovită de inundaţii devastatoare. De această dată, inundaţiile din România au luat deja vieţile a cel puţin
25 de oameni, iar mii de persoane au fost obligate să-şi abandoneze casele. Patru ţări ale Uniunii Europene
şi-au declarat deja ajutorul acordat României pentru a combate inundaţiile. Inundaţiile au lovit şi regiunea
Asturia din nordul Spaniei, provocând pierderi materiale însemnate în această regiune. În plus, există informaţii
cu privire la căderi de precipitaţii neobişnuit de importante în alte ţări europene. De asemenea, ni se comunică
faptul că aceste fenomene atmosferice record au legătură cu schimbările climatice.

În al doilea rând, doresc să vă atrag atenţia asupra comunităţii religioase Bahá’i din Iran. Săptămâna trecută,
au fost demolate 50 de gospodării aparţinând unor membri ai aceste comunităţi. Există, de asemenea, un
proces pe rol împotriva a 7 Bahá’i în Iran. Dorim ca Iranul să respecte pe deplin standardele internaţionale.
Prin rezoluţiile şi declaraţiile sale, Parlamentul European a solicitat, în mod repetat, respectarea drepturilor
minorităţilor religioase în Iran. De asemenea, am condamnat, în mod repetat, introducerea pedepsei capitale,
în special pentru minori. Suntem profund deranjaţi de informaţiile pe care le primim, conform cărora în
Iran, care a semnat Convenţia cu privire la drepturile copilului, există încă persoane care îşi aşteaptă execuţia
şi care erau minori la data comiterii crimei de săvârşirea cărora sunt acuzate.

În al treilea rând, la 13 iulie se aniversează 10 ani de la moartea lui Jan Karski. În 1942, Jan Karski a prezentat
autorităţilor aliate supreme primul raport privind exterminarea evreilor în Europa ocupată. Acesta a obţinut
informaţiile pătrunzând în ghetou şi în una dintre lagărele de exterminare. Raportul său a fost primul raport
de acest fel din timpul războiului. După război, Karski nu s-a întors în Europa. În calitate de profesor universitar
în Statele Unite ale Americii, a vorbit în termeni foarte favorabili despre integrarea europeană şi a promovat-o
pe teritoriul american.

4. Bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 (termen de depunere a proiectelor
de amendamente)

5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:
consultaţi procesul-verbal

6. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

7. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal

8. Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal

9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal

10. Petiţii: a se vedea procesul-verbal

1Dezbateri al Uniunii EuropeneRO05-07-2010



11. Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal

12. Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal

13. Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbal

14. Ordinea lucrărilor

Preşedinte. – A fost distribuită versiunea finală a proiectului de ordine de zi întocmit joi, 1 iulie 2010, de
Conferinţa preşedinţilor, în conformitate cu articolul 137 din Regulamentul de procedură. Au fost propuse
următoarele amendamente:

Luni

Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană şi Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din
Parlamentul European au solicitat amânarea, până la o perioadă de sesiune ulterioară, a dezbaterii privind
raportul dlui Gallo referitor la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul pieţei interne.

Aş dori să îi solicit, acum, dlui Cohn-Bendit, să vorbească despre această problemă.

Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle Preşedinte, am discutat deja această problemă
în cadrul Conferinţei preşedinţilor. Părerile cu privire la raportul dlui Gallo ale multor grupuri sunt împărţite
şi se pare că toate grupurile trebuie să discute într-un mai amănunţit acest aspect, deoarece există probleme
şi puncte contradictorii pe care grupurile trebuie încă să le rezolve. De aceea am solicitat ca dezbaterea privind
raportul dlui Gallo şi votul acestui raport să fie amânate până în luna septembrie, până la cea de-a doua
sesiune din luna septembrie sau până la o sesiune ulterioară. Problema va trebui examinată în cadrul
Conferinţei preşedinţilor. Prin urmare, soluţia este destul de simplă. Dat fiind faptul că fructul nu s-a copt
încă, să-l lăsăm în vie şi să discutăm, din nou, problema în luna septembrie.

Martin Schulz, în numele Grupului S&D. – (DE) Dle Preşedinte, doresc să exprim sprijinul grupului pe care
îl reprezint, pentru propunerea dlui Cohn-Bendit. Opinia noastră cu privire la această situaţie este exact
aceeaşi. Acesta este un subiect extrem de sensibil şi foarte delicat şi, cu siguranţă, este normal ca acesta să se
bucure de o largă majoritate parlamentară. Prin urmare, ar fi o idee bună să amânăm raportul şi să încercăm
să ajungem la un consens în numeroase domenii, în care acest lucru mai este încă posibil. Acesta este motivul
pentru care susţinem această propunere.

Manfred Weber, în numele Grupului PPE. – (DE) Dle Preşedinte, fructele de diferite tipuri au nevoie de perioade
de timp diferite pentru a se coace. În nume Grupului Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al
Democraţilor Europeni, pot spune că fructul nostru este pregătit pentru procesul de adoptare a deciziilor şi,
prin urmare, am dori să votăm asupra raportului Gallo şi să luăm o decizie în această săptămână.

(Parlamentul a acceptat cererea)

Marţi şi miercuri – nicio modificare

Joi

Preşedinte. – Conservatorii şi Reformiştii Europeni au solicitat modificarea ordinii dezbaterilor de joi
după-amiază privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, după
cum urmează: în primul rând, Zimbabwe, apoi Venezuela şi, ulterior, Coreea de Nord.

Martin Callanan (ECR). – Dle Preşedinte, sper că aceasta este o solicitare destul de necontroversată. Pur şi
simplu, este vorba despre o mică ajustare a dezbaterii privind drepturile omului, de joi după-amiaza, astfel
încât subiectul Zimbabwe să fie primul, urmat de Venezuela şi, apoi, de Coreea de Nord. Nu încercăm să
acordăm niciun fel de semnificaţie specială niciunuia dintre aceste subiecte. Pur şi simplu, este mult mai
convenabil pentru unii dintre deputaţi, ca subiectul Zimbabwe să fie dezbătut primul.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, astfel cum a subliniat
colegul meu, nu este vorba despre a introduce sau a elimina puncte de pe ordinea de zi, ci, pur şi simplu,
despre a inversa ordinea punctelor care vor fi abordate, şi, prin urmare, cred că această propunere poate fi
acceptată cu uşurinţă.
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Preşedinte. – Doreşte cineva să se opună solicitării? Da, vă rog, dle Schulz.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Dle Preşedinte, poate îmi veţi permite să îi adresez o întrebare dlui Callanan.

Dle Callanan, aţi putea, vă rog, să ne spuneţi de ce este mai uşor pentru unii dintre deputaţi să discutăm mai
întâi subiectul Zimbabwe şi care sunt deputaţii ar considera că este mai uşor? Acesta este un criteriu decizional
important pentru noi. Îmi voi repeta întrebarea. Care este, mai exact, motivul care, prin devansarea dezbaterii
privind Zimbabwe, v-ar facilita discuţia cu privire la subiect?

Martin Callanan (ECR). – Dle Preşedinte, dl Schulz mă pune într-o situaţie extrem de dificilă: nu am nici
cea mai vagă idee; Comunic această solicitare în numele unui coleg, dl Van Orden, care a întârziat, şi cineva
m-a întrebat dacă aş putea să o ridic în prealabil.

(Râsete şi aplauze)

Ca de obicei, cea mai bună politică este să fim sinceri cu dl Schulz!

(Parlamentul a acceptat cererea)

(Ordinea lucrărilor a fost adoptată)

15. Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul - Drepturile
pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind următoarele:

– recomandarea pentru a doua lectură, în numele Comisiei pentru transport şi turism, referitoare la poziţia
comună adoptată de Consiliu în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD))
(raportor: Antonio Cancian) (A7-0174/2010) şi

– proiectul de recomandare pentru a doua lectură, în numele Comisiei pentru transport şi turism, referitoare
la poziţia comună adoptată de Consiliu în primă lectură, în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
(raportoare: Inés Ayala Sender) (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, raportor. – (IT) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, problema drepturilor pasagerilor
este de actualitate, astfel cum este demonstrat de faptul că recent Comisia Europeană a lansat o campanie
pentru o mai bună informare a cetăţenilor cu privire la drepturile de care se bucură atunci când călătoresc
cu diferite mijloace de transport. Cred că aceasta este o iniţiativă importantă şi, de asemenea, că este datoria
Parlamentului să îşi aducă o contribuţie, prin adoptarea unor texte care vor avea un efect benefic asupra
condiţiilor de deplasare a pasagerilor.

Revenind la regulamentul care este discutat astăzi, nu încerc să ascund sentimentul pe care îl am în urma
acestei negocieri, şi anume, că statele membre nu doresc acest regulament. Dosarul pentru care am avut
onoarea să fiu raportor este foarte delicat, deoarece are nevoie de o soluţie echilibrată care, în timp ce prevede
drepturi pentru pasageri, evită penalizarea întreprinderilor implicate în sectorul transportului rutier public.
Într-adevăr, aproape toate întreprinderile din sector sunt mici şi mijlocii.

Activitatea pe care am desfăşurat-o în cursul acestor luni de negocieri a avut, prin urmare, două obiective
principale: în primul rând, să nu afecteze IMM-urile, întreprinderile mici şi mijlocii industriale; în al doilea
rând, să protejeze pasagerii, în special persoanele cu handicap şi cu mobilitate redusă, îmbunătăţind eficienţa
şi urmărind să dezvolte un simţ al responsabilităţii mai accentuat.

Raportul adoptat de Parlamentul European în primă lectură a fost un raport foarte curajos – raportul Albertini.
Principalele amendamente introduse de Consiliu s-au referit la următoarele elemente: domeniul de aplicare,
răspunderea, drepturile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, rambursările şi despăgubirile în
caz de întârziere sau anulări, precum şi alte aspecte minore. Unele dintre modificările introduse de Consiliu
au fost şi sunt acceptabile, iar acest lucru a fost recunoscut în timpul negocierilor.
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Totuşi, din nefericire, în timpul negocierilor finale nu am putut să adoptăm acelaşi punct de vedere cu cel al
Consiliului referitor la câteva aspecte importante, în special: domeniul de aplicare, în cazul căruia, dată fiind
disponibilitatea Parlamentului de a lua în considerare excluderea transportului regional – cu toate că am
propus excluderea transportului regional dacă este integrat în transportul urban şi suburban – Consiliul a
refuzat să accepte articolele pentru care s-a aplicat derogarea; calendarul pentru intrarea în vigoare a
regulamentului care, în opinia Parlamentului, nu poate depăşi o perioadă de trei ani care poate fi reînnoită
o dată, în timp ce Consiliul a vorbit despre o perioadă de cinci ani care poate fi reînnoită de două ori; asistenţa
pentru persoanele cu handicap şi cu mobilitate redusă; dreptul la cazare gratuită, la hotel, în cazul întreruperii
călătoriei sau, cel puţin, şi, mai realist, transport gratuit către şi rezervarea unui hotel a fost suficient pentru
noi; drepturile pasagerilor în caz de întârziere, în special în cazul întârzierii plecărilor; accesibilitatea
informaţiilor, un aspect care prezintă un mare interes pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate
redusă, pentru care nu considerăm că ar fi acceptabil să adoptăm un raport care are ar intra în vigoare numai
în 15 ani şi care s-ar referi doar la 20 % din călătoriile cu autobuzul sau autocarul.

Negocierile desfăşurate în cursul acestor trei luni s-au desfăşurat în mod serios şi deschis de ambele părţi
datorită contribuţiei Comisiei Europene. Totuşi, în ultimele săptămâni, poziţiile în privinţa subiectului s-au
consolidat. În ceea ce ne priveşte, am urmărit să obţinem un compromis în privinţa tuturor problemelor cu
cel mai mare grad de sensibilitate, conştienţi fiind de efectele potenţial devastatoare asupra societăţilor care
operează în sector, deoarece nu ar fi corect să impunem asupra acestora noi obligaţii excesiv de oneroase.

Pe de altă parte, după cum am spus, celălalt obiectiv a fost – este – să protejăm pasagerii, în special pe cei mai
vulnerabili dintre aceştia, pentru care asigurarea accesului complet la serviciile de transport este un mijloc
indispensabil de integrare socială.

Am spus că alegerile în declasare nu mai sunt acceptabile: îmbătrânirea populaţiei europene este un fenomen
care va avea consecinţe importante şi ar fi o greşeală să uităm acest lucru atunci când stabilim procesele prin
care este furnizat un serviciu atât de important. Cum, oare, ne-am putea gândi că disponibilitatea informaţiilor
privind călătoriile pe internet, în 2020, ar fi o obligaţie excesivă?

Doresc să le mulţumesc colegilor deputaţi care şi-au desfăşurat activitatea alături de mine în timpul acestor
negocieri şi doresc să solicit acestui Parlament să voteze textul pe care îl propun, pentru ca în timpul procedurii
de conciliere să putem să obţinem un rezultat în concordanţă cu cele două obiective pe care le-am menţionat
şi pe care le reafirm.

Inés Ayala Sender, raportoare. – (ES) Dle Preşedinte, este luna iulie, luna în care, chiar şi în ciuda crizei, mulţi
europeni se hotărăsc să îşi petreacă vacanţa într-o croazieră, sau să călătorească la bordul unei nave. Într-adevăr,
numărul călătoriilor pe mare ale pasagerilor şi al croazierelor a crescut considerabil şi a devenit un factor-cheie
pentru dezvoltarea şi bunăstarea atât ale regiunilor de coastă şi ale porturilor europene, cât şi ale căilor
navigabile interioare ale Europei.

Astăzi, Parlamentul European are veşti bune pentru toţi antreprenorii, lucrătorii şi, bineînţeles, pentru
pasagerii din acest sector important, dat fiind faptul că acordul obţinut cu Consiliul, cu ajutor considerabil
din partea Comisiei, reprezintă instituirea unui cadru comun pentru drepturile pasagerilor care erau deja
aplicate în sectoarele aerian şi feroviar. Astfel, a fost rezolvată o deficienţă inacceptabilă pentru un sector
care trece printr-un proces complet de dezvoltare şi modernizare.

Acest acord care a fost obţinut în timpul preşedinţiei spaniole – căreia doresc să-i mulţumesc, în special
pentru eforturile sale, ca şi restului reprezentanţelor permanente şi, bineînţeles, colegilor deputaţi şi serviciilor
acestui Parlament – îmbunătăţeşte în mod substanţial drepturile pasagerilor. Acest lucru este adevărat în
special pentru persoanele cu mobilitate redusă, astfel cum ni s-a solicitat, în mod repetat, de către asociaţiile
persoanelor cu handicap.

Pe de o parte, domeniul de aplicare a fost extins, devenind, astfel, în conformitate cu poziţia iniţială a
Parlamentului, adică în acest regulament există o prevedere pentru toate navele cu mai mult de 12 pasageri.
Totuşi, există posibilitatea unui anumit grad de flexibilitate în ceea ce priveşte întreprinderile mici care oferă
excursii şi navele istorice, ca şi feriboturile care desfăşoară călătorii scurte, transportând şoferi de camion şi
transportatori rutieri pe căile navigabile interioare, pentru care punerea imediată în aplicare a acestei prime
prevederi ar fi prea costisitoare.

Pe de altă parte, Parlamentul a reuşit şi să elimine orice menţiune a posibilităţii de a refuza îmbarcarea pe
motiv de handicap, limitând numai această opţiune la situaţiile care, din motive de siguranţă, ar putea pune
în pericol transportul persoanei respective în condiţii de siguranţă. De asemenea, Consiliul a respins
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posibilitatea refuzării îmbarcării pe motive de sănătate, o problemă extrem de controversată, dat fiind faptul
că este pentru prima dată când un regulament pentru pasageri face trimitere la sănătate.

Mai mult, au fost îmbunătăţite perioadele de întârziere în cazul cărora pasagerii au dreptul la despăgubiri,
acestea devenind 90 în loc de 120 de minute; în cazul în care trebuie să obţină cazare peste noapte, a fost
obţinută o sumă de 80 EUR pe noapte; în ceea ce priveşte suma totală de 120 EUR, am reuşit să o dublăm,
obţinând suma de 240 EUR; există acum prevederi care îi obligă pe transportatorii rutieri să suporte sarcina
probei în situaţiile excepţionale în care sunt scutiţi de la respectarea obligaţiilor, precum şi necesitatea de a
modifica echipamentele în porturi etc. Am reuşit şi să reducem pragul maxim de rambursare a costului
biletelor, reducându-l de la valoarea iniţială de 40 EUR la 24 EUR.

De asemenea, ar trebui subliniat şi faptul că regulamentul conţine flexibilitatea necesară în ceea ce priveşte
particularităţile acestui mijloc de transport, care este mai predispus la a suferi întârzieri cauzate de condiţii
atmosferice nefavorabile, explicându-se astfel de ce anumite prevederi, cum sunt cele referitoare la
despăgubirile financiare acordate în cazul întârzierii sau pentru cazare, vor fi excluse de la aplicarea obligaţiilor,
în cazul unor condiţii maritime nefavorabile.

În cele din urmă, o menţiune specială ar trebui făcută în privinţa faptului că textul convenit obligă statele
membre să instituie organisme care, pe lângă asigurarea conformităţii cu acest regulament, nu vor avea
interese comerciale şi vor avea autoritatea să instituie un sistem de sancţionare. Mai mult decât atât, aceste
organisme vor putea să prelucreze plângerile pasagerilor care au fost respinse în primă instanţă de un organism
care, de asemenea, va trebui să fie instituit de către transportatori.

De asemenea, am reuşit să oferim asociaţiilor persoanelor cu handicap şi ale pasagerilor posibilitatea să
participe activ la crearea acestui regulament. În plus, am reuşit să încurajăm autorităţile portuare să joace un
rol tot mai important în deciziile care vor fi aplicate, în sensul că am propus ca, dacă este posibil, întregul
regulament să se aplice şi porturilor, nu numai terminalelor, aceasta fiind intenţia Consiliului.

Cred că am reuşit şi să includem în acest regulament stagiile de formare a personalului şi cursurile de formare
aferente, acesta fiind un progres important, dat fiind faptul că a fost una dintre petiţiile de durată ale asociaţiilor
persoanelor cu handicap. De asemenea, am obţinut înlocuirea rapidă a echipamentelor folosite pentru
deplasare cu o alternativă adecvată în cazul în care acestea se deteriorează în timpul călătoriilor.

În cele din urmă, am reuşit să reducem cu un an termenul de aplicare a regulamentului.

Prin urmare, cred că aceste negocieri au avut succes şi doresc să le mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat
să aducem, măcar o dată, veşti bune călătorilor europeni.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle Preşedinte, doresc să le mulţumesc raportorilor, dl Canacian şi
dna Ayala Sender şi raportorilor alternativi pentru activitatea intensă pe care au desfăşurat-o.

Doresc să reafirm importanţa acestei legislaţii pentru fiecare dintre cetăţenii care călătoresc în Europa, dintre
aceştia făcând parte fiecare dintre noi, cei prezenţi aici. Împărtăşesc, cu siguranţă, opinia conform căreia
logica tratamentului pasagerilor oricărui mijloc de transport trebuie să fie similară.

Elementele centrale sunt următoarele: norme minime privind informaţiile oferite pasagerilor înainte şi în
timpul călătoriei lor; asistenţa şi despăgubirile în cazul întreruperii călătoriilor; măsurile care trebuie luate
în cazul unor întârzieri; asistenţă specifică pentru persoanele cu mobilitate redusă; şi organisme naţionale
independente pentru soluţionarea litigiilor.

Comisia consideră că acel compromis obţinut cu Consiliul în timpul negocierilor privind drepturile pasagerilor
pe căile maritime şi căile navigabile interioare este unul pozitiv şi că obiectivele generale ale propunerii
noastre sunt luate în considerare în mod adecvat. Permiteţi-mi să accentuez faptul că Parlamentul a reuşit,
în mod remarcabil, să extindă domeniul de aplicare al propunerii. Doresc să mulţumesc sincer Parlamentului
European şi Consiliului şi, în special, preşedinţiei spaniole şi dnei Ayala Sender pentru eforturile considerabile
făcute pentru acest dosar.

Referitor la drepturile persoanelor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, de la adoptarea poziţiei comune
a Consiliului, s-a încercat obţinerea unui acord de compromis privind textul în cadrul discuţiilor informale
dintre Consiliu şi Parlamentul European. Discuţiile au fost dificile. Principalele probleme controversate sunt:
domeniul de aplicare; prevederile privind răspunderea şi asistenţa necesară pentru a îndeplini nevoile practice
imediate ale pasagerilor în cazul accidentelor; şi prevederile privind favorizarea mobilităţii persoanelor cu
mobilitate redusă şi a persoanelor cu handicap.
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Comisia a făcut eforturi considerabile pentru a facilita încheierea acordului de compromis. Din nefericire,
nu a fost posibil un acord şi Comisia regretă acest lucru. Un vot decisiv în plen în favoarea unui înalt nivel
de protecţie pentru persoanele care călătoresc cu autobuzul şi autocarul ar fi un bun indiciu. Personal, vreau
să rămân optimist şi cred că este încă posibil să obţinem un compromis în timpul concilierii.

Comisia va depune eforturi pentru a obţine un acord echilibrat în cadrul negocierilor viitoare dintre PE şi
Consiliu din timpul Preşedinţiilor belgiană şi maghiară, permiţând ca obiectivele generale ale propunerii
Comisiei să fie luate în considerare în mod adecvat.

Werner Kuhn, în numele Grupului PPE. – (DE) Dle Preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, acest raport
reprezintă o concluzie logică. Acum, când Parlamentul a colaborat cu Consiliul şi cu Comisia pentru a
îmbunătăţi drepturile persoanelor care călătoresc pe calea aerului sau cu trenul, ar trebui să asigurăm faptul
că şi persoanele care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interne au drepturi mai bune. Totuşi, este,
bineînţeles, important să nu comparăm navele de croazieră cu traulerele de pescuit tradiţionale.

Prin urmare, dnă Ayala Sender şi dle Cancian, sunt foarte încântat că am putut să obţinem un compromis,
astfel încât să putea fi acordate derogări care să permită depunerea cererilor de despăgubire în cazul navelor
de pasageri care transportă 12 sau mai multe persoane, dar nu şi în cazul în care echipajul este format din
mai puţin de trei persoane.

Turismul este un sector economic major şi trebuie să ne asigurăm, permanent, că interesele acestuia sunt
luate în considerare. Atât feriboturile care călătoresc pe o distanţă mai mare de 500 de metri – prevederile
nu se vor mai aplica pentru feriboturile care călătoresc pe distanţe mai mici –, cât şi circuitele de vizitare a
obiectivelor turistice şi excursiile joacă un rol important în industria turistică, în special împreună cu navele
istorice. Nu ar trebui să fie necesare investiţii suplimentare în aceste tipuri de bărci. În schimb, echipajul
trebuie să poată să ofere asistenţă persoanelor cu handicap.

Doresc să le mulţumesc tuturor celor implicaţi pentru că ne-au permis să obţinem un compromis bun.

Brian Simpson, în numele Grupului S&D. – Dle Preşedinte, în faţa noastră se află, astăzi, ultimele două piese
ale puzzle-ului drepturilor pasagerilor în dosarele călătoriilor pe mare şi a călătoriilor cu autobuzul şi autocarul.

Le mulţumesc raportorilor noştri pentru activitatea lor şi salut aparentul acord obţinut împreună cu Consiliul
în privinţa transportului maritim.

Totuşi, este dezamăgitor faptul că nu am reuşit încă să obţinem un acord privind formula referitoare la
călătoriile cu autobuzul şi autocarul, însă vom continua să încercăm să ajungem un acord în timpul perioadei
intermediare. Acesta este domeniul asupra căruia doresc să mă concentrez astăzi.

În mod evident, nu ar avea sens şi ar fi nedrept să existe drepturi ale persoanelor care călătoresc cu alte
mijloace de transport, dar nu şi cu autobuzul şi autocarul. Prin urmare, un acord care nu include autobuzele
şi autocarele este un acord destul de neînsemnat şi incomplet.

Nu putem să acceptăm excluderea marii majorităţi a serviciilor de transport cu autobuzul şi autocarul din
domeniul de aplicare al acestui regulament. Nu putem să acceptăm reducerea drepturilor persoanelor cu
mobilitate redusă şi în acest regulament. Nu putem să acceptăm faptul că acest mijloc de transport este diferit
de oricare altul.

Activitatea raportorului nostru a fost una foarte bună în ceea ce priveşte încercarea de a obţine un compromis
în acest domeniu. Consiliul nu a întreprins nicio activitate ca să faciliteze obţinerea unui acord şi, ca de obicei,
în majoritatea timpului nu a făcut decât să împiedice acest lucru. Este interesant că, atunci când pe ordinea
de zi sunt drepturile pasagerilor, Consiliul devine foarte negativ şi Parlamentul este cel care trebuie să susţină
pasagerii.

Istoricul Parlamentului în ceea ce priveşte apărarea drepturilor pasagerilor este solid, în ciuda faptului că se
confruntă cu abuzuri din partea unui anumit director de linie aeriană şi cu numeroase nemulţumiri din partea
operatorilor de transport. În cele din urmă, Parlamentul nu va tolera abuzarea drepturilor pasagerilor de
către operatori; nu va tolera discriminarea; nu va tolera omiterea anumitor sectoare.

Trebuie să ne sprijinim raportorii ca să putem să intrăm în forţă în lupta cu Consiliul prin intermediul
concilierii.

Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE. – (DE) Dle Preşedinte, astfel cum a afirmat, pe bună dreptate,
un antevorbitor, este important ca drepturile pasagerilor să fie protejate în Europa, indiferent de mijlocul de
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transport pe care aceştia îl folosesc. Pur şi simplu, este o concluzie logică să abandonăm transportul aerian
şi feroviar şi să ne concentrăm pe drepturile persoanelor care călătoresc pe nave, cu autobuzul şi autocarul.

Cu toate acestea, un alt vorbitor a menţionat deja faptul că, din nefericire, nu am reuşit să analizăm ambele
subiecte ca un tot, astfel cum planificaserăm iniţial. Cu toate că am putut să obţinem un compromis privind
drepturile persoanelor care călătoresc pe nave şi să finalizăm dialogul tripartit, situaţia nu a fost aceeaşi în
cazul transportului cu autobuzul şi autocarul.

Doresc să analizez, în mod specific, drepturile persoanelor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, deoarece
sunt şi raportoare alternativă în acest domeniu. Regret foarte mult că nu am reuşit să obţinem un compromis,
deoarece în cadrul reuniunii tripartite am reuşit să apropiem mult mai mult poziţia Consiliului, pe de o parte,
şi poziţiile Parlamentului European şi Comisiei, pe de altă parte. Ne-am preocupat – şi acest lucru este foarte
important – de protejarea drepturilor pasagerilor; în special, am dorit să asigurăm faptul că persoanele cu
mobilitate redusă şi cu handicap pot să folosească întotdeauna mijloacele de transport, inclusiv autobuzele
şi autocarele.

Pentru acest lucru, este necesară o serie de măsuri, iar noi am solicitat acest lucru. Cred că acest lucru este în
special important pentru că, în viitor, vor exista mai multe persoane cu handicap şi cu mobilitate redusă,
pur şi simplu, ca o consecinţă a îmbătrânirii populaţiei. Acesta este un punct extrem de important.

Bineînţeles, trebuie să luăm în considerare şi că drepturile consumatorilor implică faptul de a avea disponibilă
o ofertă. În special, întreprinderile mici şi mijlocii care oferă călătorii cu autocarul nu pot să întreprindă toate
acţiunile. De exemplu, nu pot să ofere despăgubiri nelimitate. De asemenea, există şi problema modului în
care vor aborda plăţile în avans. Am reuşit să ne apropiem poziţiile în acest domeniu şi de aceea regret faptul
că nu am putut să obţinem un compromis global.

Astfel cum a afirmat raportorul, este important să luăm în considerare atât drepturile pasagerilor, cât şi
opţiunile deschise furnizorilor de servicii de transport. Aş dori foarte mult să văd că este obţinut un acord
în cursul viitoarei proceduri de mediere, pentru că sunt întru totul de acord cu dl Simpson, care afirmă că
excluderea autobuzelor şi autocarelor este inacceptabilă, dat fiind că alte mijloace de transport intră sub
incidenţa regulamentului.

Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, despre ce
vorbim aici? Printre altele, este vorba despre stabilirea de drepturi pentru persoane cu mobilitate redusă, care
doresc să călătorească la bordul navelor sau cu autobuzul şi despre folosirea acestei iniţiative ca să îmbunătăţim,
în cele din urmă, oportunităţile de călătorie ale acestora. Avem o obligaţie să facem acest lucru. Am tot bătut
toba despre consolidarea, în cele din urmă, a Convenţiei privind drepturile persoanelor cu handicap din
Europa şi, acum, ar trebui să fim obligaţi să o punem în aplicare.

În ceea ce priveşte cele două dosare, doresc să spun, referitor la dosarul privind persoanele care călătoresc
cu autobuzul şi autocarul, că sunt cu adevărat tristă şi foarte dezamăgită de atitudinea Consiliului. Este
important să clarific un aspect. Faptul că ceea ce s-a propus aici va proteja interesele întreprinderilor mici şi
mijlocii este numai un aspect minor al întregii situaţii. Ceea ce mă îngrijorează este reticenţa pentru abordarea
aspectelor dificile. Prin urmare, în opinia mea, nu avem nevoie urgent de perioade de tranziţie de 15-20 de
ani, ci de un semnal clar transmis persoanelor privind faptul că au dreptul să folosească sistemul de transport.

Cel de al doilea dosar, care va fi adoptat cu mare majoritate a voturilor, se referă la drepturile persoanelor
care călătoresc pe nave sau bărci. Acesta conţine o lacună majoră, pe care doresc să o subliniez din nou.
Regulamentul se referă la nave, dar nu la porturi. Acest lucru înseamnă că persoanele în cărucioare vor trebui,
ca să zicem aşa, să se lege la bordul navelor de autoturismul propriu sau de cel care aparţine persoanelor care
le-au adus în port. De îndată ce se află pe navă, acestea vor avea din nou drepturi, însă portul în sine nu intră
sub incidenţa regulamentului. Cred că aceasta este o problemă pe care nu ar trebui să fim pregătiţi să o
tolerăm. Să ne asigurăm că facem treaba cum trebuie pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR. – Dle Preşedinte, îmi limitez comentariile la raportul care se
referă la persoanele care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.

Ştim că drepturile pasagerilor este un subiect foarte important şi unul pentru care acest Parlament a manifestat
un interes deosebit. Propunerea care se află în faţa noastră conţine o serie de iniţiative binevenite pentru
persoanele care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, în special pentru cele cu handicap. Însă, ca întotdeauna
în cazul unui astfel de raport, observăm o abordare a soluţiei unice pentru toate situaţiile, în sensul că ceea
ce funcţionează în cazul sectoarelor aerian şi feroviar se aplică unei structuri cu totul diferite.
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Anumite exemple ale acestei probleme includ modul de informare a pasagerilor cu privire la drepturile lor
şi, de asemenea, nivelurile de răspundere care, în opinia Parlamentului, ar putea însemna că societăţile trebuie
să plătească, de exemplu, costurile pentru funeralii înainte ca răspunderea să fie stabilită. Astfel de propuneri
vor majora, cu siguranţă, costurile pentru consumatori.

Mai există şi problema scutirii serviciilor pur locale, care a fost menţionată şi pe care, personal, o susţin.

Natura însăşi a călătoriilor cu autobuzul şi autocarul este foarte diferită de cea a celorlalte sectoare. Astfel
cum s-a afirmat, întreprinderile care operează în acest sector sunt, în general, de mici dimensiuni şi într-adevăr,
în anumite cazuri, sunt întreprinderi individuale. Impunerea unor obligaţii prescriptive şi costisitoare pentru
aceste întreprinderi nu va face decât să forţeze majorarea preţurilor sau să limiteze rutele pe care persoanele
pot să călătorească, deoarece menţinerea acestor servicii devine neeconomică.

În acest caz, poziţia Parlamentului nu este proporţională şi, prin adoptarea acestei poziţii, este posibil să
trimitem această propunere spre o conciliere îndelungată, amânând nu numai să acordăm persoanelor care
călătoresc cu autobuzul şi autocarul drepturile pe care le merită, dar şi să acordăm întreprinderilor garanţiile
de care au nevoie.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, dat fiind timpul redus pe care îl am
la dispoziţie, mă voi limita la a discuta raportul Cancian. Nimeni nu contestă faptul că persoanele care
călătoresc cu autobuzul şi autocarul trebuie să beneficieze de drepturi ale pasagerilor şi, prin urmare, de
drepturi ale consumatorilor.

Cu toate acestea, doresc să subliniez, încă o dată, problemele care vor apărea pentru moment pentru operatorii
mici şi mijlocii, în special în Germania. În Germania, nu este posibilă separarea transportului public local şi
regional, în special în zonele rurale, deoarece, adesea, acestea oferă servicii pe o rază de aproximativ 50 km.

A doua problemă este aceea că operatorii mici şi mijlocii nu vor putea să efectueze plăţi în avans cu titlu de
despăgubiri, indiferent de vină. Până acum, principiul răspunderii legale şi-a dovedit utilitatea şi a avut ca
rezultat preţuri stabile ale biletelor.

În al treilea rând, nu cred că operatorii ar trebui să plătească pentru întârzieri pe care nu le cauzează, astfel
cum şi răspunderea ar trebui să se aplice numai în cazuri pentru care operatorii poartă răspunderea.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Dle Preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, în primul rând, doresc
să le mulţumesc raportorilor, dl Cancian şi dna Ayala Sander, pentru buna lor activitate şi, în acelaşi timp,
să deplâng faptul că se pare că Consiliul nu a reuşit să facă dovadă de destulă flexibilitate în răspunsul oferit
la raportul dlui Cancian, astfel încât să se poată obţine în urma acestuia un acord favorabil. Astfel cum
numeroşi deputaţi au subliniat deja, este important să stabilim o serie de principii de bază la nivel european,
care să se refere la drepturile pasagerilor tuturor mijloacelor de transport. În ultimii ani, am desfăşurat o
activitate de o amploare considerabilă în privinţa călătoriilor aeriene şi feroviare. Cred că ar trebui să învăţăm
din aceste eforturi – aceasta fiind o altă dezbatere – şi că trebuie să le evaluăm relativ rapid şi să lucrăm
împreună pentru a examina modul în care putem să închidem cele câteva decalaje sporadice care rămân.

Acum, revenind la persoanele care călătoresc pe mare sau pe căile navigabile interioare, ca şi la persoanele
care călătoresc cu autobuzul şi autocarul: şi aici, este nevoie să aplicăm o parte din aceeaşi metodologie şi să
reţinem tema comună. Pentru început, obiectivul nostru este să-i protejăm pe cei mai vulnerabili pasageri,
de exemplu, persoanele cu mobilitate redusă sau cele care întâmpină dificultăţi la mers. Trebuie să asigurăm
faptul că acestea au aceleaşi drepturi să călătorească şi să meargă în vacanţă; cu alte cuvinte, să devină complet
mobile.

În al doilea rând, cred că este esenţial ca pasagerii să fie informaţi în privinţa modificărilor apărute în
programele de călătorie, a întârzierilor şi a drepturilor lor. Pentru aceasta, trebuie să existe măsuri de înaltă
calitate pentru toate mijloacele de transport.

În al treilea rând, este evident că avem nevoie şi de măsuri pentru cazurile în care lucrurile nu se desfăşoară
în mod adecvat. Şi în acest domeniu încercăm să fim coerenţi, garantând asistenţa şi oferind hrană, băuturi,
opţiuni de călătorie alternative şi cazare peste noapte, dacă este necesar.

Bineînţeles, ocazional, anumite aspecte vor avea nevoie de dezbatere, cum este, de exemplu, cel al domeniului
de aplicare. Cred că trebuie să stabilim o bună definiţie a transportului regional atunci când este vorba de
raportul Cancian, astfel încât să putem să eliminăm orice lacune şi să ne asigurăm că elaborăm un act legislativ
solid.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Dle Preşedinte, în primul rând, doresc să îi mulţumesc dnei Ayala
pentru toate eforturile depuse în calitate de raportoare pentru a obţine acordul despre care vorbim astăzi.

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa a menţinut o atitudine pozitivă încă de la început,
prezentând amendamente care le reluau pe cele din primă lectură şi, în urma dialogurilor tripartite
corespunzătoare, am obţinut, în cele din urmă, ceea ce consider că este un acord bun.

Dna Ayala a analizat deja în detaliu toate acordurile. Totuşi, doresc să subliniez trimiterea la domeniul de
aplicare, care va include toate navele care transportă mai mult de 12 pasageri şi cel mai mic preţ pentru un
bilet, de 6 EUR, care poate fi rambursat pasagerilor. Trebuie să subliniez eforturile considerabile făcute şi
îmbunătăţirile pe care acest regulament le va aduce pasagerilor în general şi, în special, persoanelor cu
handicap sau celor cu mobilitate redusă.

De asemenea, trebuie să subliniez trimiterea în cadrul întregului text la formatele accesibile, pentru a pune
informaţii transparente la dispoziţia tuturor membrilor publicului.

Deşi acest lucru a implicat o muncă destul de considerabilă şi dezbateri, sunt încântat că trimiterea la sănătate
a fost eliminată atunci când este vorba despre vânzarea de bilete către persoane cu handicap sau celor cu
mobilitate redusă, siguranţa devenind în prezent singurul motiv pentru un astfel de refuz.

Trebuie subliniat şi faptul că timpul necesar pentru furnizarea unei soluţii de transport sau pentru despăgubirea
pasagerilor a fost redusă, în prezent, cu o treime faţă de propunerile iniţiale: reducerea de la 120 de minute
iniţiale la 90 de minute pe care am convenit-o în texte. Sunt de acord şi cu despăgubirea în valoare de 80
EUR. Pe scurt, acest regulament va reprezenta o mai mare garanţie pentru utilizatori.

Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, propunerea privind drepturile
persoanelor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul urmăreşte să ajute şi să protejeze pasagerii şi, în special,
persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă. Este primul regulament cu privire la drepturile persoanelor
care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi ar trebui să reprezinte o garanţie pentru aceşti pasageri, ca şi în
cazul sectoarelor transportului feroviar şi aerian. Poziţia adoptată în a doua lectură urmăreşte să stabilească
o serie de drepturi ale persoanelor care hotărăsc să călătorească cu autobuzul şi autocarul.

Sunt de acord cu argumentul raportorului, dl Cancian, căruia îi mulţumesc pentru activitatea excelentă
desfăşurată, şi cred că domeniul de aplicare al regulamentului trebuie modificat, excluzând serviciile regionale
atunci când acestea sunt integrate serviciilor urbane şi suburbane. Ar fi cinstit şi adecvat să garantăm drepturile
pasagerilor în caz de accidente, anulări sau întârzieri ale plecărilor, astfel cum s-a hotărât în prima lectură a
Parlamentului.

La fel de importantă este problema informaţiilor privind drepturile pasagerilor. Într-adevăr, ar fi util să fie
oferite pasagerilor informaţii privind legăturile cu alte mijloace de transport, asigurându-se astfel şi dialogul
între serviciile de transport pentru persoanele care călătoresc cu autobuzul şi cu trenul.

În ceea ce priveşte persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, este necesar să garantăm protecţie
maximă şi aş propune un preaviz de 24 ore pentru solicitarea de asistenţă, iar nu de 48 de ore. De asemenea,
aş propune şi garanţii mai mari pentru despăgubire şi înlocuirea echipamentelor folosite pentru deplasare
pentru persoanele cu handicap în cazul producerii de pagube sau de prejudicii. Mai mult decât atât, ţinând
cont de nevoile pasagerilor cu mobilitate redusă, toate barierele arhitecturale ar trebui eliminate, iar
infrastructura actuală ar trebui îmbunătăţită pentru a le face accesibile. -

Acest regulament urmăreşte să optimizeze competitivitatea sectorului transportului cu autobuzul şi autocarul
şi să faciliteze legăturile dintre mijloacele de transport dar, în special, urmăreşte să amelioreze condiţiile de
deplasare a pasagerilor.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Dle Preşedinte, colegul meu deputat, Brian Simpson, a afirmat, deja, că acest
Parlament a acordat întotdeauna importanţă drepturilor pasagerilor şi că le-a apărat, de foarte multe ori
confruntându-se cu opoziţie din partea Consiliului. Pe de altă parte, este dificil să reglementăm drepturile
pasagerilor. În ultimele luni, am aflat că, în cazul călătoriilor pe calea aerului, reglementările nu au putut fi
obţinute foarte uşor.

În opinia mea, avem un acord solid pentru pasagerii transportului maritim. Totuşi, încă ne confruntăm cu
problema persoanelor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul. În acest sector operează numeroase
întreprinderi mici şi există problema transportului public, care reprezintă o mare parte a numărului pasagerilor.
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Este important să creăm un cadru european clar şi să asigurăm faptul că acest cadru este acceptabil pentru
întreprinderile mici. Parlamentul cunoaşte foarte bine acest lucru.

Doresc să prezint raportorului constatările mele pentru sectorul feroviar, pentru perioada în care am fost
raportor. Am stabilit drepturi fundamentale pentru toate persoanele care călătoresc cu trenul şi cred că ar
trebui să întreprindem acelaşi lucru şi în cazul persoanelor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul. Consiliul
nu pledează pentru acest lucru, dar ar trebui să fie posibil. Dezbaterea trebuie să aibă loc. Am obţinut drepturi
fundamentale fiind rezonabili în timpul negocierilor şi este posibil să fi obţinut şi o perioadă de tranziţie. Nu
mă opun acestui lucru. Este important ca, atunci când este vorba despre transportul public, Parlamentul
European să transmită mesajul că există limite, un nivel sub care nu se poate scădea, nici chiar dacă este vorba
de societăţi de transport public, pentru că şi aici sunt implicaţi pasageri şi aceştia sunt, de asemenea, îndreptăţiţi
să aibă drepturi. Simplul motiv că o societate de transport public ar putea desfăşura operaţiuni alternative
nu înseamnă că nu trebuie să asigure drepturi fundamentale.

Cred că aceasta este poziţia pe care trebuie să o adoptăm în cadrul medierii. Consiliul nu va fi interesat să
afle acest lucru, dar noi, Parlamentul, trebuie să susţinem aceasta pentru că reprezintă un element important
dacă vrem să încurajăm transportul public. Acesta este foarte important în contextul măsurilor pe care le
întreprindem pentru mediu şi facilitarea mobilităţii.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Dle Preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş dori să depăşesc puţin timpul, pentru
că doi dintre colegii mei din Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) nu au luat cuvântul.
Cu toate acestea, acest lucru depinde de dvs.

Trecând la subiect, discuţiile dintre Parlament şi Consiliu privind drepturile pasagerilor nu au fost niciodată
uşoare. Acest caz a demonstrat, încă o dată, că putem să obţinem progres într-un domeniu, dar nu şi în altul,
în privinţa autobuzelor şi autocarelor situaţia fiind relativ dificilă. Înţelegem că este posibil ca acest subiect
să fi devenit mai complicat deoarece conceptul transportului regional este interpretat diferit, de exemplu, în
ţări diferite. Eu trăiesc într-o zonă de frontieră unde se întâlnesc patru ţări, iar aceste idei sunt cu adevărat
foarte diferite de la o ţară la alta, încât nu este întotdeauna uşor ca drepturile pasagerilor să fie puse în aplicare
în acelaşi mod.

Totuşi, toţi ar trebui să aibă acelaşi obiectiv, şi anume, ca pasagerii tuturor mijloacelor de transport care
cumpără un bilet şi doresc să călătorească să poată să se bazeze pe protejarea drepturilor lor, indiferent de
destinaţia planificată. În Parlament ne-am concentrat întotdeauna, în detaliu, asupra nevoilor persoanelor
cu handicap în ceea ce priveşte alte sectoare şi, recent, am dobândit experienţa necesară în acest domeniu
asupra căruia şi Consiliul ar trebui să-şi concentreze mai mult atenţia. Nu este vorba numai de mobilitate
limitată, ci şi de alte forme de handicap, pe care ar fi trebuit să le luăm în considerare în trecut şi ar trebui să
întreprindem acest lucru acum. Nu există, cu adevărat, niciun cost suplimentar. Anumite probleme pot fi
soluţionate pur şi simplu furnizând informaţiile în diferite forme şi luând alte măsuri similare.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Dle Preşedinte, vă mulţumesc pentru flexibilitatea dvs. Rândul meu
a venit puţin mai repede decât mă aşteptam.

Aş dori să transmit felicitări sincere raportoarei, dna Ayala Sender, pentru rezultatele obţinute în privinţa
raportului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căile navigabile interioare. Am fost
raportoare alternativă pentru grupul nostru, Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi
Democraţilor Europeni şi, după cum ştiţi, am desfăşurat o dezbatere importantă în legătură cu acest subiect.
Pentru noi, Grupul PPE, drepturile pasagerilor sunt extrem de importante. În fond, este important ca oamenii
să poată să conteze pe transport de bună calitate şi, de asemenea, ca persoanele cu handicap să poată să
beneficieze de ajutor şi asistenţă de bună calitate.

În acelaşi timp, este important să analizăm caracteristicile acestui sector. Există numeroase societăţi de mici
dimensiuni, cu una sau două nave, nave istorice care nu pot fi modificate, dar care totuşi au echipaje care
sunt foarte amabile şi oferă asistenţă persoanelor. Sunt încântată că am putut să introducem flexibilitatea
necesară şi că am introdus în legislaţia europeană drepturi de înaltă calitate ale pasagerilor, drepturi pe care
aceste întreprinderi de mici dimensiuni vor putea să le pună în practică, deoarece sectorul nostru este,
într-adevăr, foarte bun în acest sens în multe ţări europene. Faptul că am obţinute acest lucru este, prin
urmare, de importanţă vitală şi sper că în curând vom putea să obţinem acelaşi rezultat şi pentru persoanele
care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.
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Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Dle Preşedinte, Sagrada Familia, opera unui arhitect catalan genial,
Antoni Gaudí, este un adevărat simbol al Barcelonei în întreaga lume. În 2005, aceasta a fost declarată
patrimoniu mondial al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (Unesco).

În prezent, se desfăşoară lucrări la trenul de mare viteză care va traversa oraşul prin intermediul unui tunel,
care se află la aproape patru metri de fundaţia Sagrada Familia.

Există 38 de rapoarte tehnice care se opun acestor lucrări. Consiliul Internaţional pentru Monumente şi
Situri, un organism specializat al Unesco, şi-a exprimat îngrijorarea în privinţa traseului. Mai mult decât atât,
camera inferioară a Parlamentului spaniol a adoptat, la 22 iunie, o moţiune, solicitând suspendarea, din
motive de precauţie, a lucrărilor şi instituirea unei comisii de experţi care ar putea propune o altă soluţie
într-o perioadă de două luni.

Doresc să întreb ce măsuri intenţionează să ia Comisia pentru a proteja o clădire atât de emblematică aşa
cum este Sagrada Familia din Barcelona de riscul reprezentat de trecerea trenului de mare viteză?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Cele două regulamente privind drepturile pasagerilor ce călătoresc cu
autobuzul şi autocarul, respectiv pentru cei care călătoresc pe mare şi pe căile navigabile interioare,
completează cadrul juridic care defineşte şi protejează drepturile pasagerilor.

În domeniul transportului aerian există deja un astfel de regulament, dar chiar şi în aceste condiţii, mulţi
dintre pasageri nu îşi cunosc drepturile şi nu reclamă cazurile de nerespectare a acestora. Tocmai de aceea
este absolut necesar ca acest tip de regulament să existe pentru toate tipurile de transport.

Regulamentele pe care le discutăm astăzi stabilesc răspunderea pentru decesul sau vătămarea călătorilor,
drepturile persoanelor cu mobilitate redusă, despăgubirile şi asistenţa în caz de anulare sau întârziere şi conţin
prevederi clare privind depunerea de reclamaţii şi posibile căi de atac.

Salutăm acordul la care s-a ajuns în cazul transportului naval, dar considerăm că definirea şi respectarea
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care călătoresc cu autobuzul şi autocarul sunt obligatorii pentru
includerea tuturor cetăţenilor în societate.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Dle Preşedinte, este foarte important să discutăm drepturile pasagerilor. Am
putea să discutăm şi obligaţiile pasagerilor, pentru că de fiecare dată când vorbim despre drepturi ar trebui
să ne amintim că obligaţiile şi drepturile se completează. Cred că nu numai pasagerii, dar şi statele membre
ale Uniunii Europene au anumite obligaţii privind drepturile pasagerilor. În anumite regiuni, de exemplu, în
nordul Finlandei, în Laponia, în nordul Suediei, în Laponia suedeză şi în alte regiuni slab populate este foarte
important să asigurăm faptul că există legături extinse cu autobuzele sau cu legăturile cu transportul public,
deoarece dreptul la mişcare este fundamental. Mă gândesc în special la îmbătrânirea populaţiei. Pentru
numeroase persoane, serviciile se află la zeci de kilometri distanţă.

Prin urmare, este foarte important ca, atunci când vorbim despre drepturile pasagerilor, să ne preocupăm şi
de drepturile persoanelor pentru care serviciile de bază se află la distanţe mari, nu numai să analizăm
întotdeauna lucrurile din punctul de vedere al concurenţei şi al pieţei. Deoarece putem să oferim despăgubiri
şi la nivel naţional şi, prin urmare, putem să facem ca transportul regional şi local cu autobuzul şi autocarul
să devină profitabil.

Marian-Jean Marinescu (PPE). - Negocierile acestor două rapoarte au fost marcate de încercările Consiliului
de a limita scopul şi obiectivele acestora, precum şi de presiunea transportatorilor care se confruntă cu efectele
crizei economice.

Ambii raportori au apărat cu succes poziţia fermă a Parlamentului. Este nevoie de transport pentru pasageri
modern şi de bună calitate. Pasagerilor trebuie să li se asigure cele mai bune condiţii de transport şi, în
eventualitatea unei deficienţe, trebuie să primească despăgubirile cuvenite.

Transportatorii trebuie să facă eforturile necesare asigurării unui transport european coordonat atât între
statele membre, cât şi între modurile de transport. Criza cenuşii vulcanice a demonstrat că domeniul este
încă departe de ceea ce pasagerii au nevoie.

Transportatorii trebuie să fie conştienţi că trebuie să asigure calitate în acelaşi timp cu asigurarea programului
anunţat. Pasagerii trebuie să fie informaţi în ceea ce priveşte drepturile pe care le au pentru a putea acţiona
în cunoştinţă de cauză în condiţiile în care acestea le sunt încălcate.
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Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Dle Preşedinte, aprob punctul de vedere că regulamentul ar trebui să
includă şi apărarea drepturilor pasagerilor tuturor mijloacelor de transport: feroviare, terestre, maritime şi
aeriene.

Prin urmare, în opinia mea, autobuzele şi autocarele ar trebui incluse în regulament şi ar trebui luate măsuri
speciale în ceea ce priveşte despăgubirile, astfel încât acestea să fie raţionale pentru societăţi şi pentru
supravieţuirea transportatorilor.

Totuşi, aş sublinia mai mult cunoaşterea drepturilor pasagerilor şi solicit Parlamentului European să iniţieze
o campanie de sensibilizare publică asupra drepturilor publicului în legătură cu toate mijloacele de transport.

Astfel cum ţara pe care o reprezint – Grecia – a fost ţinta unor rapoarte de presă privind o serie de episoade
implicând porturi şi greve ale transportatorilor, doresc să profit de această ocazie pentru a afirma că lucrurile
au revenit la normal şi să solicit tuturor să ia act de faptul că Grecia este accesibilă pentru toate părţile
interesate.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Dle Preşedinte, doresc să subliniez, încă o dată, că toate părţile sunt
pentru acordarea drepturilor ce li se cuvin şi pasagerilor cu mobilitate limitată. Cu toate acestea, când este
vorba despre cine beneficiază de tratament preferenţial şi despre o posibilă reducere a profiturilor operatorilor,
răspunsul este un „nu” hotărât. În acest caz, este foarte clar că atenţia nu se concentrează asupra persoanelor
cu handicap. Această situaţie trebuie să se schimbe.

Dna Wortmann-Kool afirmă că problema se referă la micii operatori, dar acest lucru nu este adevărat. Marile
întreprinderi au desfăşurat activităţi de lobby în privinţa acestui subiect şi s-au opus soluţiei. Acestea se
folosesc de micii operatori ca pretext pentru a-şi proteja interesele. Am putea obţine un compromis pentru
micii operatori, însă, din perspectivă globală, trebuie să abordăm organizaţiile mari. Acestea nu sunt pregătite
să facă dea dovadă de consideraţie pentru pasagerii cu mobilitate limitată. Acest lucru este inacceptabil.
Aceşti pasageri trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi. Ar trebui să fim recunoscători că nu suntem,
noi înşine, cu mobilitate limitată şi, prin urmare, ar trebui să ne arătăm solidaritatea faţă de persoanele care
se află în această situaţie.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Dle Preşedinte, este evident că textele nu sunt perfecte. Este evident că anumiţi
deputaţi ar fi dorit să includă anumite amendamente. Cu toate acestea, doamnelor şi domnilor, acest text
reprezintă un excelent pas înainte în privinţa persoanelor cu handicap. Cât de des am auzit despre cazuri
deplorabile în care persoanelor cu handicap nu li s-a permis accesul la transportul public? Ei bine, acest text
va pune capăt acestor incidente. Va pune capăt discriminării împotriva persoanelor cu handicap şi a celor
bolnave. Accesul nu va mai fi restricţionat.

Să fim conştienţi de ceea ce reprezintă acest text, şi anume un real progres, ca să nu mai amintesc excelenta
prevedere care prevede că echipajul de la bord trebuie să fie format pentru a se ocupa de persoanele cu
handicap. Şi acest lucru reprezintă un pas semnificativ înainte în privinţa persoanelor cu handicap. Astfel,
ar trebui să încetăm discuţiile despre integrarea persoanelor cu handicap în societate. Ar trebui să punem,
în mod real, în aplicare acest proces de integrare. Acesta este rezultatul textului şi cred că ar trebui să salutăm
acest lucru.

PREZIDEAZĂ: GIANNI PITTELLA
Vicepreşedinte

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să mulţumesc Parlamentului European pentru
implicarea sa şi pentru munca intensă depusă. Mergem în aceeaşi direcţie.

În ceea ce priveşte drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căile navigabile interioare, concluziile
sunt pozitive. Este esenţial să ne îndeplinim obiectivul de a stabili o serie de drepturi fundamentale ale
pasagerilor pentru toate mijloacele de transport. Acest lucru a fost subliniat de multe ori în Parlament şi nu
îi putem exclude pe pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.

Trebuie să subliniez un singur aspect, deoarece există un element care poate fi abordat din unghiuri diferite,
şi anume motivele economice: argumentele de ordin economic şi drepturile pasagerilor. Acest lucru există,
de asemenea, şi în domeniul aviaţiei. Sprijinim cu toţii competitivitatea; sprijinim cu toţii succesul economic;
sprijinim cu toţii costurile reduse şi eficienţa, dar, în acelaşi timp, toţi furnizorii de servicii din sectorul
transportului trebuie să ofere servicii de înaltă calitate. În opinia mea, servicii de înaltă calitate înseamnă, în
primul rând, respectarea punctualităţii şi a informaţiilor referitoare la orar. Trebuie să mergem în această
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direcţie şi nimeni – nici societăţile mari, nici societăţile mici – nu poate primi nicio derogare de la aceste
norme. Trebuie să oferiţi clienţilor dvs. punctualitate şi responsabilitate pentru a putea oferi servicii de înaltă
calitate. Abia după aceea putem progresa cu toate celelalte aspecte.

Vă mulţumesc pentru dezbatere. În cadrul procesului de conciliere referitor la Directiva privind drepturile
pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, vom încerca să ajungem la un compromis care să ofere
o soluţie în acest sens. Sper că vom coopera bine cu raportorii pe parcursul procesului aferent viitoarelor
directive.

Antonio Cancian, raportor. – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, am ascultat toate discursurile şi
trebuie să subliniez doar faptul că am început de la o primă lectură a raportului Albertini cu un text curajos
şi am ajuns, printr-un vot aproape unanim în cadrul Comisiei pentru transport şi turism, la un raport de
compromis care respectă parţial voinţa Consiliului.

Dl comisar a promis de mai multe ori un singur text consolidat. În acest context, sper că noua Preşedinţie
belgiană va dori să includă acest text pe agenda sa, permiţând, astfel, finalizarea cadrului de reglementare
pentru pasageri pentru toate mijloacele de transport, cu scopul de a reflecta asupra stabilirii unor măsuri
comune, orizontale, pentru toate mijloacele de transport. Este un lucru de care avem absolută nevoie.

Inés Ayala Sender, raportoare. – (ES) Dle preşedinte, aş dori să le mulţumesc colegilor mei deputaţi şi dlui
comisar şi vicepreşedintelui Kallas pentru amabilitate şi cuvintele de încurajare.

Aş dori să lămuresc unele lucruri afirmate de dna Lichtenberger referitor la porturi. Cred că dumneaei nu a
citit textul cu atenţie. Este adevărat că nu am reuşit să includem toate porturile, pentru că unele dintre acestea
constau doar într-un debarcader, dar există anumite obligaţii pentru porturi din moment ce, de exemplu,
toate porturile noi sau renovate trebuie să ofere acces şi echipament complet, lucru pe care am obligat în
mod corect Consiliul să îl elimine din dispoziţia în care era exclus. Dnă Lichtenberger, dacă veţi citi anexa II,
veţi vedea că această menţiune există într-adevăr acolo, cu privire la obligaţiile de asistenţă în porturi şi
terminale portuare. În plus, am inclus şi autorităţile portuare, în ciuda reţinerii manifestate de Consiliu
referitor la anumite aspecte, pentru ca acestea să devină mai conştiente de nevoile persoanelor cu mobilitate
redusă.

Aşadar, porturile chiar au obligaţii. Porturile sunt incluse, astfel că nu doar ambarcaţiunile, ci şi terminalele
portuare şi porturile au obligaţii.

Referitor la flexibilitate şi excepţii, şi în această privinţă aş dori să le mulţumesc dlui Kuhn şi
dnei Wortmann-Kool pentru discursurile dumnealor; consider că am făcut un efort deosebit pentru a fi
flexibili şi a ajuta întreprinderile mici, în special în aceste vremuri de criză. Pot înţelege supărarea dlui Cramer,
pentru că, într-adevăr, părţile interesate cu care avem de-a face sunt în principal societăţi mari, dar această
situaţie este determinată de faptul că asociaţiile europene, conform statutului lor, includ atât întreprinderi
mici, cât şi societăţi mari. Faptul că părţile interesate cu care avem de-a face sunt uneori, sau adeseori, cele
care reprezintă societăţile mari nu înseamnă că societăţile mici nu sunt membre ale asociaţiilor europene.
Cred că am făcut eforturi să înţelegem toate părţile.

În ultimul rând, aş dori să îi mulţumesc în mod special dnei Bilbao pentru sprijinul şi solidaritatea manifestate
faţă de îmbunătăţirea drepturilor persoanelor cu handicap. Doresc să îi mulţumesc în special pentru chestiunea
formatului accesibil şi pentru faptul că, în sfârşit, Consiliul a renunţat la aspectul sănătăţii – pe care îl consider
un risc referitor la care va trebui să lucrăm în viitor, dar cu siguranţă acum nu era momentul potrivit – şi, de
asemenea, pentru tot ce a întreprins cu privire la reducerea termenelor şi la îmbunătăţirile aduse.

La final, aş dori, bineînţeles, să le mulţumesc tuturor colegilor mei raportori şi, în primul rând, să îi felicit pe
pasagerii europeni, pentru că acum cei care lucrează în domeniu – transportatorii, operatorii, terminalele,
porturile şi autorităţile – şi statele membre au la dispoziţie 24 de luni de pregătire. După aceea urmează
aplicarea.

Aş dori să vă cer ceva în mod special, dle Kallas, pentru momentul în care va începe aplicarea. Am văzut că
intenţionaţi să lansaţi o extraordinară campanie de informare şi conştientizare referitoare la drepturile
pasagerilor aerieni. V-aş ruga şi aş dori să promiteţi că veţi desfăşura o campanie similară în acelaşi sens
pentru sectorul maritim, peste doi ani, când regulamentul privind pasagerii din sectorul maritim va intra în
vigoare. Cred că cetăţenii europeni merită acest lucru.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.
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Votarea va avea loc mâine (marţi, 6 iulie 2010).

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Robert Dušek (S&D), în scris. – (CS) Proiectul de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul ar trebui să sporească drepturile
legate de această formă de transport, să stabilească standarde de calitate comparabile cu cele aplicabile
transportului feroviar şi aerian şi să uniformizeze condiţiile legislative actuale din toate statele membre. La
prima lectură, Parlamentul European a solicitat în mod corect stabilirea răspunderii nelimitate a
transportatorilor în caz de deces sau vătămare corporală cauzată de transportator, precum şi dreptul la plăţi
în avans în caz de probleme financiare cauzate de un accident de transport. De asemenea, proiectul a interzis
orice formă de discriminare pe considerente de handicap fizic sau mobilitate redusă. În caz de anulare sau
de întârziere a conexiunilor, am solicitat despăgubirea pasagerilor în valoare de 50 % plus preţul unui bilet
şi asistenţă sub formă de mâncare, băutură, cazare gratuită şi transferuri către locaţii de unde pasagerii îşi
pot continua călătoria folosind alte mijloace de transport. Doar transportul suburban şi urban ar trebui să
beneficieze de o derogare de la acest regulament. Totuşi, Consiliul a modificat complet domeniul de aplicare
şi nivelul drepturilor pasagerilor care călătoresc cu aceste mijloace de transport şi solicită chiar şi o derogare
pentru transportul regional regulat şi o derogare pentru o perioadă de până la 15 ani pentru transportul
naţional regulat şi transportul internaţional. De fapt, nu vom garanta niciun drept al pasagerilor dacă adoptăm
poziţia Consiliului şi vom stabili doar o răspundere legislativă minimală pentru transportatori. Nu pot fi de
acord cu această poziţie şi v-aş ruga să sprijiniţi poziţia Parlamentului European de la prima lectură.

Elisabetta Gardini (PPE), în scris. – (IT) Persoanele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a călători, de
a se bucura de dreptul la libera circulaţie, la libertatea de a alege şi la nediscriminare, ca toţi ceilalţi cetăţeni.
Accesul egal cu toţi ceilalţi utilizatori la mijloacele de transport este esenţial pentru o viaţă independentă şi
demnă. Trebuie să luptăm pentru ne asigura că drepturile de „accesibilitate” şi „mobilitate personală” prevăzute
la articolele 9 şi 20 din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap sunt transpuse în acţiuni
reale pentru a da formă unei noi strategii europene eficiente privind dizabilităţile pentru următorii zece ani.
Sprijin ferm acest raport care urmăreşte să garanteze protecţia eficientă a pasagerilor cu mobilitate redusă
care călătoresc cu autobuzul. Doamnelor şi domnilor, acest sector are nevoie urgentă de reglementare la
nivel european. Este absolut inacceptabil ca unii cetăţeni să fie discriminaţi din cauza dizabilităţilor lor în
oraşele şi statele noastre. Prin urmare, Parlamentul European trebuie să preia iniţiativa şi să elimine o dată
pentru totdeauna lipsa de consecvenţă care caracterizează, chiar şi astăzi, legislaţiile în domeniu din statele
membre.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Această propunere este o veste bună pentru călătorii cu handicap sau
mobilitate redusă, care merită să fie trataţi în mod echitabil de către operatorii de transport. În situaţia de
faţă ştim că, începând cu 2012, toţi pasagerii cu handicap care călătoresc cu vaporul se vor bucura de drepturi
îmbunătăţite, inclusiv de garantarea dreptului la îmbarcare şi asistenţă gratuită în porturi. Sper din toată
inima că îi vom putea include pe pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi cu autocarul într-un acord echilibrat,
benefic pentru pasageri şi operatori. Este un pas important în direcţia soluţionării problemelor practice cu
care se confruntă pasagerii cu handicap. Ar fi surprinzător ca statele membre să încerce să blocheze încercarea
noastră de a-i include pe pasagerii cu handicap care călătoresc cu autobuzul şi cu autocarul în domeniul de
aplicare a acestui regulament. Rămân încrezător că vom putea ajunge la un acord asupra unui act legislativ
cuprinzător care îi va include pe toţi pasagerii care călătoresc cu vaporul, cu autobuzul şi cu autocarul şi care
va intra în vigoare în 2012.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), în scris. – (ES) Este extrem de important să evităm discriminarea împotriva
celor care suferă, ca mine, de mobilitate redusă.

La aeroportul din Bruxelles ni se cere, şi câteodată chiar ni se ordonă, să urcăm şi să coborâm de două ori
dintr-un autobuz, când obstacole precum uşile ar trebui pur şi simplu evitate, iar pasagerii nu ar trebui să fie
puşi să urce şi să coboare din mijloacele de transport.

16. Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele
cu alte moduri de transport (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură, în numele Comisiei
pentru transport şi turism, referitoare la poziţia Consiliului adoptată în primă lectură în vederea adoptării
unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de
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transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport
(06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)) (raportoare: Anne E. Jensen) (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, raportoare. – (DA) Dle preşedinte, ce sunt mai exact sistemele de transport inteligente? Ei
bine, acestea includ orice sisteme de informaţii care ar putea spori siguranţa, eficienţa şi caracterul ecologic
al transportului rutier. Acestea includ GPS-ul, pe care îl cunoaştem atât de bine atunci când conducem prin
oraş, şi pot include sistemele de taxare rutieră. Suntem deja familiarizaţi cu unele sisteme de transport
inteligente, dar vor apărea încă şi mai multe. Există sisteme care ne vor putea furniza informaţii mult mai
eficiente cu privire la situaţia de pe şosele. Urmează drumuri alunecoase? S-a produs un accident care a
determinat formarea unor coloane de maşini? De asemenea, avem la dispoziţie sistemul eCall, care apelează
în mod automat un centru de preluare a apelurilor de urgenţă atunci când se produce un accident, astfel încât
ajutorul să sosească mai repede.

Aş dori să spun că, încă de la început, am considerat munca la acest raport frustrantă sub mai multe aspecte.
În primul rând, mi s-a părut destul de dificil să stabilesc ce sunt de fapt sistemele de transport inteligente,
pentru că acestea includ atât de multe lucruri diferite. După ce am descoperit oportunităţile pe care le oferă,
am fost frustrată de faptul că nu dispuneam încă de aceste sisteme de transport inteligente. Atunci când te
afli trafic blocat într-un şir de maşini şi nu ştii când, sau dacă, vei putea ajunge la destinaţie şi, de exemplu,
dacă vei putea prinde avionul, ar fi bine să dispunem deja de sistemele respective. Am putea obţine informaţii
mult mai bune.

Prin urmare, trebuie să întrebăm: de ce nu avem deja aceste sisteme de transport inteligente? Răspunsul oferit
de Comisie şi de experţi a fost că ne lipsesc normele şi specificaţiile care pot promova utilizarea sistemelor
noastre comune de transport, care pot promova producerea acestora şi pot asigura facilitarea transportului
rutier transfrontalier astfel încât, de exemplu, un camion să poată merge de la Gothenburg la Palermo şi să
comunice cu diferite sisteme de informaţii, inclusiv sisteme de taxare rutieră, fără a fi nevoit să îşi lipească
de parbriz tot felul de dispozitive pentru a comunica cu sisteme diferite.

Conform acordului încheiat acum cu Consiliul, trebuie să definim specificaţiile pentru sistemele de transport
inteligente în patru domenii şi în asociere cu şase acţiuni ale căror termene au fost stabilite. Acestea includ
furnizarea de informaţii privind siguranţa, furnizarea de informaţii generale privind traficul, introducerea
sistemului eCall şi un lucru pe care personal îl consider foarte important, şi anume, conducătorii de camioane
pot primi informaţii referitoare la locuri de odihnă sigure şi au posibilitatea de a rezerva în prealabil un loc
de odihnă, astfel încât respectarea reglementărilor privind timpul de conducere şi perioadele de odihnă devine
mai puţin stresantă pentru aceştia.

Cea mai importantă problemă a muncii noastre a fost punerea în practică a tuturor acestor aspecte. Consiliul
şi Parlamentul au fost de acord că ar trebui să definim domeniile pentru care trebuie să stabilim specificaţii
şi norme comune. Consiliul nu a mai fost de acord cu propunerile noastre în ceea ce priveşte stabilirea
termenului de implementare a specificaţiilor convenite. Prin urmare, am împărţit perioada de implementare
în două etape: în prima etapă vom conveni asupra specificaţiilor şi în a doua etapă vom stabili modul de
punere în practică.

Aş dori să le mulţumesc raportorilor alternativi pentru cooperare în ajungerea la acest rezultat, în special
dlui Koch, dnei Ţicău şi dnei Brepoels. Cred că am avut o colaborare de excepţie. De asemenea, aş dori să
mulţumesc sincer preşedinţiei suedeze, care a depus eforturi pentru ca multe dintre propunerile Parlamentului
să fie incluse în textul final. În cele din urmă, aş dori să mulţumesc Comisiei, care a fost un mediator adevărat
în acest proces şi a contribuit din plin la ajungerea la un acord comun.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, aş dori să mulţumesc Parlamentului European şi în
special dnei Jensen, raportoare pentru sistemele de transport inteligente, şi tuturor raportorilor alternativi
pentru munca excelentă şi angajamentul permanent de a susţine Comisia în procesul legislativ către Directiva
STI.

Acum, când Parlamentul se află la finalul celei de-a doua lecturi a acestei propuneri legislative, aş dori să
reiterez cu cea mai mare fermitate importanţa politică a acesteia. Aplicaţiile STI precum gestionarea dinamică
a traficului şi a mărfurilor, dispozitivele care ajută la conducerea autovehiculului şi sistemele de taxare rutieră
electronică (eToll) aduc beneficii clare utilizatorilor de transport în ceea ce priveşte reducerea timpului de
conducere şi sporirea siguranţei.

În ultimii 20 de ani, Comisia Europeană a folosit diverse instrumente pentru a sprijini adoptarea de soluţii
STI. Cu toate acestea, implementarea sistemelor de transport inteligente în traficul rutier a fost mult mai
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lentă decât în cazul altor moduri de transport, iar serviciile STI au fost adesea implementate în mod fragmentat.
Acordurile şi standardizarea voluntară nu au reuşit să aducă progrese importante în ceea ce priveşte
implementarea acestor sisteme.

Prin urmare, Comisia a prezentat un plan de acţiune şi o propunere de directivă-cadru privind implementarea
sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de
transport.

Referitor la directivă, Comisia consideră că s-a ajuns la un compromis echilibrat în cursul negocierilor cu
Consiliul şi că se ţine seama pe deplin de obiectivele generale ale propunerii Comisiei. În acest context, sunt
deosebit de mulţumit de recomandarea făcută de dna Jensen şi adoptată de Comisia TRAN la 22 iunie şi
aştept cu nerăbdare votul pozitiv şi adoptarea Directivei STI de către Parlamentul European în cursul şedinţei
de mâine.

Comisia se angajează ferm să lucreze în continuare şi să pună în aplicare Directiva STI. Va face acest lucru
în colaborare cu toate părţile interesate publice şi private.

Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE. – (DE) Dle preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor,
directiva privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier, pe care
o vom vota mâine, este extrem de importantă pentru celelalte moduri de transport prin impactul exercitat
asupra interfeţelor cu acestea, încât o consider o urgenţă a unei noi ere a transportului.

Directiva este responsabilă pentru implementarea coordonată, concentrată şi direcţionată a unui plan de
acţiune cuprinzător şi va garanta integrarea sistemelor de transport inteligente în noile tipuri de autovehicule
şi infrastructuri. Problema principală pentru consumatori este că sistemele de transport vor trebui să fie
introduse, dar nimeni nu poate spune cu certitudine când. Personal, aş fi preferat o planificare mult mai
detaliată.

În al doilea rând, aceste sisteme vor contribui la sporirea caracterului ecologic, a siguranţei şi a eficienţei
transportului şi vor oferi oportunităţi complet noi pentru comodalitate, adică pentru integrarea diferitelor
moduri de transport. În al treilea rând, vor garanta un nivel înalt de protecţie a datelor şi, în al patrulea rând,
vor putea fi folosite pentru a optimiza capacitatea infrastructurii. În al cincilea rând, vor oferi o gamă largă
de servicii suplimentare pentru cetăţeni şi oameni de afaceri.

Sistemele de transport inteligente se integrează în mod armonios în următorul raport referitor la viitorul
transportului şi în strategia Europa 2020, pentru că vor determina o amplă activitate de cercetare şi proiecte
de dezvoltare. Compatibilitatea noilor sisteme cu sistemele actuale se numără printre solicitările Parlamentului.
În numele Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat), adresez Comisiei îndemnul de a
implementa cât mai rapid posibil standarde şi specificaţii pentru sistemul de urgenţă eCall şi pentru toate
sistemele de transport, informare şi rezervare, astfel încât procesul introducerii acestor sisteme în întreaga
Europă să poată începe în curând.

Silvia-Adriana Ţicău, în numele grupului S&D. – Adoptarea Directivei privind cadrul pentru implementarea
sistemelor inteligente de transport în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de
transport reprezintă un pas important pentru creşterea siguranţei în sectorul transporturilor.

Vreau să mulţumesc întregii echipe de raportori pentru faptul că a fost extins scopul directivei de la domeniul
transportului rutier, prin includerea interfeţelor cu alte moduri de transport. Sistemele inteligente de transport
vor putea fi utilizate astfel pentru călători, vehicule şi infrastructuri şi pentru interacţiunea acestora în
domeniul transportului rutier, inclusiv al transportului urban şi al interfeţelor cu alte moduri de transport.

Parlamentul European a solicitat încă din prima lectură un nivel minim al aplicaţiilor şi serviciilor sistemelor
inteligente de transport şi prevederi stricte privind protecţia datelor cu caracter personal. Directiva prevede
patru domenii prioritare în care Comisia să definească specificaţii şi standarde comune pentru implementarea
şi utilizarea sistemelor inteligente de transport.

Comisia şi-a luat angajamentul pentru adoptarea rapidă a specificaţiilor, într-un calendar bine stabilit, după
cum urmează: 2014 pentru furnizarea la nivel european a unor servicii de informare cu privire la călătoriile
multimodale; 2013 pentru furnizarea la nivel european a unor servicii de informare în timp real cu privire
la trafic; 2012 pentru furnizarea în mod gratuit a unor informaţii minime universale în materie de trafic
referitoare la siguranţa rutieră; 2012 pentru furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil
la nivelul UE; 2012 şi 2013 pentru furnizarea unor servicii de informare, respectiv rezervare, referitoare la
spaţii de parcare sigure pentru camioane.
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Adoptarea acestei directive a fost întârziată ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a
prevederilor privind comitologia. Astfel, specificaţiile mai sus amintite vor fi adoptate de Comisie prin
intermediul actelor delegate.

Consider că suntem abia la un început de drum privind implementarea sistemelor inteligente de transport
şi sperăm ca, atât Comisia, cât şi statele membre, să aloce resursele financiare necesare implementării acestor
sisteme.

Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE. – (DE) Dle preşedinte, cred că dl Koch are dreptate când spune
că sistemele de transport inteligente ne vor duce într-o nouă eră. Anul trecut am întâlnit camioane care
puteau comunica între ele. Pare bizar, dar acesta este sistemul inteligent de gestionare a transportului în
viitor. Dispozitive speciale permit camioanelor să identifice, din motive de siguranţă, existenţa unui obstacol
sau a unui pieton care traversează strada în faţa lor. Apoi, acestea transmit informaţia camionului din spate,
astfel încât frânarea să se facă la timp şi să se evite producerea unui accident.

Bineînţeles, agenda nu include încă acest aspect. De aceea, principalul beneficiu oferit de raportul dnei Jensen
este privirea de ansamblu asupra situaţiei actuale şi asupra elementelor de care vom avea nevoie în viitor
pentru a spori siguranţa, a preveni aglomerările, a reduce numărul accidentelor şi a eficientiza acţiunile în
domeniul mediului.

Ultima mea observaţie se referă la un lucru pe care l-am trăit eu însumi lângă Hanovra, în Germania. Pe
autostradă există un sistem de transport inteligent care constă în diferite limitări de viteză. Acestea comunică
şoferului cu care viteză ar trebui să conducă pentru a preveni blocajele de trafic. Este un lucru bun pentru
conducătorii auto şi pentru mediu şi, de asemenea, reduce numărul accidentelor. Avem nevoie de astfel de
sisteme şi de multe altele.

Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE. – (NL) Dle preşedinte, evident, sunt încântată de faptul că
am adoptat, în sfârşit, un cadru european pentru STI. După cum au afirmat antevorbitorii mei, a fost un
proces dificil şi faptul că am reuşit să prezentăm Parlamentului, după negocieri dure, o poziţie echilibrată,
se datorează şi eforturilor neobosite ale dnei raportoare Jensen. Vă mulţumesc pentru acest lucru.

Având în vedere faptul că problemele legate de blocaje şi de poluare se agravează, ne dăm seama că importanţa
acestei iniţiative nu este supraestimată. În mod clar, avem nevoie de soluţii inovatoare, dar de ce este atât de
importantă acum o abordare la nivel european? În opinia mea, este importantă pentru că nu vom putea
utiliza la maximum posibilităţile STI dacă nu progresăm de la implementarea limitată sau parţială existentă
la ora actuală în multe state membre la o implementare coordonată în întreaga Europă.

Doamnelor şi domnilor, acesta este doar primul pas, dar unul foarte important. În următorii ani, va trebui
să urmărim modul în care Comisia şi statele membre vor pune în aplicare acţiunile prioritare. De fapt, am
pierdut cam o jumătate de an cu planificarea prezentată de Comisie ca răspuns la dezbaterea privind punerea
în aplicare a actelor delegate. Cu toate acestea, în ansamblu, cred că ar trebui să ne asigurăm că serviciile
preconizate sunt uşor de utilizat pentru toate grupurile. În acest context, suntem foarte mulţumiţi de
introducerea unor dispoziţii specifice pentru categoriile vulnerabile de utilizatori de transport rutier, pentru
că atenţia acordată acestui aspect va duce la o calitate mai bună pentru toţi utilizatorii. Vă mulţumesc pentru
atenţia acordată.

Anna Rosbach, în numele Grupului EFD. – (DA)Dle preşedinte, pe parbrizul maşinii mele am amplasat un
mic dispozitiv electronic care înregistrează de câte ori trec printr-un punct de plată a taxelor rutiere în ţara
mea. Am descoperit cu satisfacţie că acesta înregistrează şi punctele de plată din ţara învecinată. Ce bine ar
fi dacă s-ar întâmpla astfel în întreaga Europă şi colega mea daneză, dna Jensen, doreşte exact acest lucru
pentru toţi conducătorii auto care îşi petrec mult timp pe drumurile Europei. Aşadar, doresc să îi mulţumesc
sincer dnei raportoare pentru munca depusă la elaborarea acestei directive.

A trecut mult timp până să fie introdusă şi conţine numeroase iniţiative, atât tehnice, cât şi specifice. Respect
principiul conform căruia recomand doar acele acte legislative ale UE care au logică şi pentru mine acest
lucru înseamnă că acestea ar trebui să abordeze probleme transfrontaliere pentru care soluţia optimă este
cea comună. Trebuie să spun că subiectul de faţă respectă foarte bine acest principiu. În acelaşi timp, această
directivă îi ajută pe conducătorii de camioane care unesc Europa. Fără ei nu ar exista nicio activitate comercială
în UE.

Acum mai trebuie doar ca statele membre să pună în practică toate aceste intenţii bune. Din punctul meu
de vedere, problema rezidă în acest aspect, întrucât, deşi Consiliul este colegislatorul acestei directive, şoselele
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sunt construite la nivel local unde autorităţile nu dispun de prea mulţi bani în acest scop. În mod similar,
este nevoie de mulţi bani şi de voinţă politică pentru a moderniza sistemul de transport feroviar.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Dle preşedinte, răspândirea sistemelor de transport inteligente în
transportul rutier şi funcţionarea lor în relaţie cu alte moduri de transport este deosebit de importantă. Este
o adevărată provocare pentru politica europeană în domeniul transportului, iar antevorbitorii mei au vorbit
pe bună dreptate despre o nouă eră a transportului.

O răspândire cât mai largă a sistemelor de transport inteligente va contribui, în primul rând, la sporirea
eficienţei, a stabilităţii şi a siguranţei transportului, iar în al doilea rând, la îndeplinirea obiectivului de a avea
un sistem de transport mai puţin poluant şi mai ecologic.

Prin urmare, consider că aprobarea directivei-cadru privind sistemele de transport inteligente este o măsură
pozitivă pentru toţi cetăţenii europeni pentru că, până acum, abordarea voluntară este departe de a fi
satisfăcătoare. Avem nevoie – şi suntem de acord cu toţii asupra acestui aspect – de un nivel minim de
standardizare, dacă dorim să vedem aceste sisteme funcţionând pe parcursul călătoriilor noastre în viitorul
apropiat.

La fel ca dna raportoare Jensen, pe care o felicit, cred că ar trebui să mergem mai departe şi aprobăm această
directivă mâine, pentru a confirma, încă o dată, că procesul lung şi dificil al negocierilor a durat până nu
demult şi că acum trebuie să mergem mai departe.

Ultimul lucru de care avem nevoie este o altă amânare inutilă a procedurii generale. Încă o dată, transmit
felicitările mele raportoarei.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Dle preşedinte, aş dori să o felicit în special pe dna Jensen şi să îi mulţumesc
pentru dedicare şi determinare în ceea ce priveşte aceste sisteme de transport inteligente, în special cele legate
de transportul rutier, necesare pentru a obţine armonizare şi, mai presus de toate, compatibilitate, pe care o
consider a fi esenţială.

Recent, am citit că un operator precum SNCB din Bruxelles a propus să ofere conducătorilor auto informaţii
în timp real despre trafic pentru a-i ajuta să ia la timp decizii referitoare la folosirea altor mijloace de transport.
Înţeleg că acesta este unul dintre aspectele serviciilor viitorului la care se referea dna Jensen, a căror armonizare
le va permite o extindere spectaculoasă în întreaga Europă.

Cred că dialogul dintre modurile de transport este esenţial, la fel cum este şi dialogul transfrontalier între
sistemele de transport rutier, care poate stimula şi alte aspecte legate de siguranţa rutieră.

Îi mulţumesc în special pentru aplicaţiile legate de siguranţa rutieră şi, mai presus de toate, pentru extinderea
sistemului eCall în toată Europa. Mi-aş fi dorit să se extindă, şi sper că acest lucru se va întâmpla în viitor,
dincolo de reţeaua de infrastructură transeuropeană şi, în primul rând, la vehiculele agricole, din moment
ce constatăm adeseori că, în special în regiuni ca aceea din care provin, au loc accidente şi oamenii mor
pentru că ajutorul nu a ajuns la timp sau pentru că apelul de urgenţă nu a fost recepţionat. Din aceste motiv,
sper că sistemul se va extinde.

Locurile de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale sunt foarte utile şi le sprijin în totalitate.
Consider că acestea ar trebui să fie extinse din ce în ce mai mult în viitor la reţelele rutiere transeuropene.

Singurul lucru de care cred că avem nevoie acum este ca Galileo să devină platforma pentru acest tip de
serviciu; ar fi, într-adevăr, o încununare a tuturor eforturilor. Sper că dl Kallas şi dl Tajani reuşesc să ajungă
la o înţelegere în acest sens, astfel încât aceste sisteme de transport inteligente să devină în plus viitorul
sistemului Galileo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, eficientizarea gestionării transportului
de marfă şi sporirea siguranţei rutiere reprezintă două dintre aspectele fundamentale ale creării unui sistem
de transport inteligent. Obiectivul este crearea unui sistem coordonat şi integrat, care garantează continuitatea
serviciilor, a gestionării traficului şi a transportului de marfă de-a lungul coridoarelor de transport de marfă.

Problema principală rămâne impactul financiar al acestui sistem inovator, care constă în principal în interfeţe
de comunicare în trafic, şi care ar putea fi soluţionată prin standardizarea unui sistem de informaţii integrat.
Eficacitate, eficienţă, continuitate şi interoperabilitate sunt principiile pe care ar trebui să se bazeze viitoarele
acţiuni ale statelor membre. Prin urmare, pentru implementarea adecvată şi efectivă a sistemului, va fi necesară
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o evaluare corectă a caracteristicilor teritoriale, a condiţiilor de trafic şi a proceselor de interconexiune dintre
diferitele sisteme de transport.

Va fi nevoie şi de o investigare a modului în care sistemul va reacţiona în momente critice. Să sperăm că va
exista o colaborare între comitetul instituit de directivă şi autorităţile locale, astfel încât sistemul să fie conceput
pentru a garanta un răspuns rapid şi eficient în cazul unor probleme legate de transport.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) La rândul meu, aş dori să salut introducerea sistemelor de transport inteligente,
întrucât acestea vor facilita viaţa oamenilor. Aş dori să vă atrag atenţia asupra a trei aspecte. Unul dintre
acestea a fost menţionat şi în legătură cu drepturile pasagerilor; este vorba de faptul că Parlamentul European
este decis să ajute persoanele cu handicap. Cu toate acestea, aş dori să subliniez faptul că persoanele cu
handicap vor trebui ajutate şi în ceea ce priveşte acest sistem şi sugerez ca problemele cu care se confruntă
aceste persoane să fie luate în considerare atât pe parcursul introducerii sistemului, cât şi de către dezvoltatorii
sistemului. De asemenea, aş dori să subliniez importanţa accesibilităţii sistemelor de informaţii. În ultimul
rând, din moment ce anumite state membre nu au realizat studii de evaluare a impactului privind costul
introducerii sistemului, aş dori să solicit Comisiei să aloce resurse separate în acest scop înainte de introducerea
sistemului, pentru a permite ţărilor din Europa Centrală şi de Est să îl acceseze.

Marian-Jean Marinescu (PPE). - Instituirea unui cadru unitar pentru utilizarea coordonată a sistemelor de
transport inteligente este un pas important în modernizarea sectorului transporturilor şi obligă statele
membre să garanteze implementarea şi coordonarea ITS în manieră interoperabilă.

În calitate de raportor în dosarul coridoarelor europene feroviare de marfă, consider că sistemele ITS
interoperabile sunt absolut necesare pe calea ferată, în special în ceea ce înseamnă manaementul traficului.
Din acest motiv, este nevoie de recunoaşterea reciprocă a omologărilor şi specificaţiilor naţionale în ceea ce
priveşte echipamentele şi programele informatice, precum şi de respectarea programului de desfăşurare a
sistemului RTMS.

Faptul că statele membre au posibilitatea să se alinieze la noile cerinţe prin modernizarea propriilor sisteme
deja existente reprezintă un lucru pozitiv şi se evită în acest fel crearea de discontinuităţi geografice.

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, presupun că cineva care se opune unor propuneri inteligente va părea
foarte prost în ochii celorlalţi. Cu siguranţă, nu ne putem opune sistemelor de transport inteligente: acestea
sunt binevenite. Felicitările mele dnei Jensen şi dlui Kallas pentru faptul că au evidenţiat beneficiile acestora.
În mod evident, lucrurile care contribuie la ecologizarea transportului, siguranţă rutieră, parcări
corespunzătoare, sisteme de prognozare a vremii etc., sunt toate foarte benefice pentru utilizatorii de transport.

Referitor la siguranţa rutieră, aş dori să atrag atenţia şi asupra efectului pe care şoferii care conduc încet îl au
asupra accidentelor rutiere. Atenţia pare a se concentra asupra vitezei, care este, bineînţeles, un factor major.

Cu toate acestea, iniţiativa trebuie salutată şi îi mulţumesc inteligentei dne Jensen pentru că, prin contribuţia
sa, utilizarea transportului rutier a devenit benefică pentru toţi utilizatorii, fie ei inteligenţi sau nu.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, consider că definirea acestor specificaţii
europene pentru dezvoltarea coordonată a aplicaţiilor STI selectate pentru reţelele de transport şi transport
aerian este foarte folositoare. Totuşi, vreau să subliniez două aspecte legate de siguranţă. În primul rând, ar
trebui să insistăm cu fermitate asupra facilităţilor de parcare pentru conducătorii de camioane. În al doilea
rând, atunci când ne referim la siguranţă, trebuie să fim foarte atenţi: conducătorilor auto li se cere să facă
orice, mai puţin să conducă, li se oferă atât de multe informaţii încât sunt copleşiţi.

Astfel, aceasta este o problemă foarte importantă pe care o semnalez dnei Jensen deoarece cred că, pe de o
parte, există voinţa şi, pe de altă parte, există nevoia de a fi foarte atenţi pentru a acţiona astfel încât
conducătorii să se gândească şi la condus.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, aplicaţiile pentru siguranţa şi securitatea rutieră reprezintă o
componentă majoră a celor patru domenii şi aş dori să fac câteva comentarii scurte asupra lor. În primul
rând, propunerile Comisiei de introducere a camioanelor de mare tonaj, denumite megacamioane, ar trebui
să fie respinse. Megacamioanele ar spori riscurile pe şoselele din UE. Reţeaua rutieră europeană nu este
concepută pentru vehicule de această dimensiune. Acestea ar reduce vizibilitatea conducătorilor de
autovehicule şi ar mări distanţa de depăşire, generând accidente dezastruoase.

În al doilea rând, rezultatele adesea catastrofice ale incendiilor din tuneluri indică faptul că sistemele de
prevenire a incendiilor cu care sunt dotate vehiculele ar trebui îmbunătăţite. Solicit ca toate autovehiculele

19Dezbateri al Uniunii EuropeneRO05-07-2010



din Europa să fie echipate cu un sistem obligatoriu de stingere a focului în compartimentul motorului. Aceste
sisteme se folosesc deja la cursele de motociclete, iar versiunile produse în serie costă între 50 şi 100 de euro.
Sunt relativ eficiente din punct de vedere al costului şi ar contribui la creşterea siguranţei.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, milioane de cetăţeni europeni se pregătesc
să plece într-o bine meritată vacanţă de vară. Din nefericire, ca în fiecare an, trebuie să se pregătească pentru
a face faţă zborurilor anulate, bagajelor pierdute, blocajelor de pe autostrăzi, poate chiar în plin soare arzător,
şi situaţiilor de urgenţă cu care suntem deja, din păcate, obişnuiţi.

Săptămâna trecută am prezentat o întrebare pe această temă, solicitând Comisiei Europene să depună eforturi
concrete pentru a rezolva această problemă. Lansarea unei campanii de informare referitoare la drepturile
pasagerilor este, cu siguranţă, un instrument util, dar insuficient pentru a evita repetarea unor astfel de situaţii
de urgenţă. Prea des drepturile pasagerilor sunt desconsiderate şi trec luni, sau chiar ani, până când aceştia
primesc despăgubirile la care au dreptul.

Furnizarea de informaţii, conştientizarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor sunt, bineînţeles, importante,
dar este mult mai important să facem în aşa fel încât să fie respectate în toată Europa prin introducerea unor
măsuri concrete, ţinând seama în special de situaţiile obişnuite de acum, care ar trebui prevăzute.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, aş dori să mulţumesc încă o dată Parlamentului
European şi în special dnei Jensen pentru activitatea excelentă din cadrul procesului legislativ care a dus la
adoptarea Directivei privind sistemele de transport inteligente. Aştept cu nerăbdare importantele acţiuni
viitoare pentru punerea în aplicare a acestei directive. Ne angajăm să folosim competenţa conferită Comisiei
de către Parlament şi Consiliu pentru o perioadă de şapte ani pentru a adopta specificaţiile necesare. Vom
face acest lucru în colaborare cu toate părţile interesate relevante, publice şi private.

Anne E. Jensen, raportoare. – (DA) Dle preşedinte, le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru comentariile
făcute. Cred că dezbaterea dovedeşte că acest subiect a stârnit mult entuziasm şi speranţe că vom putea obţine
rezultate bune. De asemenea, aş dori să îi mulţumesc şi dlui comisar pentru promisiunea de a pune în practică
aceste lucruri şi de a colabora îndeaproape cu toţi actorii din acest sector. De asemenea, Comisia a promis
să lucreze îndeaproape cu statele membre în aceste probleme. Statele membre au fost deosebit de îngrijorate
de faptul că ar putea exista riscul ca acele state membre care au investit deja în sisteme de transport inteligente
vor constata că investiţiile lor au fost în zadar dacă, dintr-odată, s-ar stabili alte specificaţii şi standarde.

Cred că este important faptul că, prin această directivă, am creat o platformă pentru ca statele membre, toţi
experţii şi Comisia să se poată reuni şi discuta aceste probleme şi putem spera că acţiunile şi proiectele practice
care urmează să fie implementate vor avea o direcţie comună. În orice caz, consider că am muncit mult
pentru a ne asigura că aceste lucruri trebuie şi pot să fie dezvoltate de la bază şi că nu am stabilit doar nişte
directive la nivel superior, ci, dimpotrivă, că a existat un dialog real legat de aceste aspecte.

În cele din urmă, aş dori să menţionez faptul că am discutat în Parlament şi dacă sistemele de transport
inteligente ne vor face mai inteligenţi sau mai puţin inteligenţi. Evident, aşa cum a afirmat cineva, trebuie să
folosim sistemele de transport inteligente în mod inteligent. Sunt de acord cu acest punct de vedere. E uşor
să constaţi că persoanele care folosesc GPS-ul nu au habar unde au ajuns pentru că au urmat pur şi simplu
vocea care le spunea: „viraţi la dreapta, viraţi la stânga”. La final, acestea nu ştiu unde se află. Un sistem de
transport inteligent trebuie să fie folosit în mod inteligent.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine (marţi, 15 iunie 2010).

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Alajos Mészáros (PPE), în scris. – (HU) Avem mare nevoie de dezvoltarea unor sisteme de transport inteligente
în transportul rutier, pentru că sistemele de transport europene sunt din ce în ce mai aglomerate. Potrivit
unor previziuni, până în 2020, transportul rutier de marfă va creşte cu 55 %, iar transportul rutier de pasageri
cu 36 %. În consecinţă, vor creşte şi consumul de energie şi emisiile de dioxid de carbon generate de transportul
rutier. Trebuie să ne străduim să sporim siguranţa, caracterul nepoluant şi eficienţa transportului rutier cu
ajutorul activităţilor de cercetare inovatoare. Pentru acest lucru, trebuie să cooperăm mai strâns ca niciodată,
din moment ce soluţiile nearmonizate folosite în prezent la nivel local, regional şi naţional pot pune în pericol
dezvoltarea unei pieţe unice, ceea ce ar putea duce la neutilizarea sistemelor de transport inteligente (STI).
Sunt foarte mulţumit că Parlamentul şi Consiliul împărtăşesc aceeaşi opinie asupra acestei probleme. De
asemenea, consider că sistemul STI trebuie implementat cât mai curând posibil, în special în transportul
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urban şi de marfă. Totuşi, pentru a oferi tuturor un acces simplu şi rapid la sistem, vom avea nevoie de un
sistem unic de norme care să garanteze cooperarea efectivă a statelor membre, atât reciprocă, cât şi cu
autorităţile competente. Cerinţele din ce în ce mai exigente ale transportului nu pot fi îndeplinite folosind
măsurile actuale. De aceea, avem nevoie de soluţii noi şi inovative. Reducerea nivelurilor emisiilor de dioxid
de carbon, care sunt din ce în ce mai ridicate, folosind mijloacele menţionate, reprezintă o provocare
suplimentară.

17. Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din
porturi (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de Dirk Sterckx, în numele Comisiei
pentru transport şi turism, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieşirea din porturile statelor membre
ale Comunităţii şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 –
2009/0005(COD)) (A7-0064/2010).

Dirk Sterckx, raportor. – (NL) Dle preşedinte, atunci când un container este transportat de la Gdansk la
Anvers cu camionul, acel container rămâne în spaţiul UE şi marfa nu trebuie să fie vămuită. Dar, dacă acelaşi
container este transportat cu vaporul de la Gdansk la Anvers, marfa trebuie vămuită prima dată la plecare şi
apoi la sosire, ca şi cum containerul ar fi părăsit teritoriul UE. Acest lucru afectează negativ transportul de
coastă şi, în opinia mea, Comisia are dreptate când doreşte să corecteze acest dezavantaj. De asemenea, din
punctul meu de vedere, transportul de coastă ar putea deţine o cotă mai mare din transportul de marfă
european şi ar trebui să încurajăm acest lucru.

În acest context, salut acordul la care am ajuns şi le mulţumesc celor din Consiliu care au contribuit la acest
lucru, celor din Comisie şi deputaţilor din Parlament. Am obţinut un acord pozitiv. Direcţia de bază urmată
de acest acord, şi anume principiul simplificării şi armonizării administrative, a fost acceptată. Schimbul de
informaţii va fi întotdeauna electronic şi toţi cei implicaţi vor putea să vizualizeze sau sa introducă informaţii
prin intermediul aşa-numitului ghişeu unic. Astfel, sistemele computerizate vor putea comunica între ele.
Toate informaţiile trebuie introduse o singură dată, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire enormă.

Navele care fac escală doar în porturile UE vor fi scutite de formalităţi administrative. Nu am reuşit să obţinem
permisiunea ca o navă să fie scutită pe baza încărcăturii transportate, în cazul în care nava a făcut escală
într-un port dintr-o ţară terţă. Comisia va analiza acum modalităţile de rezolvare a acestei probleme, a scutirii
unei nave pe baza încărcăturii transportate. Comisia va analiza şi modalităţile de interconectare a sistemelor
de navigaţie pe căile maritime şi interioare, astfel încât să putem stabili o conexiune continuă şi durabilă
pentru transportul pe apă.

Din păcate, nu am ajuns la niciun acord cu privire la propunerea noastră de utilizare a unei singure limbi de
comunicare pe căile navigabile, în cazul de faţă engleza. Mulţi deputaţi s-au opus acestui lucru. Din punctul
de vedere al Consiliului, acest lucru nici nu intră în discuţie. Maximul pe care l-am putut obţine în această
privinţă a fost introducerea unui considerent în directivă în sensul că statele membre vor încerca să stabilească
mijloace comune de comunicare orală şi în scris. Acest lucru ar putea duce la folosirea unei singure limbi şi
sper că acesta va fi rezultatul final.

Încă şi mai puţine lucruri am reuşit să introducem în directivă referitor la pilotaj şi la posibilitatea de exceptare
de la pilotajul obligatoriu a căpitanilor de nave de coastă care fac escală în mod regulat într-un anumit port.
Comisia şi Consiliul au declarat acum că vor analiza această problemă. Sper că vom opta pentru un cadru
european în această privinţă, care se va concretiza cât mai curând posibil.

A trebuit să ajungem la un compromis referitor la termen. Consiliul a dorit să amâne prea mult termenul,
considerând în acelaşi timp că noi doream să îl stabilim prea devreme. La final, am căzut de acord asupra
datei de 1 iunie 2015. Mi-ar fi plăcut să fie mai devreme, dar cred că putem încă să condensăm această
perioadă datorită faptului că am ajuns la un compromis în primă lectură.

Dle preşedinte, cred că, la urma urmei, am făcut un progres. Este extrem de important pentru piaţa
transportului intern. Este, de asemenea, o verigă la sustenabilitatea sectorului transporturilor din Europa şi
mai sunt multe de făcut, iar Comisia ştie acest lucru. Încurajarea transportului de coastă este o verigă
importantă. Cu toate acestea, constat în continuare că procesul este obstrucţionat de Consiliu. Consiliul ţine
seama numai de costuri şi nu vrea niciodată să vorbească despre beneficiile pe care o anumită măsură le-ar
putea genera. Consiliul doreşte întotdeauna ca implementarea să aibă loc cât mai târziu posibil şi nu doreşte
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niciodată să analizeze importanţa finalizării mai rapide a pieţei unice europene. Şovăiala Consiliului şi
atitudinea negativă faţă de o politică europeană autentică în domeniul transportului continuă să mă uimească
şi să mă enerveze. Sunt mulţumit de faptul că şi Parlamentul European a solicitat cu această ocazie identificarea
cât mai rapidă a unor soluţii europene. Aşadar, sunt mulţumit de acordul la care am ajuns şi v-aş ruga, stimaţi
deputaţi, să îl sprijiniţi.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, în primul rând aş dori să îi mulţumesc dlui raportor
Dirk Sterckx pentru eforturile depuse în cadrul directivei privind formalităţile de raportare aplicabile navelor
la intrarea în sau la ieşirea din porturi. Este un pas foarte important, nu doar o formalitate.

Această directivă simplifică formalităţile administrative pentru serviciile de transport pe apă şi va reduce
costurile pentru economie şi consumatori. În plus, va spori atractivitatea transportului maritim pe distanţă
scurtă. Directiva face parte dintr-un plan de acţiune care urmăreşte crearea unui spaţiu de transport maritim
european fără frontiere, împreună cu ideea extinderii pieţei interne la transportul maritim în interiorul UE,
prin simplificarea procedurilor administrative.

Într-adevăr, transportul maritim este supus unor proceduri administrative complexe, chiar şi atunci când
navele călătoresc doar între porturile din UE şi încărcătura constă doar în marfă de pe piaţa internă. În
consecinţă, transportul maritim de marfă din interiorul UE trebuie să suporte costuri administrative
suplimentare, care nu sunt necesare.

Un aspect important semnalat în cursul discuţiei a fost cel al termenului de la care porturile europene vor
trebui să accepte transmiterea electronică a formalităţilor portuare. Compromisul sugerează data de 15 iunie
2015. Suntem de acord că cerinţele de introducere a unui ghişeu unic sunt mai stricte în textul prezent decât
erau în abordarea generală prezentată de Consiliu. De asemenea, Comisia este pregătită să analizeze necesitatea
unui cadru clar pentru atribuirea certificatelor de exceptare de la pilotaj în porturile maritime europene.

Comisia va îşi comunica concluziile celorlalte instituţii şi va propune alte acţiuni pe baza acestor concluzii.
De asemenea, Comisia acceptă raportul în ceea ce priveşte câteva alte aspecte: posibila extindere a domeniului
de aplicare al directivei la căile navigabile interioare; facilitarea transportului maritim din interiorul UE în
ceea ce priveşte porturile din afara UE; colectarea de date statistice; şi actualizarea dispoziţiilor tehnice ale
directivei.

În încheiere, Comisia sprijină compromisul convenit de dl raportor Dirk Sterckx şi de Preşedinţia Consiliului.
Este un compromis bun şi echilibrat, bazat pe principiile generale ale propunerii Comisiei.

Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE. – (ES) Dle preşedinte, dle Kallas, această directivă afectează
toate formalităţile vamale aplicabile navelor care intră sau ies din porturi. Astfel, va favoriza transportul
maritim pe distanţă scurtă şi va contribui la echilibrul modurilor de transport.

Scopul, doamnelor şi domnilor, este reducerea şi simplificarea cantităţii de informaţii, a numărului de
documente şi a controalelor fizice îndeplinite de nave în privinţa încărcăturii transportate. În prezent,
furnizarea informaţiilor şi efectuarea controalelor se realizează de mai multe ori. Atitudinea dlui raportor
Sterckx, pe care îl felicit pentru munca depusă, a fost inteligentă şi deschisă la dialog. În special, în calitate
de raportor alternativ, consider că documentul final mă reprezintă şi sunt mulţumit de includerea contribuţiilor
mele. Este un proces care a evoluat în timp, în cursul căruia am ajuns treptat la diferite acorduri, de la adoptarea
sa de către Comisia pentru transport şi turism, la dialogul tripartit desfăşurat la 7 iunie.

Rezultatul final este reprezentat de consensul obţinut de Parlament, Consiliu şi Comisie. Acordurile includ
o serie de aspecte foarte importante, menţionate deja de dl raportor şi de dl comisar Kallas. În opinia mea,
soluţiile de compromis la care s-a ajuns în ceea ce priveşte limbile utilizate, data limită a intrării în vigoare
şi ghişeul unic sunt echilibrate şi merită să fie sprijinite. Consider că s-a făcut o treabă bună.

Aş dori să îl felicit pe dl Sterckx şi cred că obiectivele pe care ni le-a stabilit Comisia au fost îndeplinite în
totalitate. În plus, consider că ar trebui să fim mulţumiţi de faptul că am ajuns la acest acord tripartit, între
cele trei instituţii.

Debora Serracchiani, în numele Grupului S&D. – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, îi mulţumesc
dlui raportor Dirk Sterckx, pentru activitatea excelentă din cadrul acestui raport care analizează modalitatea
de a spori libera circulaţie în sectorul maritim, pentru navigaţia din interiorul Uniunii Europene.

Împărtăşesc opinia dlui Sterckx cu privire la scopul acestei directive, acela de a scuti întregul transport maritim
de marfă intraeuropean de formalităţi administrative inutile. Într-adevăr, pentru a avea un spaţiu de transport
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maritim fără bariere, este important nu numai ca autorităţile competente să colaboreze bine, dar şi ca diferitele
sisteme de simplificare să fie implementate în paralel. Acest lucru este necesar pentru a asigura funcţionarea
efectivă a spaţiului european de transport maritim fără bariere, pentru a spori atractivitatea transportului
maritim de marfă şi pentru a asigura folosirea acestuia la capacitatea optimă.

Armonizarea procedurilor administrative între statele membre va facilita derularea traficului maritim între
diferitele porturi ale UE şi va revitaliza transportul maritim de marfă, care la ora actuală reprezintă doar 10 %
din total. În prezent, formalităţile administrative impuse transportului maritim împiedică dezvoltarea acestuia.
Prin urmare, sistemele electronice ar trebui să înceapă să funcţioneze cât mai repede posibil pentru a facilita
schimbul de informaţii.

În plus, interoperabilitatea este importantă pentru o simplificare şi o administrare adevărate. De fapt,
transmiterea de informaţii prin e-mail nu este de niciun folos dacă sistemele de informaţii nu sunt
interoperabile din punct de vedere tehnic.

În ceea ce priveşte limba de comunicare, cred că folosirea unei singure limbi ar fi aduce beneficii transportului
maritim european. Ar facilita comunicarea, reducând astfel confuziile şi întârzierile administrative.

Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle preşedinte, titlul oarecum prohibitiv al raportului
elaborat de dl Sterckx atrage atenţia asupra unui aspect foarte important, care depăşeşte chestiunile de ordin
tehnic şi administrativ pe care le implică titlul. Este vorba de o decizie politică importantă, şi anume, sporirea
atractivităţii, a eficienţei şi a competitivităţii transportului maritim. În opinia noastră, acesta este sectorul
viitorului, care oferă cel mai bun mijloc de transport din punct de vedere al mediului.

Excelentul raport al dlui Sterckx şi contribuţiile raportorilor alternativi ne oferă posibilitatea de a face progrese
semnificative în acest domeniu. În opinia noastră, această directivă îşi atinge ţinta: va ridica nivelul de
armonizare în sectorul transportului maritim, ameliorând coordonarea şi simplificarea acestuia.

Prin urmare, vom susţine din toată inima acest raport în momentul votării, chiar dacă am fi preferat să fie
pus în aplicare mai repede şi să vedem o mai mare determinare în legătură cu introducerea unei limbi comune
de comunicare în acest sector. Cu toate acestea, considerăm acceptabile compromisurile la care s-a ajuns
împreună cu Consiliul. Prin urmare, susţinem fără rezerve acest raport.

Peter van Dalen, în numele Grupului ECR. – (NL) Dle preşedinte, raportul excelent elaborat de colegul meu,
dl Sterckx, constituie un progres în direcţia concretizării pieţei transportului maritim european. Din fericire,
schimbul de informaţii privind încărcătura transportată va deveni mult mai simplă. Totuşi, Comisia pentru
transport şi turism a subliniat câteva aspecte în cursul dezbaterii. De exemplu, referitor la navigaţia pe căile
interioare am fost de acord că Comisia Europeană va întocmi un raport privind oportunitatea aplicării
procedurilor simplificate şi în acest sector şi sper că aceasta va fi în cele din urmă la concluzia Comisiei, care
va prezenta propuneri legislative de însoţire.

Referitor la exceptarea de la pilotajul obligatoriu, să sperăm că se va institui un cadru comun, pentru că astfel
concurenţa între serviciile de pilotaj va deveni şi mai loială, garantând, în acelaşi timp, calitatea pilotajului.

Astfel cu a subliniat deja dl Sterckx, Comisia pentru transport şi turism a susţinut folosirea unei singure limbi
comune, iar statele membre au promis o soluţie prin care comunicarea va deveni mai inteligibilă pentru toţi.
Dle preşedinte, acesta ar putea fi un prim pas, dar este unul prea modest. Atâta vreme cât oamenii sunt răniţi
sau chiar mor din cauza faptului că personalul implicat vorbeşte trei sau mai multe limbi şi nu se înţeleg între
ei, mă voi strădui în continuare pentru ca limba engleză să devină limba comună utilizată nu numai între
navigaţia maritimă şi navigaţia pe căile interioare, dar şi în cadrul navigaţiei pe căile interioare. Astfel, vom
realiza un adevărat progres în ceea ce priveşte siguranţa.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Dle preşedinte, în primul rând aş dori să îi mulţumesc sincer dlui Sterckx
pentru activitate şi să îl felicit pentru rezultatele obţinute în urma negocierilor cu Consiliul.

Textul pe care îl vom vota în plen reprezintă etapa cea mai importantă în implementarea unui spaţiu european
de transport maritim fără bariere. Pe de o parte, acest va contribui la creşterea competitivităţii transportului
maritim, oferind o valoare adăugată europeană, de care avem mare nevoie în această perioadă de criză şi, pe
de altă parte, va stimula un mijloc de transport mai ecologic.

Compromisul convenit cu Consiliul este ambiţios. Acesta are drept scop nu numai simplificarea formalităţilor
administrative aplicabile navelor care intră şi ies din porturi, ci şi armonizarea acestora. În plus, va facilita
semnificativ schimbul de informaţii prin intermediul interfeţei SafeSeaNet.
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Referitor la aspectul sensibil al limbii utilizate, adus în discuţie de mai multe ori, consider că soluţia oferită
de compromis este potrivită. În acest sens, considerentul (7) litera (a) subliniază importanţa facilitării
comunicării orale şi scrise, fără a impune o singură limbă, chiar dacă o singură limbă trebuie să fie recomandată
ca limbă comună. În situaţia actuală, cei care susţin adoptarea unei singure limbi nu au luat în considerare
toate caracteristicile specifice şi, în anumite cazuri – în special atunci când nu toate părţile implicate vorbesc
aceeaşi limbă – acest lucru ar putea avea consecinţe negative.

Salut compromisul convenit cu Consiliul. Posibilitatea ca textul să fie adoptat în primă lectură ne va permite
să punem în aplicare rapid măsurile relevante, datorită perseverenţei dlui Sterckx.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – Directiva privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea şi
ieşirea din porturile statelor membre prevede simplificarea formalităţilor vamale, utilizarea mai largă a
schimbului electronic de date şi introducerea sistemelor e-maritim, crearea unui singur ghişeu administrativ
şi norme simplificate pentru mărfurile periculoase. Implementarea acestei directive necesită un bun nivel de
cooperare între diferitele autorităţi competente.

Comisia va raporta Parlamentului cel târziu până la 31 decembrie 2011 cu privire la extinderea domeniului
de aplicare a simplificărilor introduse de prezenta directivă la transportul pe căile navigabile interioare. În
acest scop, Comisia va stabili în ce măsură sistemul de informare fluvială River Information System este
compatibil cu SafeSeaNet, platforma de schimb electronic de date utilizată pentru implementarea acestei
directive.

De asemenea, pentru a garanta o comunicare mai eficientă, raportul recomandă prin amendamentul 9
utilizarea regulii 14 din Convenţia Solas, care prevede utilizarea limbii engleze ca limbă de lucru.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Dle preşedinte, dl Kallas a menţionat un spaţiu european de transport
maritim fără bariere. Cred că dorim cu toţii acest lucru. Avem nevoie urgentă de el şi acest raport este un pas
în direcţia corectă.

Realitatea este că 95 % din exporturile noastre şi 40 % din marfa intraeuropeană sunt transportate pe mare,
trecând, astfel, prin porturi. De aceea, este absolut esenţial ca procedurile administrative să fie simplificate
şi armonizate în acest domeniu de creştere economică. Raportul va îndeplini ambele obiective, astfel că
laudele care i se aduc trebuie să fie şi mai numeroase.

Regret faptul că dl Sterckx nu a putut obţine totul. Două dintre aspectele la care ţinea foarte mult şi pe care
mulţi alţi deputaţi le-au susţinut, după cum am auzit, sunt simplificarea sistemului de acordare a licenţelor
de pilotaj, o soluţie cu adevărat raţională şi practică, şi folosirea unei limbi comune. Cred că engleza este
limba potrivită. Este inacceptabil să se producă accidente în care oamenii îşi pot pierde chiar viaţa din cauză
că marinarii vorbesc limbi diferite. Ar fi mult mai bine să se introducă o limbă comună în acest sector foarte
ecologic al transportului, la fel ca în sectorul transportului aerian.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, vă mulţumesc tuturor pentru observaţii şi pentru
sprijinul unanim acordat acestei propuneri.

Sunt foarte mulţumit de aceasta. Reprezintă un pas important, dar va trebui să facem un pas încă şi mai
important în cadrul instituirii unui spaţiu maritim unic pentru navigaţia europeană, si anume, barierele
vamale. La acest capitol ne vom confrunta cu dificultăţi mult mai mari.

Acum vorbim despre formalităţi, care sunt importante, mult mai importante decât o chestiune administrativă,
dar vă voi solicita sprijinul şi când vom ajunge la formalităţile vamale, care sunt mult mai complicate şi
controversate.

Dirk Sterckx, raportor. – (NL) Dle preşedinte, aş dori să le mulţumesc încă o dată tuturor deputaţilor care
au luat cuvântul referitor la acest subiect pentru cuvintele amabile. În ultima sa intervenţie, dl comisar a pus
degetul pe rană vorbind despre formalităţile vamale. Unul dintre avantajele raportului pe care l-am elaborat
constă în faptul că sistemele vamale nu vor fi complet separate de sistemele maritime. Ele trebuie să comunice
reciproc, lucru pe care îl consider esenţial. Aşadar, vă mulţumesc această observaţie, dle comisar, dar şi noi
vă solicităm mai multe lucruri în această directivă, precum pilotajul, pentru care porturile au un rol central
ca puncte de intersecţie. Porturile leagă navigaţia de coastă cu celelalte teritorii din interior. Aşteptăm încă
mai multe propuneri din partea Comisiei privind o politică portuară şi este important să avem una în cele
din urmă, pentru că o bună navigaţie de coastă este inutilă fără porturi bune.
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În al doilea rând, o cerinţă fundamentală a navigaţiei pe căile interioare este existenţa unor conexiuni bune
cu alte moduri de transport. Nu ar trebui să uităm acest lucru. Evident, regret faptul că nu am putut ajunge
la un acord cu folosirea limbii engleze ca limbă unică de comunicare. Înţeleg foarte bine sensibilităţile statelor
membre cu privire la această problemă. Vin dintr-o ţară în care dezbaterile legate de limbă şi de utilizarea
limbii sunt aproape la ordinea zilei. Sunt mândru de limba mea şi o folosesc oriunde, mai ales în acest Turn
al Babelului. Cu toate acestea, în situaţia de faţă, limba nu este un aspect emoţional, ci unul practic. Ar trebui
să fim capabili să facem distincţia între aceste două aspecte. Dle comisar, sper că vom putea face progrese în
această privinţă pe baza considerentului pe care l-am introdus în directivă. Un alt aspect important sunt
relaţiile noastre cu organizaţiile maritime internaţionale, pentru că acestea sunt foruri unde se încheie multe
acorduri importante în numele întregului sector maritim. Problema limbii ascunde problema oamenilor.
Aţi menţionat deja acest lucru sau l-a menţionat unul dintre deputaţi. Problema alegerii limbii poate fi
importantă, dar oamenii care vor folosi limba respectivă au o importanţă enormă pentru dezvoltarea unui
sector maritim sănătos, sigur şi eficient, care îndeplineşte multe dintre cerinţele de mediu.

Dle comisar, vă doresc să aveţi mult curaj, putere şi rapiditate în finalizarea lucrurilor pe care le-am solicitat
la articolul 11 litera (a) din această directivă.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine (marţi, 6 iulie 2010).

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

18. Un viitor sustenabil pentru transporturi (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul elaborat de Mathieu Grosch, în numele
Comisiei pentru transport şi turism, referitor la un viitor sustenabil pentru transporturi (2009/2096(INI))
(A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, raportor. – (DE) Dle preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, acest raport din proprie
iniţiativă a dat naştere multor discuţii interesante şi unor schimburi de opinii cu colegii deputaţi şi de asemenea
unui număr relativ mare de amendamente, în total 376, pe care le-am putut rezuma în aproximativ 34
compromisuri. Succesul eforturilor noastre se datorează cooperării pozitive cu raportorii alternativi, care
sunt autorii acestor amendamente. Însă acesta este de asemenea rezultatul faptului că în Comisia pentru
transport şi turism am dorit să utilizăm acest document pentru a oferi Consiliului şi Comisiei un exemplu
clar în stabilirea direcţiei în care trebuie să mergem. Credem de asemenea că aceasta va constitui o bază
interesantă pentru Carta albă a Comisiei pe care sperăm s-o vedem în acest an.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale raportului, dintr-o perspectivă pur economică, este că în viitor
vor fi necesare toate formele de transport, atât pentru pasageri, cât şi pentru mărfuri, în vederea asigurării
nivelului necesar de mobilitate. Comodalitatea eficientă prezintă desigur acest aspect al rentabilităţii, dar
eficienţa acesteia trebuie să fie de asemenea evaluată pe baza criteriilor de mediu, sociale şi de securitate.
Aceasta înseamnă că în viitor este necesar ca această comodalitate să ia în considerare cele patru aspecte
principale ale transportului.

Realizarea pieţei interne constituie pentru noi un factor important. Nu este doar simplul fapt că noi considerăm
că dereglementarea este foarte importantă. Trebuie să colaborăm pentru a evalua dereglementarea. În plus,
va trebui să evaluăm modul în care statele membre implementează măsurile pe care le-au adoptat în urmă
cu cinci sau zece ani. În acest sens, transportul feroviar este un foarte bun exemplu, deoarece în acest domeniu
progresele au fost reduse şi ezitante.

Securitatea şi drepturile pasagerilor constituie domenii de mare importanţă pentru cetăţean. În dezbaterile
anterioare şi în această dezbatere, am văzut că securitatea constituie conceptul central al tuturor tipurilor de
transport şi va trebui să luăm o decizie şi asupra obiectivelor acesteia. Dorim să vedem un program cu scopuri
clare care să acopere următorii cinci ani, deoarece peste 40 000 de decese şi 300 000 de răniţi pe drumuri
constituie de departe un număr mult prea mare. Putem reduce aceste cifre dacă statele membre sunt hotărâte
să aplice anumite propuneri.

În termeni simpli, agenţiile europene reprezintă viitorul pentru noi prin rolul lor de autorităţi europene de
reglementare. Pe de altă parte, aceasta înseamnă de asemenea că anumite state vor trebui pur şi simplu să
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renunţe la autonomia lor naţională în anumite domenii, inclusiv securitatea, şi să transfere răspunderea unei
structuri mult mai centralizate, astfel încât să poată fi eliminate diferenţele care apar în momentul de faţă la
nivelul graniţelor naţionale.

Reducerea emisiilor de CO2 constituie, bineînţeles, o altă componentă importantă a acestui raport. Transportul
rutier este răspunzător pentru 70 % din emisiile din domeniul transportului, iar în ultimii ani acest procent
a crescut, astfel cum a crescut pentru activitatea de transport în ansamblu. Cea mai recentă valoare pentru
întregul sector este de 27 % şi aceasta nu a scăzut. De aceea, putem şi trebuie să depunem toate eforturile
pentru îmbunătăţirea situaţiei. De aceea, am stabilit ţeluri clare, nu doar pentru transportul rutier, ci şi pentru
companiile aeriene. Credem că, în următorii zece ani, putem reduce emisiile de CO2 cu aproximativ 20 %,
cu condiţia de a avea o strategie clară.

Este evident faptul că oraşele constituie o provocare majoră. Ne aşteptăm ca 80 % din populaţie să trăiască
în oraşe şi că va fi nevoie de un nivel corespunzător de mobilitate. Şi aceste obiective au fost stabilite. Un
ultim punct este acela că transportul poate fi integrat cu uşurinţă în strategia Europa 2020, deoarece cercetarea
europeană în domeniul transportului reprezintă un aspect important al strategiei, pe care îl susţinem. Acesta
poate ajuta oamenii nu doar din punct de vedere financiar şi sub aspectul eficienţei, dar şi în domeniul
securităţii. Sper, prin urmare, că transportul şi mobilitatea vor juca un rol mai important în politica europeană
în ansamblu după cum, mă tem, că nu a fost deseori cazul în trecut.

Aş dori să mulţumesc tuturor pentru sprijinul constructiv pe care l-am primit în legătură cu acest raport din
partea tuturor grupurilor şi tuturor deputaţilor.

(Aplauze)

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, aş dori să-l felicit pe raportor, dl Grosch, şi întreaga
Comisie pentru transport şi turism, pentru un raport de înaltă calitate. Este un document foarte constructiv
şi foarte echilibrat. Conţinutul acestuia poate fi acceptat într-o măsură considerabilă.

Aş dori să accentuez un anumit punct pe care raportul şi întreaga activitate a comisiei l-au demonstrat.
Transportul este un sector crucial sub multe aspecte: pentru competitivitate, pentru mediu şi pentru coeziunea
socială şi teritorială. El constituie un domeniu de politică care merită toate eforturile şi atenţia din partea
noastră. Sunt fericit că am reuşit să acordăm transportului un rol important în strategia UE 2020 a Comisiei.

Sunt de asemenea bucuros să văd că abordarea propusă de către Comisie în comunicarea „Un viitor sustenabil
pentru transporturi” este, în mare măsură, împărtăşită de către Parlament. Apelurile pentru comodalitatea
eficientă şi pentru realizarea pieţei unice sunt în deplin acord cu intenţia noastră de a realiza o zonă unică
de transport în care modurile sunt integrate fără disfuncţionalităţi şi sunt îndepărtate obstacolele în calea
pieţelor libere şi eficiente.

Cred că eforturile de a asigura cetăţenilor şi întreprinderilor soluţii mai bune de mobilitate pot merge mână-n
mână cu un sistem de transport care emite mai puţin CO2, iar aceasta ar ajuta industria noastră de transport
să-şi păstreze nivelul de vârf, atât sub aspectul logisticii, cât şi al echipamentului de transport. Modul de a
face acest lucru este de a privi transportul ca un sistem integrat în care infrastructura, tehnologiile informatice
de transport şi acordurile de reglementare conlucrează în mod eficient.

În ceea ce priveşte infrastructura, intenţionăm să ne concentrăm asupra unei reţele multimodale de bază
care joacă rolul unei coloane vertebrale a sistemului de transport paneuropean. În legătură cu sistemele
inteligente de transport, împărtăşim punctul de vedere conform căruia gestionarea traficului, precum şi
echipamentele de eliberare a biletelor, ar trebui să devină, în mod treptat, multimodale.

În ceea ce priveşte acordurile de reglementare, sunt de acord că trebuie să finalizăm deschiderea pieţelor de
transport, să introducem un mod mai inteligent de calcul al preţului care să reflecte toate cheltuielile, inclusiv
efectele externe, şi să eliminăm toate barierele în termeni de interoperabilitate, standarde tehnice, documente
pe hârtii multiple etc.

Sunt de asemenea preocupat în mod special de perspectiva cetăţenilor. Trebuie să asigurăm o securitate
sporită şi drepturi unitare pentru pasageri, ceea ce va stimula utilizarea transportului în comun. Va trebui
de asemenea să fim ambiţioşi în ceea ce priveşte securitatea pe drumurile noastre.

În final, confirmăm faptul că este nevoie de gândire inovativă în scopul de a păstra mobilitatea personală,
reducând în acelaşi timp emisiile de CO2. Comisia sprijină dezvoltarea de noi tipuri de vehicule prin finanţarea
cercetării şi stabilirea de norme. Autorităţile naţionale şi locale au de asemenea responsabilităţi mari, de
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exemplu, asigurând faptul că planificarea utilizării terenurilor minimizează congestia şi deplasările care nu
sunt necesare.

În contextul declinului economic global, finanţarea infrastructurii de transport reprezintă în mod special un
aspect sensibil. Luăm în considerare diverse abordări. S-ar putea probabil să fie un singur fond de transport,
dar cu siguranţă Comisia va insista în a comasa câteva instrumente de finanţare UE într-un cadru coerent de
finanţare.

Mulţumindu-i din nou dlui Grosch pentru raportul său, pot doar să promit că acesta va fi luat în mod
corespunzător în considerare la elaborarea Cărţii noastre albe asupra viitorului transportului durabil.

Jo Leinen, raportor pentru aviz al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. – (DE) Dle
preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, politica în domeniul transportului prezintă o importanţă
majoră pentru protecţia mediului şi sănătatea populaţiei. Este bine că Uniunea Europeană are o strategie care
acoperă perioada de până în 2020 în scopul de a soluţiona numeroasele probleme ale actualului sistem de
transport.

Este necesar să vedem o reducere semnificativă a impactului transportului rutier asupra mediului. Avem
nevoie de inovaţii adevărate în acest domeniu pentru a reduce emisiile de CO2 şi de asemenea de oxizi de
azot şi particule fine. În plus, va trebui să integrăm mai strâns în strategia noastră de mediu transportul aerian
şi pe cel maritim. Emisiile de oxid de sulf şi azot cresc, în special în cazul transportului maritim, şi în acest
domeniu sunt necesare îmbunătăţiri.

Creşterea nivelului de zgomot generat de transport constituie de asemenea o neplăcere pentru milioane de
oameni, lucru care are un impact asupra calităţii vieţii lor. Trebuie aduse îmbunătăţiri în domeniul transportului
rutier, dar şi în domeniul transportului feroviar şi maritim.

Aş dori să menţionez internalizarea costurilor externe. Autoturismele firmei aduc beneficii fiscale, iar industria
aeriană nu plăteşte accize pentru combustibil, ceea ce înseamnă că mai avem încă multe de făcut în acest
domeniu. Aş dori să-l felicit pe dl Grosch pentru raportul său excelent.

Antonio Cancian, raportor pentru aviz al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie. – (IT) Dle preşedinte,
doamnelor şi domnilor, cred că trebuie subliniată fără întârziere excelenta activitate a dlui Grosch în legătură
cu un raport care a fost acceptat în unanimitate de către comisie. Îi adresez cele mai sincere complimente şi
felicitări din toată inima.

Cred că acest text este important. Acesta reprezintă un pas important în realizarea programului nostru pentru
viitor: sarcina complicată de a stabili orientările pentru dezvoltarea durabilă a transportului. În mod evident,
aceasta este o temă amplă, şi în calitate de raportor pentru aviz al Comisiei pentru industrie, cercetare şi
industrie, am fost în măsură să îmi aduc contribuţia la elaborarea acestui text.

Durabilitatea constituie un concept de mediu, economic, social şi generaţional. Cred că acest text are meritul
de a ţine cont de toate aceste aspecte, stabilind o serie de priorităţi care ar trebui adoptate în scopul dezvoltării
sectorului transporturilor, pentru îmbunătăţirea şi utilizarea pe scară largă a sistemelor de transport inteligente,
ceea ce conduce la stabilirea celei mai bune legături posibile între mijloacele de transport, infrastructură şi
conducătorul auto.

Cu toate acestea, întrucât urmăm realizarea programului în forma arătată mai înainte de dl Grosch, va trebui
să ţinem de asemenea cont dle comisar de faptul că aceasta constituie o perioadă foarte critică, deoarece noi
ca Uniune Europeană, va trebui să ne aducem o contribuţie importantă la realizarea acestor structuri, sau a
unei părţi a lor.

De aceea, aş dori să vă cer – după cum aţi menţionat astăzi – să insistaţi, inclusiv în ceea ce priveşte perioada
de timp, asupra raţionalizării tuturor resurselor posibile, şi să încercaţi să le includeţi într-un pachet menit
în final să demareze realizarea unor structuri importante care au fost planificate în urmă cu ceva timp şi care
în prezent sunt revizuite în cadrul strategiei Europa 2020. Cred că avem datoria de a transmite statelor
membre câteva semnale importante.

Îi mulţumesc încă odată coordonatorului şi colegului nostru deputat, dl Grosch.

Seán Kelly, raportor pentru aviz al Comisiei pentru dezvoltare regională. – (GA) Dle preşedinte, îi datorăm mult
respect dlui Grosch pentru prezentarea acestui raport în faţa noastră. Sper că în general vom putea accepta
recomandările.
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raportor pentru aviz al Comisiei pentru dezvoltare regională. – Strategia 2020 vorbeşte mult despre circulaţie –
circulaţia oamenilor, circulaţia mărfurilor, circulaţia ideilor, şi anumite astfel de concepte cum ar fi tineretul
în mişcare, adulţii în mişcare, în special turismul, în cadrul cărora persoanelor în vârstă li se oferă posibilitatea
de a circula – şi, desigur, realizarea pieţei unice. Toate acestea înseamnă că avem nevoie de un sistem sustenabil
de transport şi acest lucru a fost abordat de dl Grosch, în special în legătură cu aeroporturile, concepte cum
ar fi autostrăzi ale mărilor – care constituie o evoluţie minunată – şi de asemenea conectivitatea feroviară,
permiţând oamenilor să circule fără nicio dificultate pe calea ferată dintr-o ţară în alta.

Trebuie de asemenea salutat obiectivul de reducere a emisiilor. Douăzeci şi şapte de procente de CO2 provin
din activitatea de transport. Această cifră trebuie redusă cu cel puţin 20 %. Şi desigur, reducerea accidentelor
capitale pe drumuri, cu un număr mediu de 40 000 pe an şi 300 000 de răniţi. Aceasta constituie o cifră
uriaşă, iar reducerea cu 40 % ar fi o mare realizare.

Există doar o singură rezervă care ne preocupă pe noi cei din Comisia pentru dezvoltare regională şi aceasta
este sugestia de a se crea un fond extins pentru transport, cu posibilitatea ca un procent de 60 % din fondul
de coeziune să fie alocat acestuia. Acest lucru nu este acceptabil pentru Comisia pentru dezvoltare regională.
Cred că în acest domeniu sunt necesare discuţii şi un dialog suplimentar, deoarece finanţarea coeziunii
înseamnă mult mai mult decât transportul, dar sperăm că vom putea ajunge la un acord.

raportor pentru aviz al Comisiei pentru dezvoltare regională. – (GA) Şi dacă vom reuşi să realizăm şi să soluţionăm
această problemă vom fi foarte norocoşi.

Marian-Jean Marinescu, în numele grupului PPE – Transporturile sunt o componentă esenţială a economiei
Uniunii Europene. Din păcate, domeniul este foarte puţin abordat în cadrul strategiei UE 2020, cu toate că
este puternic generator de forţă de muncă şi de creştere economică sustenabilă.

Raportul elaborat de Mathieu Grosch include idei curajoase şi abordări utile pentru îmbunătăţirea sectorului
în această perioadă. Cetăţenii europeni sunt principalii beneficiari ai deschiderii pieţelor în toate sectoarele
de transport.

Comisia şi statele membre trebuie să reevalueze planurile de investiţii pe termen lung, mai cu seamă în
sectorul feroviar, pentru realizarea interoperabilităţii de exemplu, aspect pe care îl consider o prioritate a
Uniunii Europene în viitorul apropiat. Statele membre şi Comisia trebuie să depună eforturi susţinute pentru
implementarea şi extinderea ERTMS, a Rail Net Europe şi a coridoarelor europene de transport feroviar de
marfă, proiecte de anvergură care necesită armonizare şi finanţare suplimentară.

Extinderea intermodalităţii este o metodă efectivă de reducere a ambuteiajelor şi a emisiilor de bioxid de
carbon. Trebuie promovat prin toate mijloacele transportul sustenabil, în special pe calea ferată, pe căile
navigabile interioare, precum şi transportul maritim.

Transportul pe căile navigabile interioare este încă fragmentat; din acest motiv este nevoie de întărirea
cooperării între instituţiile competente din toate statele unde această modalitate de transport este posibilă.
Uniunea Europeană are un imens potenţial neexploatat, în special pe axa Rhin-Main-Dunăre. Viitoarea
strategie pentru Dunăre trebuie să includă acest aspect.

Este necesară dezvoltarea modalităţilor de transport inteligente şi extinderea lor pe scară largă. Comisia
Europeană trebuie să direcţioneze fonduri speciale din cadrul domeniului cercetare, domeniu prioritar al
strategiei UE 2020, către extinderea aplicabilităţii tehnologiilor inteligente şi curate în toate sectoarele de
transport.

Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D. – (NL) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor,
aceasta constituie o dezbatere importantă, deoarece se referă la sectorul care afectează aproape toţi cetăţenii
noştri, dacă nu cumva chiar pe toţi, în fiecare zi şi care, pe deasupra, asigură locuri de muncă pentru milioane
de oameni în Europa şi ridică provocări deosebit de mari. Sunt de acord că mulţi dintre colegii deputaţi care
au spus că raportorul a făcut o muncă excelentă şi că acesta (împreună cu raportorii alternativi, desigur) este
acum în măsură să prezinte un raport de prim rang. Acestea fiind spuse, aş dori să o menţionez pe colega
mea, Magdalena Álvarez, care ne va părăsi după această săptămână, ceea ce înseamnă că acesta este, mai
mult sau mai puţin, ultimul raport la care îşi va putea aduce contribuţia. Vă mulţumesc tuturor pentru munca
dvs. de înaltă calitate. În acest raport, Comisia a prezentat un număr de recomandări excelente pentru Carta
albă aşteptată mai târziu în cursul acestui an. Sper desigur că ea va fi gata, mai bine mai devreme decât mai
târziu, adică în octombrie/noiembrie şi nu în decembrie sau chiar ianuarie 2011, deoarece avem nevoie de
această Cartă albă pentru a trece la treabă.
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Cea mai mare şi fără îndoială cea mai complexă provocare va fi realizarea unui sistem al transporturilor mai
sustenabil şi mai eficient. Nu există soluţii miraculoase. Dacă dorim un sistem de transport cu emisii reduse
de carbon, va trebui să întreprindem o serie întreagă de măsuri: va trebui să lucrăm în privinţa cercetării şi
dezvoltării, să introducem noi tehnologii în domeniu, să stabilim norme de emisie şi să asigurăm internalizarea
cheltuielilor externe prin intermediul mecanismelor de stabilire a preţurilor. Ar trebui să dezvoltăm investiţii
suplimentare şi aşa mai departe. Ceea ce cred eu că este un considerent important este că utilizăm cele mai
eficiente moduri de transport şi că utilizăm în mod optim infrastructura noastră existentă, din perspectiva
ecologică şi economică. În multe cazuri, care vor necesita o combinaţie a modalităţilor de transport, şi în
care va trebui în acest scop să încurajăm transportul intermodal prin îmbunătăţirea interoperabilităţii, nu
doar între moduri, dar şi în cadrul modurilor individuale. Gândiţi-vă doar la transportul feroviar pentru care
mai este încă mult de lucru.

În plus, există în mod evident multe alte considerente. Transportul este un domeniu foarte vast. Am putea
vorbi mult despre transportul pentru grupuri de persoane pe care le considerăm ca fiind de mare prioritate.
Mă refer aici la drepturile pasagerilor şi aspectele sociale ale transportului. Este deosebit de important că
acum luăm în considerare problema finanţării noilor investiţii. Va trebui să dovedim cu adevărat creativitatea
necesară pentru a găsi resurse suplimentare în aceste vremuri dificile sub aspect bugetar. Voi încheia spunând
că va trebui cu adevărat să nu dăm înapoi în ceea ce priveşte obiectivele cuantificabile pentru tot felul de
lucruri legate de transporturi şi aş solicita Comisiei să abordeze aceasta în cadrul Cărţii albe: avem nevoie de
obiective cuantificabile şi de un calendar ca să ştim cum să implementăm toate acestea.

Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor,
aş dori şi eu să-i aduc calde mulţumiri raportorului, dlui Grosch, pentru raportul său excelent şi mai ales
pentru excelenta, curtenitoarea şi eficienta noastră relaţie de lucru. Grupul nostru este pe deplin mulţumit
de obiectivele acestui raport şi de principiile pe care acesta le stabileşte. Nu aş vrea să revin la foarte lungile
şi profundele dezbateri asupra comodalităţii, coordinării, finalizarea pieţei interne, decarbonizare, precum
şi la toate celelalte aspecte şi dezbateri asupra securităţii, distincţia dintre securitate şi siguranţă, importanţa
sancţiunilor – în special a sancţiunilor transfrontaliere –, care, pe lângă faptul că sunt obiective fundamentale
ale acestei politici viitoare europene în domeniul transportului, coincid de asemenea cu ceea ce dorim.

Pe de altă parte, în acelaşi timp, acest raport nu constituie o listă eclectică de articole şi ar trebui să salutăm
acest fapt, deoarece dl Grosch şi colegii săi au convenit să se concentreze asupra unor obiective care sunt
atât cuantificabile cât şi ambiţioase. Mai mult decât un simplu raport, şi aş dori să declar acest lucru, avem
în faţa noastră o adevărată strategie. De aceea, este important pentru acest plen, pentru Parlament, să adopte
raportul cu o foarte largă majoritate, la fel ca în comisie, astfel încât în loc să ne aflăm într-o poziţie de forţă
în raport cu dvs., dle comisar, am putea în schimb să ne aflăm în poziţia de a defini cu hotărâre priorităţile
noastre în legătură cu această importantă problemă, şi anume transportul. După cum ne-a reamintit dl
Grosch, acesta constituie baza pentru Cartea albă care urmează şi pe care sperăm de asemenea s-o vedem
foarte curând.

De fapt, acesta constituie un bun prilej de elaborare a unei politici integrate şi transversale, în scopul de a
face faţă actualelor şi viitoarelor provocări, şi de a consolida o politică reală în domeniul transporturilor în
Europa pentru a o transforma într-o politică principală a UE. Aş dori să vă reamintesc că 10 % din bogăţia
UE depinde de transportul în Europa şi că peste 10 milioane de oameni sunt angajaţi direct sau indirect în
acest domeniu.

Aş dori să prezint două idei. Prima idee îmi este foarte dragă şi implică luarea în considerare a impactului
asupra mediului înconjurător a fiecărui mod de transport. Nu vreau să spun că doresc să fac o discriminare
a unui anumit mod de transport în comparaţie cu celelalte. Totuşi, aş dori să am acces la informaţii
suplimentare referitoare la impactul asupra mediului şi solicit Băncii Europene de Investiţii să-şi concentreze
investiţiile asupra societăţilor de transport care au metode de producţie mai ecologice.

Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor,
dacă dorim să oprim schimbările climatice, va trebui să abordăm mobilitatea în alt mod. Transportul este
responsabil pentru 30 % din emisiile de CO2 în UE şi, spre deosebire de industria şi izolarea locuinţelor, unde
din 1990 şi până acum am realizat o reducere cu 10 %, pentru transport cifrele au crescut cu 35 %. Toate
economiile făcute în alte domenii utilizând miliarde de euro din veniturile noastre din impozite sunt înghiţite
de către sectorul transporturilor.

La modul general, transportul este prea ieftin şi doar din punct de vedere al mediului transportul este prea
scump. Aceasta este rezultatul deciziilor politice, dar când privim viitorul transportului, devine evident faptul
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că lucrurile vor trebui să se schimbe. Concurenţa este neloială în acest domeniu. Există o taxă obligatorie
fără limită superioară pentru fiecare kilometru de şină pe care-l parcurge un tren. Spre deosebire de aceasta,
taxele de utilizare a drumurilor nu sunt obligatorii şi sunt limitate valoric. În fiecare an, transportul aerian
beneficiază de subvenţii de aproximativ 30 miliarde EUR, dar acesta este un ucigaş al climei. Aşadar, dacă
nu avem destui bani la dispoziţie, aici este locul în care trebuie să căutăm.

Programele de cofinanţare ale UE promovează de asemenea modurile de transport care afectează mediul
înconjurător. Pentru transportul rutier se cheltuieşte în total 60 % şi doar 20 % pentru căile ferate şi 0,9 %
pentru circulaţia cu bicicleta. Această situaţie va trebui să se schimbe şi de aceea noi, cei din Grupul
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, facem apel ca cel puţin 40 % să fie direcţionat către transportul feroviar
ecologic, un maxim de 20 % spre drumuri şi cel puţin 15 % către mersul pe jos şi cu bicicleta.

Salutăm faptul că raportorul doreşte să realizeze o reducere cu 20 % a emisiilor de CO2 provenite din
transportul aerian şi rutier până în anul 2020, comparativ cu cifrele din 1990, şi salutăm această mişcare.
Am dori să vă felicităm pentru raportul dvs. şi de asemenea să vă mulţumim. Oricum, noi, Verzii, dorim de
asemenea să vedem o reducere de 30 % a transportului în ansamblu. Aceasta constituie singura cale prin
care putem opri schimbările climatice şi putem oferi copiilor şi nepoţilor noştri un viitor viabil pe această
planetă. Trebui să depunem cu toţii eforturi pentru a realiza aceasta.

Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR. – (CS) Una dintre problemele-cheie cu care ne confruntăm în
domeniul transporturilor este modul în care rezolvăm problema transportului în oraşe. În timp ce astăzi
peste 70 % dintre europeni trăiesc în oraşe, în anul 2050 numărul lor va fi de aproape 85 %. Oraşele sunt de
asemenea importante şi constituie părţi integrante ale reţelelor de transport, deoarece ele constituie nodurile
de transport în care se întâlnesc diversele forme de transport. De obicei călătoriile încep şi se termină în oraşe.
Din aceste motive, oraşele merită să fie centrul principal al atenţiei.

Până când nu se schimbă obiceiurile şi abordările noastre, creşterea urbanizării şi cota în creştere a populaţiei
urbane vor conduce la blocaje mai frecvente de circulaţie şi la probleme de mediu mai mari. Va trebui, prin
urmare, să realizăm o mai bună integrare a diferitelor metode de transport în oraşe, inclusiv transportul
public. Va trebui să facem posibilă constituirea regiunilor urbane funcţionale, către care să fie direcţionate
atât fondurile europene, cât şi cele naţionale. Este necesar să adoptăm o abordare integrată, să ne concentrăm
asupra întregului, şi nu doar asupra detaliilor, cum ar fi construcţia unui nou pod, extinderea unei benzi de
circulaţie sau sprijin pentru locurile de parcare.

Noile tehnologii vor trebui să fie principala forţă motrice care stă la baza dezvoltării transportului în oraşe.
Aceste tehnologii furnizează locuitorilor oraşului informaţii mult mai exacte, îmbunătăţind productivitatea
societăţilor de transport şi calitatea vieţii locuitorilor. Ele pot reduce blocajele de circulaţie, consumul de
combustibil şi cantitatea produsă de CO2. De exemplu, introducerea unui sistem inteligent de percepere a
taxei de utilizare a drumurilor în Stockholm a redus în mod considerabil povara transportului şi emisiile de
CO2. Volumul traficului rutier în Londra a fost redus la nivelul anilor '80 prin perceperea unei taxe de intrare
în oraş. Toate acestea necesită o înzestrare adecvată a transportului public accesibil. Aceasta este calea pe
care trebuie să mergem.

Georgios Toussas, în numele Grupului GUE/NGL. – (EL) Dle preşedinte, acest raport sprijină şi promovează
în continuare politica UE în domeniul transporturilor, care urmăreşte doar un singur obiectiv: să crească
competitivitatea şi să întărească – prin care se înţelege să maximizeze – profiturile grupurilor monopoliste
de întreprinderi active în domeniul sectorului transportului pe uscat, aerian şi maritim şi contribuţia lor la
planurile strategice generale de capital în Uniunea Europeană în vederea majorării profitului.

Schimbările climatice sunt utilizate de către capital pentru a găsi o cale profitabilă de implicare în noi domenii
de afaceri. Singurele care vor profita de această evoluţie sunt corporaţiile colos, în timp ce, dimpotrivă,
lucrătorii vor asista la creşterea la un nivel ridicat a şomajului şi la distrugerea drepturilor lor la muncă şi
salariale, şi vor plăti şi mai mult pentru transport.

Evoluţiile din statele membre ale Uniunii Europene confirmă în mod categoric aserţiunea noastră: degradarea
transportului public în scopul de a face mai uşoară vânzarea lui către oamenii de afaceri care achiziţionează
felii profitabile cu infrastructuri gata existente pentru care lucrătorii au plătit un preţ exorbitant, un exemplu
tipic fiind vânzarea Hellenic Railways, comparabilă cu cea a Olympic Airways din trecut şi planurilor
asemănătoare ale guvernului PASOK în legătură cu transportul public urban.

Liberalizarea transportului, a transportului de marfă, de călători şi a tuturor tipurilor de transport a avut
consecinţe dezastroase pentru lucrători: un număr crescut de accidente, repercusiuni dureroase asupra
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sănătăţii publice şi pachete de subvenţii în valoare de miliarde de euro pentru grupurile monopoliste de
întreprinderi.

Eliminarea cabotajului în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 are consecinţe dureroase asupra
marinarilor şi lucrătorilor şi asupra locuitorilor insulelor. Grupurile navale monopoliste care operează
transportul cu vase de pasageri de coastă, cu feriboturi pentru autovehicule, vase de croazieră şi la modul
general toate categoriile de transport naval planificate – şi acesta este un aspect foarte important – optează
pentru înregistrarea navelor lor sub pavilioanele de convenienţă ale statelor membre ale Uniunii Europene
şi ale unor terţe ţări, deoarece, în acest mod, acestea pot obţine forţă de muncă mai ieftină şi îşi pot majora
profiturile.

În acelaşi timp, armatorii îşi construiesc navele în şantierele navale din Asia. Exploatarea lucrătorilor generează
multă tensiune şi acestora le sunt măturate drepturile la muncă şi la asigurare. Mii de muncitori sunt aruncaţi
cu miile în Kaiada şomajului. În acest mod, se poate alege forţa de muncă ieftină, fără drepturi salariale
legitime. Preţurile biletelor au crescut astronomic, în timp ce riscul pentru securitatea călătorilor şi viaţa
omului au crescut, datorită standardului descendent şi lipsei oricărui control sau a supravegherii măsurilor
de securitate care sunt văzute de către capital şi profiturile acestuia ca şi costuri.

Circulaţia forţei de muncă, mişcarea de bază, se opune şi luptă contra politicii profund antifundamentale a
Uniunii Europene, făcând apel la crearea unui singur operator pentru transportul public care va satisface
nevoile sociale şi pe cele fundamentale.

Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD. – (SK) Raportul pe care îl dezbatem referitor la un viitor sustenabil
pentru transporturi descrie actualele probleme ale sectorului transporturilor şi prezintă idei şi recomandări
politice asupra modului în care pot fi soluţionate cel mai bine aceste probleme.

Suntem cu toţii de acord că transportul eficient şi bine organizat sprijină viaţa socială şi contribuie la
impulsionarea rezultatelor economice. Există nevoia reală a unei îmbunătăţiri consecvente a calităţii şi
eficienţei tuturor formelor de transport, inclusiv transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian,
respectând totodată în mod strict principiile esenţiale ale protecţiei mediului.

Creşterea permanentă şi supraîncărcarea transportului rutier în zonele urbane constituie cauza a până la
40 % din CO2 şi de până la 70 % a celorlalte emisii nocive provenite de la autovehicule. Promovarea eficientă
a tehnologiilor cu emisii reduse de CO2 în domeniul transporturilor constituie, prin urmare, o acţiune naturală
direcţionată către o concentrare pe protecţia mediului.

Cu toate acestea, dezvoltarea vehiculelor antrenate electric necesită un efort accelerat la nivelul normelor şi
măsurilor de reglementare de bază ale Uniunii Europene, care ar putea deschide în mod definitiv calea spre
utilizarea în masă a curentului electric în transport. După părerea mea, dle comisar, pe bună dreptate, noi
toţi vedem deficienţe uriaşe în activitatea Uniunii Europene, care în acest domeniu nu ţine pasul cu actualele
necesităţi, deoarece societăţile japoneze dezvoltă vehicule electrice şi lucrează intens la standardizarea şi
unificarea reglementărilor pentru acest domeniu.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Dle preşedinte, acest raport referitor la un viitor sustenabil pentru
transporturi abordează importanţa sectorului transporturilor pentru economia europeană şi realizarea pieţei
unice. La prima vedere, acesta pare promiţător, dacă, din păcate, raportul nu ar degenera într-un catalog de
cifre legate de cauzele dragi stângiştilor: protecţia mediului, reducerea CO2, îmbunătăţirea condiţiilor sociale
şi de muncă, găsiţi acolo tot ce vreţi. În mod evident, toate acestea vor trebui regizate din Europa. În curând,
consumatorilor şi societăţilor comerciale li se va pune şaua costurilor ridicate a conformării cu ultimele
cerinţe europene, iar aceste scheme de transport vor fi în final finanţate prin subvenţii europene.

Aceste ambiţii vor fi plătite de către economiile europene. Chiar şi înainte de actuala recesiune, Europa era
incapabilă să ţină pasul cu cifrele de creştere ale Statelor Unite ale Americii, ca să nu mai vorbim despre cele
ale economiilor emergente, cum ar fi India şi China. Acum, după eşecul summitului de la Copenhaga asupra
schimbărilor climatice, Europa face unilateral o încercare de a depăşi utilizarea combustibililor fosili. Un alt
lucru pe care îl puteţi citi în acest raport este acela că viitoarea creştere a transportului aerian va depinde de
neutralitatea faţă de CO2. Care este modul exact în care cred ei că vor realiza practic acest lucru? Intenţionează
să introducă avioane electrice în viitorul apropiat?

Oricât de mult o mare parte a acestui raport năzuieşte către o bunăstare financiară şi socială în Europa, el
pare că va imprima un curs care va lăsa Uniunea Europeană într-o poziţie şi mai slabă, ceea ce va avea drept
consecinţă mai puţine locuri de muncă şi un standard mai scăzut al bunăstării. Europa nu are posibilitatea
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în prezent de a atinge obiectivele pe care le-a stabilit singură. Dle preşedinte, să ne concentrăm aici asupra
esenţei problemei şi aceasta o constituie un viitor profitabil din punct de vedere economic pentru activitatea
de transport. Dacă statele membre doresc să adauge la aceasta o politică, acest lucru va fi treaba lor, dar vă
rog să ne scutiţi de o economie planificată impusă.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să-i mulţumesc dlui Grosch pentru
raportul său amănunţit şi pentru uriaşul volum de muncă pe care l-a pus în elaborarea acestuia.

Fără un sistem funcţional de transport, nu va fi posibilă o Europă fără frontierele care ne separă. În plus,
economia europeană nu poate avea succes şi nici măcar nu este de conceput fără un sistem eficient, sigur în
viitor, de transport pe uscat, pe apă şi în aer. Avem nevoie de un sentiment mai puternic al comunităţii şi de
mai puţin egoism naţional, în special, atunci când este vorba de transportul feroviar care protejează mediul.

Pentru a asigura un viitorul sustenabil pentru transporturi, va trebui ca toate modurile de transport să fie
pregătite astfel încât să facă faţă provocărilor ecologice şi economice cu care se confruntă societatea în
ansamblu. Raportul furnizează indicatori valoroşi în acest sens, care arată direcţia în care trebuie să ne
îndreptăm.

Există doar un singur aspect din raport cu care nu sunt de acord. Constituirea unui fond de transport prin
utilizarea banilor alocaţi politicii de coeziune constituie un lucru pe care eu nu îl pot sprijini. De ce? Este
adevărat că transportul promovează coeziunea în Europa. În orice caz, un fond separat finanţat din banii
alocaţi politicii de coeziune nu ar fi în măsură să satisfacă aşteptările cărora le dă naştere. Ar exercita de
asemenea o presiune unilaterală asupra Fondului de coeziune şi ar lua prea mult din responsabilitatea statelor
membre, cărora li se cere în mod special să asigure un viitor sustenabil pentru transporturi.

Tocmai am constituit în Parlament o comisie specială care va discuta modul în care vor arăta în viitor Fondurile
de coeziune şi structurale ale Uniunii Europene şi nu ar trebui să prejudiciem munca acestei comisiei. Prin
urmare, fac apel la dvs. să votaţi în favoarea amendamentului la acest raport. În plus, cred că în contextul
sustenabilităţii şi al viitorului sistemelor de transport, ar trebui de asemenea să-i acordăm o şansă tehnologiei
levitaţiei magnetice.

Magdalena Álvarez (S&D). – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, înainte de a aborda conţinutul raportului,
vă rog să-mi permiteţi să-i mulţumesc dlui Grosch pentru includerea şi acceptarea majorităţii amendamentelor
propuse de către Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European.

După părerea mea, aceasta a contribuit la stabilirea în mod adecvat şi la direcţionarea orientărilor pentru
viitoarea politică europeană în domeniul transporturilor.

Aş dori să subliniez patru grupuri majore dintre amendamentele acceptate şi incluse. Primul se referă la
obiective. Includerea securităţii şi coeziunii teritoriale ca şi obiective prioritare va îmbunătăţi fără îndoială
concepţia viitoarei politici în domeniul transporturilor şi va contribui la ajustarea aplicării practice a acesteia
la speranţele, nevoile şi posibilităţile publicului.

Împreună cu securitatea, coeziunea teritorială a fost inclusă ca un obiectiv prioritar, după cum am spus. În
acest scop, s-a propus să se depună eforturi speciale pentru a îmbunătăţi condiţiile transfrontaliere, a reduce
blocajele şi a soluţiona problemele interoperabilităţii, precum şi pentru a îmbunătăţi legăturile cu regiunile
cele mai îndepărtate. Toate acestea trebuie să se bazeze pe situaţia reală a fiecărei ţări şi fiecare mod de
transport.

Al doilea grup de amendamente cu importanţă deosebită îl reprezintă cel al promovării a două moduri de
transport: pe calea ferată, pe mare şi pe căile navigabile.

Există de asemenea şi un al treilea grup de amendamente pe care doresc să-l subliniez în mod deosebit, cel
referitor la finanţare. Acoperirea financiară adecvată este vitală şi de importanţă vitală şi, în acest scop,
susţinem crearea unui fond pentru transport, un angajament bugetar în cadrul perspectivelor financiare, şi
o aplicare specifică a regulii de aur.

În sfârşit, aş dori să menţionez amendamentele pe care eu le consider importante şi care se referă la necesitatea
de a consolida aspectul social al transporturilor. Mă refer la condiţiile de muncă ale lucrătorilor şi la drepturile
călătorilor.

Voi încheia prin a mulţumi încă o dată raportorului şi celorlalte grupuri pentru cooperarea lor, şi pentru
înaltul angajament asumat faţă de transportul european.
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Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, obiectivele 2020 pentru un viitor sustenabil
pentru transportul urban şi transportul de mărfuri sunt ambiţioase: reducerea cu 40 %, între 2010 şi 2020,
a numărului de decese şi răniri grave cauzate de accidentele rutiere. În ceea ce priveşte transportul rutier,
dublarea până în 2020 a numărului de pasageri care călătoresc cu autobuzul şi cu trenul. Reducerea emisiilor
de CO2 generate de transportul rutier prin inovaţii adecvate şi evitarea curselor în gol; promovarea transportului
pe calea ferată; reducerea consumului de energie electrică de către vehiculele feroviare; reducerea poluării
mediului de către transportul aerian; acordarea de stimulente financiare, din nou până în anul 2020, pentru
crearea legăturilor multimodale, sau platforme, pentru călătoria în Uniunea Europeană, şi creşterea numărului
acestora.

Bineînţeles că totuşi primul pas îl constituie o şi mai mare integrare a modurilor de transport, iar Uniunea
Europeană trebuie să întreprindă acţiuni decisive în momentul în care apar probleme în legătură cu realizarea
marilor coridoare de cale ferată sau linii de comunicaţie.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, mă alătur corului de laude aduse
raportorului, dl Grosch, care cu siguranţă a făcut o treabă bună. Sunt de acord cu cele mai multe dintre
considerentele care au fost deja exprimate în legătură cu comodalitatea ca aspect important şi cu privire la
problema interoperabilităţii.

Sunt trei lucruri pe care aş dori să le subliniez rapid. Primul se referă la problema securităţii: va trebui să
continuăm să investim din greu în securitate, care va trebui cu siguranţă să fie realizată prin dezvoltarea ITS,
după cum am spus deja în dezbaterea precedentă, şi va trebui să facem acest lucru prin dezvoltarea în
continuare a tehnologiei RTMS în sectorul transportului pe calea ferată. Rămânând la sectorul transportului
pe calea ferată, trebuie să facem munca cu curaj, să investim Agenţia Europeană a Căilor Ferate cu atribuţii
mai mari în domeniul securităţii în scopul de a evita repetarea dezastrelor cum este acela pe care l-am trăit
cu câteva luni în urmă.

Referitor la finanţare, sunt în favoarea creării unui fond pentru transport. Cred că din perspectiva financiară
a anului 2013, va trebui să luptăm pentru a obţine finanţarea adecvată a acestor politici şi a ne asigura că
reţelele TEN pot fi dezvoltate în viitor. În această privinţă, cred că este fundamental ca aceste reţele să fie
dezvoltate având în centru Mediterana, deoarece Mediterana este un punct de legătură cu noile pieţe din est.

În sfârşit, ultima problemă pe care aş dori să o ating se referă la mobilitatea urbană. Am salutat în mod hotărât
apelul conţinut în raport şi cred că referitor la această temă ar trebui să încurajăm utilizarea şi coordonarea
bunelor practici. Trebuie să depunem eforturi pentru a asigura o gestionare mai bună a transportului de
mărfuri în metropole şi oraşe în scopul de a realiza un sistem urban de transport mai sustenabil, şi cred că
acest raport constituie o bună premisă pentru continuarea unei munci excelente.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, sunt încântat de faptul că vom
putea adopta mâine acest raport cu o largă majoritate. Sunt două lucruri pe care le consider a fi deosebit de
importante. Primul este acela de a ne asigura că obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru 2020 pot fi
măsurate. Avem nevoie de principii măsurabile care să ne permită să facem bilanţul după zece ani, şi chiar
mai bine, la jumătatea perioadei, astfel încât să putem determina dacă am realizat ceva din ceea ce ne-am
propus să facem, sau dacă lucrurile nu au funcţionat şi trebuie să aducem îmbunătăţiri. Aceasta se aplică în
special emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor. Dacă toate celelalte sectoare înregistrează progrese,
după cum a spus dl Cramer, atunci putem solicita, pe bună dreptate, industriei transporturilor să facă acelaşi
lucru. Politica europeană în domeniul transporturilor prezintă o importanţă deosebită atunci când este vorba
despre reducerea emisiilor de CO2.

Cel de-al doilea punct se referă la implementarea unei comodalităţi eficiente. Pentru mine, aceasta reprezintă
cheia către o strategie inteligentă a UE în domeniul transporturilor. Spun aceasta, deoarece comodalitatea
eficientă poate avea mai multe semnificaţii diferite. Dacă nu ne bazăm conceptul teoretic pe criterii corecte,
care pot fi aplicate în practică, nu ne vom atinge obiectivele. De aceea, fac încă odată apel la Comisie să asigure
implementarea corectă a conceptului până la cel mai mic detaliu, ceea ce înseamnă dezvoltarea nodurilor
intermodale utile şi înlăturarea blocajelor în transportul de marfă înspre şi dinspre porţile comerciale europene
importante. Aceasta se referă în special la legăturile dintre marile porturi şi aeroporturi şi interiorul ţărilor.

Cea de a treia observaţie a mea este că Reţeaua transeuropeană (TEN) trebuie să se bazeze pe aceleaşi criterii,
astfel încât să existe o trecere modală aproape automată către un sistem european de transport eficient şi
ecologic. Aceştia sunt factorii care fac ca un plan să fie inteligent. Nu doar eficienţa cheltuielilor, dar şi
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compatibilitatea socială, protecţia mediului şi durabilitatea. Vă mulţumesc foarte mult, dle Grosch şi dnă
Alvarez, pentru munca depusă.

Preşedinte. – Următorul punct este procedura „catch-the-eye”. Am 12 persoane care s-au înscris la cuvânt.
De fapt, într-o dezbatere ar trebui să avem doar cinci dar, datorită importanţei acestei teme, vom încerca să
acordăm fiecăruia cuvântul, dar vă rog doar un singur minut.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Dle preşedinte, după părerea mea, acest excelent raport stabileşte
orientările care vor trebui să inspire noua Carte albă privind transporturile care va configura politica europeană
în domeniul transporturilor pentru următorii 10 ani.

Acest raport include câteva probleme care merită subliniate: necesitatea unui fond financiar ca şi instrument
esenţial; provocarea cererii crescânde în domeniul transportului de mărfuri; căutarea soluţiilor comodale
care să aducă siguranţă utilizatorilor şi încărcăturii. necesitatea vitală a unui număr suficient de zone sigure
de odihnă în cazul transportului rutier; diagnosticul corect după părerea mea, că diferitele moduri de transport
trebuie să se completeze unul pe altul, avându-se în vedere criteriul eficienţei şi nu doar concurenţa dintre
ele; afirmaţia raportorului – curajoasă şi onestă după părerea mea – că transportul pe calea ferată şi pe mare
nu este întotdeauna mai ecologic decât transportul rutier.

Pe scurt, conceptul de „comodalitate eficientă” este un concept pentru viitor şi, după părerea mea, va trebui
sprijinit pe deplin.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, dle Kallas, aş dori să felicit raportorul, care a făcut o muncă
excelentă de mare importanţă pentru forma finală a viitoarei Cărţi albe. Susţin opinia că îmbunătăţirea
eficienţei sistemului de transport este o problemă crucială pentru Uniunea Europeană, dar pentru transpunerea
în realitate a acestor obiective, este esenţială integrarea strategică a instrumentelor UE. Politica de coeziune,
ca şi instrument cheie pentru îndeplinirea strategiei Europa 2020, trebuie să joace un rol conducător în relaţia
cu politicile sectoriale, să conducă la includerea deplină a tuturor statelor membre într-o reţea europeană şi
de asemenea să sprijine introducerea treptată a soluţiilor inteligente.

Uniunea Europeană ar trebui să aibă la dispoziţie instrumentele care să sprijine o creştere a eficienţei reţelelor
de transport, inclusiv în legătură cu proiectele transfrontaliere. În orice caz, fondul pentru transport nu
trebuie constituit în detrimentul resurselor alocate pentru politica de coeziune. Trebuie să facem tot posibilul
pentru a stimula consolidarea politicii în domeniul transporturilor şi a politicii de coeziune, şi nu de a slăbi
instrumentele existente.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – Raportul privind un viitor sustenabil pentru transporturi conţine
recomandările Parlamentului atât pentru viitoarea Carte Albă pentru un transport sustenabil în Uniunea
Europeană, cât şi pentru viitorul TEN-T.

Având în vedere densitatea mare a populaţiei din Uniunea Europeană, este esenţial să dezvoltăm mai mult
transportul feroviar şi naval. O strategie europeană pentru dezvoltarea transportului pe căi navigabile
interioare, precum şi dezvoltarea coridoarelor feroviare de marfă şi a căilor ferate de mare viteză pentru a
conecta toate capitalele şi marile oraşe europene, trebuie să devină prioritare pentru Uniunea Europeană.
Sper ca viitoarea reţea TEN-T să valorifice mai mult ieşirea la Marea Neagră şi coridorul Rhin-Main-Dunăre.

Deschiderea pieţelor în domeniul transporturilor ar trebui să se facă doar în folosul consumatorilor şi să fie
însoţită de o planificare pe termen lung a investiţiilor pentru infrastructură şi de o consolidare a
interoperabilităţii tehnice.

Finanţarea pentru dezvoltarea sistemului de transport european ar trebui să ţină seama de siguranţa
transporturilor şi de coeziunea socială, economică şi teritorială.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, şi eu aş dori să aduc sincerele mele mulţumiri raportorului,
precum şi tuturor raportorilor alternativi. Cred că am reuşit să soluţionăm ceea ce părea să fie aproape o
contradicţie, deoarece noi toţi cerem dezvoltarea sistemului nostru de transport, dar şi un viitor sustenabil.

Acest raport stabileşte cerinţele pentru un viitor cu adevărat sustenabil. Speranţa mea este că vom putea
colabora pentru a implementa aceste cerinţe astfel încât acestea să poată fi simţite pe teren.

Aş dori să dau doar un exemplu referitor la ceea ce încercăm să realizăm în prezent în Austria. Am înfiinţat
de curând platforma Niederösterreich mobil în landul Austria Inferioară. Aceasta urmăreşte să reunească toate
grupurile de interese şi toate organismele care sunt menite să dezvolte sisteme sustenabile de mobilitate
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locală pentru viitor. Cred că avem nevoie de exemple de acest fel la scară redusă, dar avem de asemenea
nevoie de modele la nivel european.

Trebuie să ne extindem reţelele de transport, în special, reţelele de cale ferată şi cele pe apă. În ceea ce priveşte
strategia legată de Dunăre aş dori să subliniez că, în timp ce trebuie să dezvoltăm Dunărea, trebuie de asemenea
şi este mult mai important să luăm în considerare faptul că ea este un ecosistem foarte sensibil.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Dle preşedinte, aceasta a fost cu adevărat o după-amiază dedicată
transportului, iar acesta este raportul care în esenţă rezumă totul.

Mulţi oameni spun că cea mai mare realizare făcută în numele cetăţenilor Europei este piaţa internă. După
cum a afirmat dl Kallas, rutele de transport sunt arterele pieţei interne. De aceea, este, desigur, important să
se asigure că aceste rute de transport sunt sigure, că ele sunt dezvoltate într-un mod ecologic, şi că avem o
privire generală asupra ceea ce poate fi îmbunătăţit în viitor, de exemplu, prin utilizarea sistemelor inteligente
de transport.

Trebuie să ne gândim la modul în care putem structura mai ecologic domenii cum ar fi transportul maritim,
într-un mod mai eficient, cum putem transfera o cantitate mai mare de transporturi de pe şosele şi în aceste
domenii, şi la modul în care putem reduce impactul emisiilor din transportul maritim asupra mediului.
Totodată, trebuie să luăm de asemenea în considerare modul în care satisfacem cerinţele specifice ale
transportului urban, care sunt foarte diferite de cele ale transportului internaţional. Viitorul transportului
urban poate să rezide în managerii care merg pe biciclete electrice care îi ajută de asemenea să facă exerciţii.
Desigur, avem nevoie de alternative diferite pentru distanţe mai lungi, care îndeplinesc de asemenea funcţia
transfrontalieră. Acesta este un raport bun şi de perspectivă.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Dle preşedinte, transportul constituie un element fundamental al dezvoltării
economice. Acesta este esenţial pentru coeziunea teritorială, progresul social şi creşterea bunăstării publice.
Ca urmare a relevanţei sale strategice şi a interesului său public fără echivoc, acest sector este şi trebuie să
continue să fie unul dintre domeniile în care statele îşi exercită rolul lor social prin intermediul serviciilor
publice. Acest lucru este necesar pentru un sistem modern şi eficient de transport capabil să răspundă
provocărilor majore din acest sector, cum ar fi, printre altele, creşterea securităţii şi reducerea impactului
asupra mediului înconjurător.

Trebuie să corectăm şi să inversăm politicile persistente de a nu investi în şi de a dezmembra sectorul
transportului public, în perspectiva privatizării acestuia. Trebuie să respectăm şi să preţuim drepturile
lucrătorilor din acest sector. Trebuie să investim în cercetare şi dezvoltare, precum şi în principala infrastructură
publică pentru a ne asigura că sectorul răspunde nevoilor societăţii.

Din toate aceste motive, în câteva ţări cum ar fi Portugalia, lucrătorii şi populaţia au fost dârzi şi au luptat
hotărât pentru protejarea sectorului transportului public şi salvarea acestuia de la privatizare. Salutăm această
luptă şi ne alăturăm acesteia.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, pe fundalul acestei cuprinzătoare discuţii, aş dori să fac în
mod anticipat o sugestie care ar reduce unele dintre problemele noastre legate de transport.

Milioane de cetăţeni ai UE se află în prezent pe drumurile Europei către destinaţiile de vacanţă. Pentru a face
transportul mai sustenabil, nu ar fi inteligent să eşalonăm la nivel european perioadele de concediu ale statelor
membre şi să le coordonăm între ele?

Reglementările naţionale referitoare la vacanţe au deseori un impact serios asupra deplasării în concediu.
Reţeaua europeană de transport este puternic solicitată, oamenii sunt prinşi cu orele în blocaje de circulaţie
în drumul lor către destinaţiile de vacanţă, iar consecinţele negative ale acestor vârfuri sezoniere asupra
mediului, sau asupra cetăţenilor şi consumatorilor, sunt evidente. Perioade eşalonate de vacanţă, care ar
trebui, desigur, să ia în considerare necesităţile statelor individuale în domeniul educaţiei, ar putea contribui
la soluţionarea unora dintre aceste probleme. Aceasta ar avea şi avantaje economice, deoarece extinderea
sezonului de vacanţă ar avea ca rezultat preţuri mai mici şi crearea de noi locuri de muncă.

Sper că această sugestie va fi luată în considerare de către Comisie

Mairead McGuinness (PPE). – Dle preşedinte, ce idee bună ar fi dacă am putea eşalona vacanţele acestui
Parlament, dar nu cred că se va întâmpla acest lucru.
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Am ascultat colegii care au menţionat bicicletele. Permiteţi-mi să spun că săptămâna trecută am cumpărat
o bicicletă nouă. Este foarte durabilă, dar este total nepractică pentru slujba pe care o am. Ceea ce avem nevoie
sunt soluţii de transport durabile, foarte practice. Permiteţi-mi de asemenea să adaug că, pe bună dreptate,
s-a vorbit mult despre transportul urban şi despre necesitatea de a avea sisteme care sunt conectate între ele,
dar să nu uităm acele persoane care trăiesc în comunităţi rurale izolate, situaţie în care programele de transport
rural la scară redusă înseamnă că ei se pot implica într-o societate mai largă. Există astfel atât o dimensiune
socială, cât şi una economică, a transportului pe care va trebui să o luăm în considerare. Da, cu siguranţă,
trebuie să abordăm problemele de mediu, şi cred că aceasta se va face prin tehnologie şi prin exercitarea de
presiune asupra schimbărilor climatice. În ceea ce priveşte problema fondului de transport, aş regreta orice
încercare de a lua de la unul şi a da la altul. Marea noastră luptă o constituie asigurarea unui buget adecvat
pentru Uniunea Europeană în integralitatea ei, după 2013. Va fi greu.

PREZIDEAZĂ: LIBOR ROUČEK
Vicepreşedinte

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Viitorul în domeniul transporturilor include cu siguranţă şi dezvoltarea şi
sprijinul acordat transportului public. Obiectivul de dublare a numărului de utilizatori până în 2020 reprezintă
un pas în direcţia cea bună. Cu toate acestea, există un semn de întrebare asupra modului în care acest sector
va fi afectat de criza economică şi politica de reduceri bugetare pe termen lung.

Noile state membre, în special, se confruntă în prezent cu o presiune socială enormă de utilizare a maşinilor
individuale, cu toate consecinţele negative ale acestui aspect, inclusiv emisiile mai mari de CO2 şi accidentele
rutiere. Autorităţile locale şi regionale, cu precădere, se confruntă cu presiuni de reducere a mijloacelor de
transport public, menţinerea acestora trebuind să reprezinte o prioritate la nivel european înainte de a avea
loc daune ireversibile. Acum, mai mult decât oricând, acest lucru ar trebui să fie un obiectiv important al
fiecărei politici europene de transport pentru a găsi o modalitate de susţinere a operaţiunilor de transport
public în mod eficient şi eficace.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, sectorul transporturilor este un element fundamental
al dezvoltării Uniunii şi a regiunilor sale. Acesta joacă un rol esenţial în economie şi în ocuparea forţei de
muncă. Acesta permite libera circulaţie a cetăţenilor UE şi a fluxului de mărfuri în întreaga Europă. Are, de
asemenea, o influenţă directă asupra dezvoltării şi coeziunii sociale a regiunilor şi asupra calităţii vieţii, a
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor.

Reducerea emisiilor de CO2 în transportul rutier prin utilizarea unor inovaţii din domeniu este extrem de
importantă. Unele căi de transport pentru călători şi de marfă ar trebui să fie transferate de la transportul
rutier la cel feroviar sau naval pentru a reduce povara de trafic excesivă de pe drumurile existente. Ar trebui
să dezvoltăm forme moderne de transport public în zonele urbane. Este important ca diferitele mijloace de
transport să nu se concureze între ele într-un mod artificial, ci să se susţină reciproc şi să se completeze unele
pe altele, creând un sistem de transport sustenabil. Politica în domeniul transporturilor ar trebui să fie mai
eficace şi mai eficientă.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Am avut astăzi, aici, oportunitatea de a purta o dezbatere foarte
interesantă cu privire la viitorul transporturilor. Această dezbatere are loc în acelaşi timp cu o altă discuţie
ce se ţine tot aici, în Parlament, cu privire la bugetul pentru perioada 2014-2020. Aş dori să vă întreb
următoarele: în bugetul pentru următorii şase ani, nu ar trebui să oferim mai multe resurse pentru transport
şi, în special, nu ar trebui ca următorii câţiva ani să fie o perioadă de eforturi deosebite în ceea ce priveşte
transportul feroviar? Deoarece cu toţii cei de aici credem că aceasta este forma de transport care ar trebui să
despovăreze şoselele. Este un mijloc de transport foarte ecologic, dar în acest moment, simplele discuţii
despre acest subiect nu vor fi de ajuns. Pentru aceste obiective ar trebui asigurate resurse semnificativ mai
mari în următoarea perioadă de şase ani.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Dle preşedinte, doresc şi eu să-l felicit pe dl Grosch, în special pentru
sensibilitatea sa în ceea ce priveşte punctele de trecere ale reţelei europene de transport. Aş dori, de asemenea,
să-i mulţumesc colegei mele, dna Álvarez, pentru că a întocmit un raport atât de relevant şi echilibrat.

Vă rugăm permiteţi-mi să menţionez doar două lucruri minore care nu se regăsesc în raport, dar care ar
putea fi în Cartea albă a Comisiei de mâine. În primul rând, aş dori să-mi exprim dezamăgirea că reducerea
cu 40 % a numărului de decese se păstrează. Ştiu că se adaugă aici problema rănilor grave, dar cred că va
trebui, în mod firesc, să explicăm foarte bine de ce nu suntem mai ambiţioşi şi nu ne propunem un obiectiv
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de 50 % sau chiar mai mare, deoarece scopul nostru este de a reduce numărul de decese în traficul rutier cu
100 %.

În ceea ce priveşte finanţarea reţelelor, aş dori doar să adaug în plus faţă de propunerile din raportul dlui
Grosch, care cred că sunt extrem de interesante, faptul că ar trebui să fim cât se poate de ambiţioşi acum,
odată cu deschiderea dezbaterii cu privire la perspectivele financiare viitoare. De ce să nu luăm în considerare,
şi mă adresez, în special dvs., dle Kallas, garantarea unui obiectiv de 10 % din bugetul multianual următor,
2014-2020, pentru reţelele de transport din Europa? De ce să nu visăm? De ce să renunţăm dinainte?

Să mergem mai departe, pentru că, poate, vom reuşi ceea ce nu am reuşit în perspectivele financiare anterioare.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Dle preşedinte, acest raport din proprie iniţiativă permite Parlamentului European
să stabilească obiective clare pentru dezvoltarea sectorului transporturilor. Acest lucru este important deoarece
transportul ne va permite să realizăm şi să menţinem o economie funcţională şi o Europă competitivă.

Cu toţii, inclusiv dl Kallas, ştim că principala caracteristică a unor astfel de planuri ambiţioase şi care implică
investiţii mari este, fireşte, finanţarea şi aşteptăm cu nerăbdare să vedem noi modele de finanţare, modele de
care va fi cu siguranţă nevoie. Un fond al transporturilor ar putea şi va juca un rol deosebit de important în
această privinţă, nu prin a lua bani de la alte domenii, ci prin a coordona fluxurile imense de finanţare într-un
mod mai eficient.

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei. - Dle preşedinte, aceasta a fost o discuţie interesantă. Este clar că ne
confruntăm cu o sarcină foarte ambiţioasă de a calcula bine priorităţile pentru sectorul transporturilor din
următorul deceniu asigurându-ne în acelaşi timp că se acordă atenţia necesară diferitelor aspecte, uneori cu
o natură foarte controversată.

Aţi semnalat deja toate aceste aspecte controversate în timpul dezbaterilor de astăzi, iar acestea sunt foarte
bine cunoscute în ceea ce priveşte căile ferate. La ultima sesiune, aţi avut o dezbatere interesantă şi
controversată cu privire la coridoarele feroviare de marfă competitive, care pot reprezenta o dezvoltare foarte
importantă.

Haideţi să lucrăm împreună pentru a impulsiona reformele necesare din domeniul căilor ferate.
Competitivitatea transporturilor feroviare în comparaţie cu transportul rutier şi, de asemenea, cu
competitivitatea globală a Europei depinde foarte mult de arhitectura internă a căilor noastre ferate: renunţarea
la privilegii, renunţarea la interferenţele politice şi toate aceste lucruri. Aceasta este convingerea mea puternică
după scurta mea perioadă în acest loc de muncă.

Este coeziunea din domeniul transporturilor, de asemenea, o coeziune sau nu? Vehiculele electrice: Ce
contribuţie au vehiculele electrice în ceea ce priveşte ambuteiajele, care reprezintă cea mai detestată
caracteristică în domeniul transporturilor? Finanţele dau întotdeauna naştere la controverse, mai ales în ziua
de azi. După aceea urmează interesele regionale, semnalate deja aici; interesele zonei mediteraneene.

Prin urmare, vă invit să lucrăm împreună şi să încercăm să găsim echilibrul corespunzător. Cred că putem
cu toţii să cădem de acord asupra obiectivelor generale. Abordarea provocărilor viitoare ale sistemului de
transport necesită satisfacerea nevoii de mobilitate a cetăţenilor şi a întreprinderilor într-un mod care să
utilizeze energie mai puţină şi mai curată şi să exploateze mai eficient infrastructura şi potenţialul fiecărui
mod. Am încredere că, în acest cadru, cooperarea dintre toate instituţiile europene va avea ca rezultat şi va
aduce avantajul unui sistem de transport de înaltă calitate în viitor.

Mathieu Grosch, raportor. – (DE) Dle preşedinte, dle Kallas, doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc foarte
mult pentru contribuţiile dvs. Ne-am stabilit nişte obiective în acest raport şi este nevoie de multe lucruri
pentru a le atinge, inclusiv de finanţare.

Prin urmare, aş vrea să fiu destul de clar în acest moment că intenţia noastră nu este de a-l jefui pe Petru
pentru a-l plăti pe Pavel. Cu toate acestea, ar fi păcat dacă Petru ar fi foarte bogat, iar Pavel ar avea într-adevăr
nevoie de bani pentru a-i investi acolo unde este cazul. Este greu de imaginat două domenii care sunt mai
compatibile decât mobilitatea şi coeziunea teritorială. Nu trebuie să le vedem ca fiind în concurenţă unul cu
altul, aşa cum fac unii oameni. De exemplu, este chiar cazul unui amendament prezentat de grupul meu. În
schimb, ar trebui să le considerăm ca lucrând împreună. Acesta este, de asemenea, conceptul fundamental
de coeziune, aşa cum îl înţelegem noi.

Prin urmare, aş dori să fac apel la dvs. în mod special de a nu sprijini acest amendament, deoarece fondul va
juca un rol-cheie în raportul nostru, în viitor, dar şi în politica transporturilor. Avem nevoie de bani nu doar
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pentru a îmbunătăţi infrastructura, dar şi pentru activităţi de cercetare, lucru care va duce la creşterea siguranţei
şi îmbunătăţirea tehnologiei.

Deoarece ştim că în sectorul feroviar, de exemplu, există în funcţiune şapte sau opt sisteme complet diferite,
în timp ce pe şosele poţi să călătoreşti prin toată Europa în lung şi-n lat de la nord la sud şi de la est la vest
fără probleme tehnologice, cred că este complet acceptabil să investim aceşti bani în cercetare,
interoperabilitate şi tehnologie, tocmai pentru a permite regiunilor să se apropie unele de altele.

În ceea ce priveşte agenţiile în cauză, şi aş dori să mă refer din nou pe scurt la acest aspect, credem cu tărie
că nu trebuie să creăm o structură nouă, ci trebuie să acordăm Europei un rol central. În domeniul politicii
privind transportul şi în alte domenii, devine clar că Europa, în multe cazuri, reprezintă soluţia şi nu problema,
aşa cum ar dori să pretindă mulţi dintre cei care privesc situaţia cu o uşoară tentă de autonomie naţională.
Asta urmărim să realizăm cu agenţiile şi cu acest raport. Aş dori să vă mulţumesc tuturor pentru contribuţiile
dvs. foarte pozitive.

Preşedinte. – Dezbaterea este închisă.

Votarea va avea loc mâine (marţi, 6 iulie 2010).

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Spyros Danellis (S&D), în scris. – (EL) Pregătirea următoarei Cărţi albe cu privire la transporturi este un
punct de cotitură, oferindu-ne posibilitatea de a reconsidera orientările politicii de transport şi, prin urmare,
„infrastructura dură” a pieţei comune a UE. Deja în forma sa actuală, raportul Grosch oferă o viziune globală
a viitorului transporturilor, o perspectivă care porneşte de la premisa că eficienţa sistemului de transport nu
este determinată exclusiv de dimensiunea reţelelor noastre rutiere sau de volumul de marfă transportat de
navele şi trenurile noastre; aceasta este, de asemenea, determinată – iar acesta este un principiu de bază şi nu
unul ne-negociabil – de impactul acestor activităţi asupra mediului, asupra societăţii, asupra ocupării forţei
de muncă şi asupra siguranţei publice. De aceea cred că este deosebit de important să dăm un nou elan
siguranţei rutiere – neuitând că 70 % din transportul în UE are loc pe cale rutieră – şi de asemenea, cred că
propunerea de instituire a unei Agenţii europene pentru transportul rutier este o măsură importantă în
această direcţie. Avem nevoie de instrumente noi pentru a promova adoptarea de noi tehnologii şi a difuza
cele mai bune măsuri de reglementare şi instrumente de cercetare pentru transportul rutier.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), în scris. – (PL) Dle preşedinte, raportul Grosch, pe care l-am
dezbătut astăzi, joacă fără îndoială un rol important în elaborarea viitorului transporturilor europene pentru
următorii 10 ani. Numărul neobişnuit de discrepanţe şi problema găsirii unui compromis reciproc sunt
rezultatul naturii diverse a transporturilor în statele europene şi situaţiei sociale şi geopolitice complicate
din Uniunea Europeană.

Aş dori să atrag atenţia asupra mai multor probleme cuprinse în document, inclusiv faptul că ţintim către
nevoia de diversificare a transporturilor în momentul stabilirii spaţiului european de transport. În opinia
mea, conceptul de decarbonizare înţeles în linii mari reprezintă o mare ameninţare. Aş dori să subliniez că
pentru a realiza decarbonizarea combustibililor, este necesar să se efectueze investiţii importante în tehnologii
noi. În plus, nu trebuie să neglijăm sursele de energie care sunt în mod rezonabil ecologice, cum ar fi
biocombustibilii. Eu sunt originar din Silezia, dintr-o aglomerare urbană care, la fel ca multe zone similare
din Europa, are nevoie de mai mult decât de sprijin regional. Acest lucru explică accentul meu asupra spaţiului
urban. Pentru a adăuga greutate raportului, am sugerat inclusiv trimiteri la documente suplimentare, precum
Planul de acţiune privind logistica transportului de marfă şi al doilea raport privind monitorizarea evoluţiei
pieţei feroviare şi, în acest context, am subliniat importanţa căilor ferate ca fiind importante din punct de
vedere strategic pentru garantarea funcţionării corecte a sectorului de transport în ansamblu.

Debora Serracchiani (S&D), în scris. – (IT) Raportul cu privire la viitorul transporturilor are scopul de a
sprijini şi a dezvolta un sistem de transport eficient şi durabil în Europa. Pentru a face acest lucru, este necesar
ca piaţa internă a transporturilor să fie completată integral şi ca toate obstacolele care rezultă din întârzierea
şi lipsa implementării legislaţiei UE în statele membre să fie eliminate.

Un fond al transporturilor va fi, de asemenea, necesar pentru a garanta finanţarea proiectelor reţelei
transeuropene de transport şi a sistemelor care să susţină reţeaua. Proiecte TEN-T reprezintă o prioritate
pentru politica în domeniul transporturilor, dar problema lipsei de infrastructură trebuie să fie eliminată, la
fel ca şi obstacolele geografice şi istorice din calea rutelor transfrontaliere. În cele din urmă, problema siguranţei
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rutiere – printre alte lucruri – este unul dintre punctele-cheie pe care politica de transport trebuie să se bazeze
în viitor.

19. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul elaborat de dl Carlos José Iturgaiz Angulo, în
numele Comisiei pentru petiţii, referitor la raportul anual cu privire la activităţile Comisiei pentru petiţii în
cursul anului 2009 (2009/2139(INI)) (A7-0186/2010).

Carlos José Iturgaiz Angulo, raportor. – (ES) Dle preşedinte, este o plăcere să vin aici, aşa cum facem în
fiecare an, pentru a prezenta raportul anual privind activităţile Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009.

După cum ştiţi, în acest an, activitatea Comisiei pentru petiţii a fost marcată de schimbarea de la a şasea la
cea de-a şaptea legislatură, care a reprezentat modificări semnificative în componenţa comisiei, de vreme ce
două treimi din membrii săi sunt implicaţi în această activitate pentru prima dată.

Raportul are drept scop să ofere o viziune clară a activităţii Comisiei pentru petiţii în cursul anului şi, în cele
din urmă, o explicaţie mai amănunţită cu privire la ceea ce înseamnă a prezenta o petiţie Parlamentului
European, precum şi eventualul rezultat al procesului, ceea ce poate realiza şi limitările acestuia. Prezentul
raport analizează, de asemenea, progresele înregistrate în aplicarea recomandărilor anterioare al căror obiectiv
a fost să îmbunătăţească activitatea comisiei, şi evidenţiază principalele provocări pentru viitor, având în
vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, precum şi confirmarea dreptului de a
adresa petiţii Parlamentului European ca fiind unul dintre pilonii cetăţeniei europene, a stabilit, de asemenea
bazele necesare pentru creşterea participării publicului în procesul decizional din cadrul Uniunii Europene,
oferind cetăţenilor europeni posibilitatea de a propune îmbunătăţiri sau completări la legislaţia Uniunii. În
acest scop, Comisia pentru petiţii salută faptul că este în măsură, în temeiul articolului 50 din Regulamentul
de procedură al Parlamentului, să lucreze împreună cu Comisia pentru afaceri constituţionale asupra întocmirii
raportului privind Iniţiativa cetăţenilor europeni, raport care ar trebui să fie finalizat mai târziu în acest an.
Mai mult decât atât, în urma aceluiaşi context al Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru petiţii din cadrul
Parlamentului ar trebui să stabilească relaţii de lucru mai strânse cu comisiile similare din parlamentele
naţionale şi regionale ale statelor membre pentru a promova accepţiunea reciprocă asupra petiţiilor pe
probleme europene şi pentru a asigura oferirea celor mai rapide răspunsuri membrilor publicului la nivelul
cel mai adecvat.

V-aş atrage, de asemenea, atenţia asupra validităţii obligatorii din punct de vedere legal obţinută de către
Carta drepturilor fundamentale odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, şi aş sublinia importanţa
Cartei în a face drepturile fundamentale mai clare şi mai vizibile pentru toţi cetăţenii europeni. Am încredere
că toate măsurile procedurale necesare vor fi luate pentru a garanta că aspectele instituţionale ale aderării
UE la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale vor fi îndeplinite.
Acest obiectiv este de o importanţă vitală, dacă luăm în considerare problema încălcărilor drepturilor de
proprietate cu care Comisia pentru petiţii se confruntă zilnic în anumite state membre, ştiind că nici
Parlamentul şi nici comisia nu sunt în măsură să întreprindă nicio acţiune legală.

Aş dori să subliniez, de asemenea, relaţiile excelente pe care Parlamentul le are cu Ombudsmanul European.
Apreciem în mod deosebit eforturile Ombudsmanului European de a sensibiliza opinia publică cu privire
la activitatea sa, precum şi de a identifica şi rezolva cazuri de administrare defectuoasă din partea instituţiilor
europene. În acest scop, vom susţine ideea că Ombudsmanul European ar trebui să stabilească un cod de
conduită administrativă pentru administrarea Uniunii Europene.

Facem apel pentru dezvoltarea unui sistem online care să indice în mod clar diferitele mecanisme de plângeri
aflate la dispoziţia publicului şi care dintre acestea este cea mai potrivită pentru interesele acestuia; înfiinţarea
unui birou online unic ar fi necesară pentru a realiza acest lucru.

Cu toate acestea, nu totul avea să fie pozitiv. Aş dori să profit de această ocazie pentru a protesta împotriva
practicii – care a fost constantă din 2007 – din cadrul Direcţiei Generale Preşedinţie şi a Direcţiei Generale
Comunicare, prin care elemente care nu sunt petiţii sunt înregistrate ca şi petiţii, în conformitate cu articolul
201 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului. Vorbesc despre aşa-numitele „non-petiţii”.
Tratarea acestora este o pierdere inutilă de timp, în plus faţă de costurile implicate de alocarea de personal
pentru acest lucru. Pentru a vă putea da seama de importanţa acestui punct, vă voi da o cifră: aceste aşa-numite
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„non-petiţii” sunt de până la 25 % din petiţiile înregistrate. Practica unei astfel de administrări defectuoase
pune în pericol drepturile cetăţenilor UE.

În cele din urmă, dar nu mai puţin important din acest motiv, aş sublinia necesitatea de a adopta un cod de
conduită pentru tratarea internă a petiţiilor. În acest sens, aş încuraja secretariatului şi reprezentanţii grupurilor
politice să lucreze la elaborarea unui ghid revizuit spre folosul deputaţilor cu privire la reglementările şi
procedurile interne ale Comisiei pentru petiţii.

În concluzie, cuvintele mele de final – şi cum ar putea fi altfel, dle preşedinte – sunt cuvinte de mulţumire
adresate secretariatului comisiei pentru munca depusă şi suportul în elaborarea acestui raport.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să mulţumesc dlui Iturgaiz
pentru raportul său excelent şi pentru munca deosebit de importantă, pe care a depus-o în mod evident,
pregătind acest raport. Trebuie să spun că, în ceea ce priveşte calitatea raportului domniei sale, acesta a mers
chiar mai departe decât predecesorul său în acest dosar, dna McGuinness, care de asemenea a reuşit să realizeze
un raport foarte important şi plin de informaţii.

După studierea acestui raport, Comisia a constatat mai multe detalii foarte importante şi multe sugestii cu
privire la munca noastră şi o mai bună cooperare în viitor. Este foarte clar că trebuie să recunoaştem importanţa
tot mai mare a petiţiilor. Putem vedea că numărul şi gamă largă de aspecte acoperite de petiţii sunt cu adevărat
în creştere. Aş dori, de asemenea să folosesc această oportunitate pentru a aduce un omagiu noului preşedinte
al Comisiei pentru petiţii, dna Mazzoni, pentru că a reuşit într-un timp foarte scurt, să dea o energie nouă şi
un impuls activităţii comisiei şi în ceea ce priveşte manipularea Comisiei, şi stabileşte relaţii foarte bune de
colaborare şi cooperare cu alte comisii din Parlament, precum şi cu Comisia.

Aş dori să continui prin a reitera că, bineînţeles, Comisia este foarte pregătită să coopereze cu Comisia pentru
petiţii, cu privire la toate aspectele referitoare la petiţii. Suntem gata să asigurăm ajutor de specialitate şi să
oferim ceea ce este foarte important – studiul de fond al problemelor şi un schimb bun de informaţii cu
privire la aspectele cele mai pertinente. Datorită restricţiei de timp, permiteţi-mi să mă concentrez doar
asupra a trei puncte care, din punctul de vedere al Comisiei, sunt foarte interesante şi foarte importante.

Noi considerăm cel mai important punct ar fi recunoaşterea de către raportor a rolului foarte important din
această întreagă colaborare jucat de cooperarea cu autorităţile naţionale şi parlamentele naţionale. Am
ascultat foarte atent chiar acum ideile sale privind stabilirea unei colaborări foarte strânse cu comisiile pentru
petiţii din statele membre. Este adevărat că de multe ori, acolo unde legislaţia europeană este în cauză,
autorităţile naţionale sunt responsabile pentru aplicarea acesteia.

În al doilea rând, am înţeles apelul dvs. pentru o accesibilitate mai ridicată şi o uşurinţă mai mare în utilizare
în ceea ce priveşte răspândirea şi comunicarea de informaţii din partea Comisiei. Aici, încercăm să îmbunătăţim
activitatea noastră şi aş sublinia calitatea noului site Europa unde încercăm să direcţionăm petiţionarii către
informaţiile relevante.

Cel de-al treilea punct al meu este că sunt foarte mulţumit că, săptămâna trecută, am reuşit să încheiem
acordul-cadru dintre Parlamentul European şi Comisie cu privire la problema deosebită ce a fost ridicată în
raport, şi anume, informaţii cu privire la competenţele actuale ale părţilor interesate în ceea ce priveşte
încălcarea. Mă bucur foarte mult că am găsit şi pentru acesta o soluţie.

Ştiu că timpul meu a luat sfârşit, aşa că mă opresc aici. Aştept cu nerăbdare dezbaterea noastră. Vă mulţumesc
foarte mult pentru raportul excelent.

Pascale Gruny, în numele Grupului PPE. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, în primul
rând, aş dori să îl felicit pe dl Iturgaiz Angulo pentru activitatea sa.

Sunt de acord cu conţinutul raportului, şi nu doresc să ne întoarcem la acest subiect în special. Cu toate
acestea, aş dori să subliniez două aspecte importante ridicate de dl Iturgaiz Angulo. Mai întâi de toate, este
important ca cetăţenii să fie informaţi cu privire la diferenţa dintre iniţiativa cetăţenilor, procesul de a depune
o petiţie la Parlamentul European, şi rolul Ombudsmanului European. Există încă prea mare confuzie în ceea
ce priveşte rolul fiecărui instrument. În al doilea rând, când mă duc să întâlnesc cetăţenii din circumscripţia
mea, îmi dau seama că aceştia nu au auzit niciodată de dreptul de a adresa o petiţie Parlamentului European.
Cum ne putem noi asigura că cetăţenii au o imagine mai clară şi că sunt capabili să mobilizeze resursele
existente în avantajul lor? Având în vedere acest lucru, este extrem de important pentru Parlamentul European
să deţină instrumente de comunicare mai bune.
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Sunteţi conştienţi de faptul că nu există nici un site în prezent care să explice în mod clar modul în care
trebuie să se adreseze o petiţie? În mod similar, nu există informaţii disponibile pentru cei care depun petiţii
care le-ar permite acestora să urmărească, în timp real, progresul petiţiilor adresate Parlamentului. Nu există
nici un motiv întemeiat pentru această lipsă de transparenţă.

Este nevoie de un nivel mai mare de vizibilitate, astfel încât cetăţenii să devină conştienţi de faptul că noi
suntem acolo pentru a le oferi sprijin. Comisia noastră există şi lucrează în beneficiul lor, iar noi suntem
acolo să îi ascultăm. Parlamentul European trebuie să facă tot posibilul pentru a umple acest gol de comunicare
şi pentru a evidenţia munca ce a fost depusă. Această muncă nu este de natură legislativă, ceea ce este adevărat,
dar nu este mai puţin importantă. Cetăţenii ar trebui să fie principala noastră preocupare, iar comisia noastră
acţionează în vederea atingerii acestui obiectiv în fiecare zi în parte.

Chrysoula Paliadeli, în numele Grupului S&D. – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, aş dori şi eu, în calitate de
vicepreşedinte al Comisiei pentru petiţii, să mulţumesc bunului meu prieten, dl Iturgaiz, pentru raportul
foarte important pe care l-a elaborat, în special pentru că, prin evaluarea statisticilor, acesta subliniază rolul
crucial al Comisiei pentru petiţii în cadrul contactelor dintre cetăţenii europeni şi Parlamentul European şi,
alături de instituţia Ombudsmanului European, în construirea încrederii acestora în Uniunea Europeană şi
reprezentanţii acesteia.

Din acest punct de vedere, Comisia are o obligaţie, şi salut faptul că dl Šefčovič a spus deja acest lucru (mi-a
luat-o înainte), de a coopera cu membrii Comisiei pentru petiţii în vederea scăderii mentalităţii birocratice
şi pentru sprijinirea Comisiei pentru a răspunde mai eficient la cererile care facilitează activitatea Comisiei
pentru petiţii, prin înaintarea către aceasta în mod regulat de rapoarte oficiale asupra progresului în ceea ce
priveşte încălcarea dreptului comunitar şi în crearea unui nou portal web care să informeze cetăţenii cu
privire la mecanismele de contestaţie diferite pe care le au la dispoziţie la nivelul UE şi la nivel naţional.

Am încredere că raportul dlui Iturgaiz va beneficia de atenţia cuvenită din partea Comisiei şi că aceasta din
urmă va face uz de concluziile sale, în încercarea de a realiza o identitate europeană şi de a construi coeziune.

Marian Harkin, în numele Grupului ALDE. - Dle preşedinte, în primul rând, vreau să mulţumesc raportorului
pentru raportul său foarte cuprinzător.

Am fost membru supleant al Comisiei pentru petiţii timp de şase ani şi în această perioadă am lucrat foarte
îndeaproape cu unii petiţionari şi i-am ascultat cu mare atenţie pe alţii.

Primul lucru care îngrijorează întotdeauna este că, în general, cetăţenii au o perspectivă foarte diferită asupra
instituţiilor UE decât cea a noastră în calitate de deputaţi în Parlamentul European sau a dvs. ca şi comisar.
Cred că trebuie să ne punem în locul petiţionarilor. Cred că dacă ne dorim cu adevărat un proces eficient,
prietenos cu cetăţenii, trebuie să înfiinţăm un fel de comisie alcătuită din petiţionari după care să ascultăm
ceea ce au de spus şi să folosim acest lucru drept un catalizator pentru schimbări pozitive.

Pentru mulţi cetăţeni, adresarea către Parlamentul European este ultimul tur dintr-o călătorie foarte lungă şi
sunt adesea deja foarte frustraţi. Avem o responsabilitate de a netezi acea cale cât mai mult posibil şi
într-adevăr, propunerea de a converti pagina de web cu drepturile EU într-un ghişeu unic prietenos cu
utilizatorul este, în opinia mea, una excelentă. Dar trebuie, de asemenea, să şi susţinem cetăţenii pe tot
parcursul procesului, cu explicaţii clare, oferite în timp util, cu privire la ceea ce se întâmplă pe tot parcursul
procedurii.

Problema petiţiilor inadmisibile apare în fiecare an şi cred că trebuie să fim realişti în această privinţă. Nu
vom explica niciodată în totalitate cetăţenilor care sunt competenţele Uniunii sau care nu sunt, aşa că eu
cred că ceea ce este mai important este faptul că, în cazul în care o petiţie este inadmisibilă, atunci acest lucru
trebuie explicat, pur şi simplu, în mod clar petiţionarului, iar, în mod crucial, sugestiile cu privire la cazul
unde acestea ar putea trece mai departe trebuie de asemenea incluse în răspuns.

Două puncte finale. Eu susţin punctul 17, care invită Comisia să abordeze anuarele profesionale înşelătoare.
An după an, întreprinderile mici din multe, dacă nu chiar, din toate statele membre sunt supuse hărţuirii şi
ameninţărilor juridice referitoare la aceste anuare profesionale înşelătoare.

În cele din urmă, considerentul E se referă la impactul direct al legislaţiei UE asupra vieţii cetăţenilor şi modul
în care cetăţenii sunt cel mai bine plasaţi pentru a evalua eficacitatea şi deficienţele acestuia. Noi, ca şi legiuitori,
şi comisarii în calitate de iniţiatori ai legislaţiei, trebuie să ascultăm acest lucru şi să-l utilizăm ca parte dintr-o
buclă de consolidare, care îmbunătăţeşte mai degrabă eficienţa noastră, decât o fundătură.
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Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE. – (DA) Dle preşedinte, aş dori şi eu să mulţumesc dlui Iturgaiz
pentru acest raport important, care conţine multe paragrafe splendide. Având în vedere că am la dispoziţie
doar o perioadă scurtă de timp, mă voi concentra asupra modificărilor pe care le-am înaintat.

Trebuie să fim exacţi în ceea ce spunem, dacă cetăţenii trebuie să înţeleagă ce presupune munca noastră.
Aceasta nu este o chestiune de a da vina pe cineva; dimpotrivă, munca noastră a dat roade. Autorităţile locale
şi naţionale ne-au ascultat. Este un sentiment de politeţe interpretat în mod eronat ca să vorbesc doar în
termeni complet abstracţi despre aceste probleme, şi acesta contracarează bunele intenţii ale multora dintre
colegii mei deputaţi de a face ca munca noastră să fie mai apropiată de cetăţean.

Cu amendamentul 1, dorim să precizăm în mod clar că, în mod firesc, instanţa UE este de mai sus de instanţele
naţionale. Din raport, aţi putea avea impresia că instanţele naţionale au ultimul cuvânt. Cu toate acestea,
cetăţenii ne pot aduce, desigur, diverse cazuri, inclusiv din afara instanţelor naţionale. În caz contrar, ar fi
aproape imposibil, nu în ultimul rând din motive financiare, pentru majoritatea oamenilor să-şi facă plângerile
auzite.

Amendamentul 4 este, probabil, cel pe care îl simt ca fiind cel mai important. Noi nu vrem să dăm Comisiei
posibilitatea de a-şi evita responsabilitatea pentru respectarea de către statele membre a legislaţiei comunitare.
Este minunat să vină cu metode noi, dar din comentariile dlui comisar, nu mi-am putut da seama dacă acest
lucru a fost poate o încercare a Comisiei de a scăpa de obligaţiile sale, iar acest lucru este ceva ce nu trebuie
să se permită a fi făcut.

În cele din urmă câteva cuvinte despre amendamentul nostru numărul 5 cu privire la normele interne şi
metodele de lucru din cadrul Comisiei pentru petiţii, care cu greu mai privesc plenul. Foarte pe scurt, normele
şi metodele actuale funcţionează extrem de bine, si nu uitaţi: nu repara ceea ce nu este stricat! Am irosit deja
prea mult timp preţios cu această dezbatere.

Zbigniew Ziobro, din partea Grupului ECR. – (PL) Dle preşedinte, încă de la început, doresc să mulţumesc
şi eu raportorului pentru activitatea sa.

Aş dori să subliniez faptul că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona va avea o influenţă fundamentală
cu privire la lucrările comisiei, deşi adaptarea lucrărilor comisiei la noile cerinţe din tratat, este un obiectiv
care va necesita eforturi suplimentare. Ne aflăm într-o nouă situaţie nouă în care Parlamentul European ar
trebui să joace un rol important, în special în activitatea referitoare la noua iniţiativă a cetăţenilor, astfel încât
acest instrument să-şi poată realiza obiectivul, ca parte a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.
Comisia pentru petiţii joacă un rol major în punerea în aplicare a competenţelor de supraveghere ale
Parlamentului. Este demn de amintit, de exemplu, plângerile cu privire la modul în care serviciile germane
pentru tineret fac dificilă exercitarea drepturilor lor părinteşti pentru părinţii dintr-un stat membru altul
decât Germania. Această problemă a fost examinată de către comisie, această atrăgând atenţia asupra
neregulilor din acest domeniu.

Comisia pentru petiţii are şi ea un rol important în monitorizarea activităţii Comisiei Europene. Putem
menţiona aici raportul cu privire la pregătirile legate de investiţiile la gazoductul Nord Stream şi suspiciunea
care a rezultat referitoare la faptul că proiectul nu respectă toate cerinţele de mediu.

Al treilea factor important care ar trebui menţionat în contextul discuţiilor despre activitatea Comisiei pentru
petiţii este acela de a face Carta drepturilor fundamentale obligatorie din punct de vedere juridic. Şi aceasta
va face, în continuare, obiectul unei munci foarte riguroase din partea comisiei.

Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL. – (ES) Dle preşedinte, în numele grupului meu, doresc să mă
alătur şi eu felicitărilor şi mulţumirilor aduse dlui Iturgaiz. Eu cred că examinăm un raport detaliat cu privire
la activitatea intensă pe care Comisia a depus-o în 2009.

Această muncă intensă legată de petiţii, care devin un instrument din ce în ce mai eficient pentru public, în
sensul că numărul total de petiţii a crescut de fapt în raport cu 2008. Eu cred că acest lucru indică faptul că
publicul consideră într-adevăr Parlamentului ca un instrument foarte util atunci când este vorba de a i se
prezenta toate tipurile de petiţii: probleme de mediu, drepturile fundamentale, justiţie, piaţa internă etc.

Din ce în ce mai multe petiţii: în fruntea listei se află Germania, Spania, Italia şi România; Sper că aceasta nu
are nicio legătură cu rezultatul meciului de poimâine şi că Germania nu va fi mai sus de Spania. Cu toate
acestea, este adevărat că ne aflăm în faţa unui instrument, care este cu adevărat util publicului.
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Cred că raportul are virtutea, nu doar de a descrie probleme care au nevoie de o soluţionare de dragul eficienţei
procedurii de a adresa petiţii, ci şi de a le arăta Comisiei Europene.

În primul rând, simplificarea procesului de a adresa petiţii ne revine nouă tuturor, inclusiv acestui Parlament.
Cu toate acestea, în toate aspectele referitoare la competenţele ce aparţin de Uniunea Europeană, cum ar fi
gestionarea ecosistemului, a mediului etc., ar trebui să urgentăm răspunsurile Comisiei cu privire la această
procedură, inclusiv scrisorile de avertizare către statele membre. Trebuie să se mişte mai rapid, deoarece,
după cum ştie şi Comisia, atunci când scrisoarea ajunge sau chiar şi atunci când Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene intervine, este adesea prea târziu: daunele sunt ireversibile; pagubele aduse mediului înconjurător
sunt ireversibile.

De aceea, mi se pare foarte important că trebuie să fim de fapt în stare să găsim un răspuns mult mai rapid
la acest aspect specific. Acest răspuns trebuie să fie mult mai rapid din momentul în care petiţia ajunge şi din
momentul în care Comisia pronunţă acordul său că s-a produs un prejudiciu sau că directivele europene
privind protecţia mediului sunt încălcate, pentru ca această procedură, atunci când este vorba de instanţe,
să ajungă acolo mult mai repede în scopul de a urmări să prevină ireversibilitatea daunelor.

Aceasta este experienţa de care am avut parte în 2009: A fost un an cu repercusiuni foarte importante pentru
ţara mea, Spania. Spania a fost una din ţările cele mai afectate de dezvoltarea urbană necontrolată, astfel încât
raportul dnei Auken de la acea vreme a fost foarte important. V-aş reaminti aici de portul Granadilla.

Vizita noastră recentă la Huelva cu privire la toate rezultatele poluării din estuar demonstrează că raportul
este, într-adevăr, un instrument foarte util. Personal consider că, dacă vom reuşi să accelerăm, să simplificăm
şi să concretizăm mult mai mult acţiunea Comisiei atunci când au loc încălcări ale normelor de mediu,
publicul ne va mulţumi.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, dreptul de a adresa petiţii este
consacrat în Tratatul de la Lisabona ca o componentă importantă a cetăţeniei Uniunii. Cetăţenii germani şi
spanioli depun, de departe, cel mai mare număr de petiţii. Ţara mea de origine, Austria, este cu mult în spatele
celor de pe poziţiile fruntaşe. Sunt sigur că sensibilizarea publicului larg poate avea un impact pozitiv asupra
integrării în creştere la nivelul Uniunii Europene.

Deciziile luate de către Uniunea Europeană au o influenţă directă asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor. Petiţiile
permit cetăţenilor să aibă contact direct cu instituţiile europene, iar aceste instituţii sunt deseori văzute ca
fiind foarte abstracte şi birocratice.

Cu toate acestea, şi instituţiile beneficiază de pe urma acestor petiţii, deoarece de multe ori petiţiile evidenţiază
modul în care legislaţia Uniunii Europene este pusă în aplicare. Un exemplu în acest sens este recunoaşterea
reciprocă a calificărilor educaţionale şi profesionale şi a experienţei profesionale. UE sprijină o gamă largă
de programe de mobilitate diferite. Recunoaşterea reciprocă este importantă pentru a ne asigura că aceste
programe funcţionează cu succes.

Cetăţenii Uniunii Europene sunt reprezentaţi în Parlamentul European. Şi numai din acest motiv, este
important ca aceştia să fie în stare să ne abordeze în mod direct, prin intermediul petiţiilor. Ca membru al
Comisiei pentru petiţii, lucrez şi eu sunt în mod activ în vederea realizării unui grad de sensibilizare mai mare
a opiniei publice cu privire la comisie şi în vederea îmbunătăţirii eficienţei acesteia. Dacă cetăţenii Europei
ar cunoaşte mai multe despre atribuţiile UE, ar fi posibil ca problema numărului mare de petiţii nevalide să
fie soluţionată.

Şi nu în ultimul rând, aş dori, de asemenea, să mulţumesc raportorului pentru acest raport.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, salut pe dl Šefčovič şi evidenţiez
absenţa reprezentantului Consiliului de la această dezbatere.

După cum ştiţi, dle preşedinte, Uniunea Europeană a consolidat conceptul de cetăţenie europeană de-a lungul
anilor, deoarece acest lucru este fundamental pentru legitimitatea sa politică şi, mai presus de toate, pentru
a cultiva ambiţia sa de reprezentare democratică. La fel ca în toate organismele internaţionale, Uniunea
Europeană nu poate întreprinde acţiuni în afara legislaţiei tratatului, nici nu poate face interpretări extensive
ale competenţelor sale.

Şi totuşi, UE are un caracter special, care derivă din visul european al fondatorilor săi, care i-au atribuit
caracterul de a fi „a poporului”. În special, cel mai recent tratat, Tratatul de la Lisabona – care a intrat recent
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în vigoare – plasează instituţiile europene într-un cadru politic, cu scopul de a asigura o participare sporită
din partea cetăţenilor: cărămizile Europei popoarelor pe care o întemeiem.

Comisia pentru petiţii a Parlamentului European reprezintă singurul instrument direct pentru participarea
activă a cetăţenilor în viaţa instituţiilor europene. Este suficient să spunem că această comisie îşi alcătuieşte
agenda pe baza cererilor cetăţenilor, şi nu pe instrucţiunile Comisiei. Parlamentul şi Comisia trebuie să fie
mai atente cu activitatea şi rezultatele acesteia.

Datele din raportul 2009 – pentru care îl felicit pe dl Iturgaiz Angulo – arată o creştere extrem de semnificativă
a participării în ciuda reticenţei de a lucra cu Comisia pentru petiţii pe care Comisia Europeană a arătat-o,
fără îndoială, în trecut.

Pe parcursul ultimului an, am îmbunătăţit procedurile interne, am început o revizuire a metodei de examinare
a petiţiilor primite şi am propus, aşa cum am menţionat cu toţii, un sistem menit să modernizeze portalul
web pentru a-l face mai accesibil pentru cetăţeni. A fost un an plin de roade ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Aş dori să închei cu o dorinţă pentru anul viitor: Am speranţa unei cooperări mai fructuoase cu Comisia şi,
prin urmare, împărtăşesc spusele dlui Šefčovič şi cele trei idei ale sale, care sper că vor fi adoptate. În plus,
sper că această comisie poate juca un rol specific în procedura care se află în discuţie privind iniţiativa
cetăţenească.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Doresc şi eu să-mi prezint felicitările cu privire la acest raport. Cred că furnizează
informaţii exacte cu privire la anul 2009, care a fost un an dificil. Aproximativ două treimi din membrii
Comisiei pentru petiţii au fost înlocuiţi, în timp ce numărul de petiţii a crescut, chiar dacă această creştere a
fost relativ scăzută. 2009 a fost, de asemenea, un an interesant pentru că Uniunea Europeană a încercat să
reducă deficitul democratic prin ratificarea şi punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona.

Este adevărat, Comisia pentru petiţii nu este implicată în procesul legislativ şi, prin urmare, mulţi o consideră
ca având o importanţă mai mică decât alte comisii. Cu toate acestea, ea are un rol major în reducerea deficitului
democratic, prin stabilirea unei relaţii între cetăţeni şi instituţiile UE. Faptul că numărul de petiţii depuse
arată o uşoară creştere este un feedback important pentru noi. Cu toate acestea, numărul de petiţii care nu
au putut fi acceptate nu a scăzut cu mult. Ar trebui să fie îmbunătăţită furnizarea de informaţii pentru a
permite cetăţenilor să cunoască cazurile în care aceştia se pot adresa comisiei.

Eu cred că domeniile efective care generează petiţii reprezintă de asemenea un feedback ulterior important
pentru noi toţi. Acestea sunt, în general, zonele în care transpunerea legislaţiei UE nu se efectuează în mod
corespunzător sau nu este pusă în aplicare suficient, sau acolo unde cetăţenii doresc o competenţă mai
puternică la nivel european, cum ar fi în domeniul protecţiei mediului şi al drepturilor omului. Există un
număr în creştere de petiţii referitoare la libera circulaţie, sistemul judiciar şi piaţa internă. Cred că sunt cu
toate foarte importante.

Aş dori, de asemenea, să subliniez faptul că această comisie trebuie să stabilească o cooperare strânsă cu
Comisia Europeană, în special cu comisarul Šefčovič. Comisia ar fi mult mai puţin eficientă fără ajutorul
acestuia. Cred că este crucial ca deciziile să fie luate rapid în anumite domenii în care pot apărea pagube
ireparabile dacă nu vom acţiona îndeajuns de repede. Factorul timp este foarte important şi pentru multe
alte motive, iar din acest motiv cooperarea Comisiei este crucială. Aş dori să mai precizez încă un lucru. Nu
putem trata petiţiile la fel de rapid în toate limbile. Personalul administrativ al comisiei nu dispune de suficient
personal care să vorbească limbi minore. Şi în acest domeniu sunt necesare îmbunătăţiri, iar redactarea
procedurilor în limbile minore ar trebui accelerată.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Dle preşedinte, dreptul de a adresa petiţii este unul dintre cele mai importante
drepturi ale cetăţenilor Uniunii Europene. Acesta le permite să evidenţieze posibile încălcări ale drepturilor
lor sau abuzuri în cadrul Uniunii Europene. De aceea, petiţiile depuse reprezintă un bun indicator al modului
în care sistemul legal european funcţionează. Din acest motiv, mă bucur că au fost depuse un total de 1 900
petiţii, ceea ce reprezintă o creştere faţă de 2008.

Totuşi, cetăţenii Europei au de asemenea dreptul de a primi răspunsuri corespunzătoare, adecvate, şi rapide.
Acest lucru înseamnă că împreună, trebuie să îmbunătăţim modul în care lucrăm precum şi procedurile
noastre interne. În primul rând, trebuie filtrate mai rapid aşa-numitele non-petiţii. Acestea nu ar trebui să
facă parte din procesul global oficial al activităţii. În al doilea rând, trebuie să respingem sau să transmitem
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mai departe cât mai rapid posibil petiţiile pentru care nu suntem noi responsabili. În al treilea rând, membrii
Comisiei pentru petiţii ar trebui să stabilească mai repede un dialog cu petiţionarii.

Există o oportunitate semnificativă pentru Comisia pentru petiţii de a aduce Uniunea Europeană la viaţă
pentru cetăţenii săi. Eu cred că noi, şi prin „noi” mă refer la Comisia pentru petiţii, Comisia şi organismul
competent administrativ, ar trebui să folosim în viitorul apropiat această oportunitate, în masă şi în mod
corespunzător.

Mii de mulţumiri încă o dată raportorului pentru acest raport excelent.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Şi eu aş dori să încep prin a felicita pe colegul meu, dl Iturgaiz, pentru raportul
său. Raportul său este important, deoarece este emis de către o comisie importantă, iar Comisia pentru petiţii
este importantă deoarece reprezintă puntea de legătură dintre noi şi cetăţenii europeni. Partea pozitivă cu
privire la comisie este că aceasta nu numai că oferă cetăţenilor posibilitatea de a avea un cuvânt de spus; dar
se şi asigură că aceştia sunt auziţi, ceea ce este mai important. Există câteva locuri în care cetăţenii simt că
sunt cu adevărat ascultaţi, iar această comisie este cu siguranţă unul dintre ele.

Aş dori să fac aluzie la un raport pe care l-am pregătit la sfârşitul anului 2006, în numele Comisiei pentru
petiţii despre anuarele profesionale înşelătoare: anuare profesionale, care încurajează cetăţenii şi întreprinderile
mici să-şi facă publicitate fără să ştie că este vorba de un anunţ plătit. Entităţi precum organizaţii, şcoli şi
biblioteci, care nici măcar nu sunt agenţi comerciali, cad victime acestor anuare comerciale. În acest raport,
am solicitat Comisiei să înainteze o propunere legislativă care ar soluţiona această problemă o dată pentru
totdeauna. Din păcate, acest lucru nu s-a materializat, iar eu voi continua să insist asupra faptului că acest
lucru ar trebui să fie făcut. Prin urmare îi cer dlui comisar să ia act de acest lucru, deoarece simt că este cel
mai important.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Dle preşedinte, raportul arată foarte clar cât de importante sunt
Comisia pentru petiţii şi întregul sistem de petiţii pentru democraţia europeană. Aici reacţionăm la problemele
de zi cu zi cu care oamenii se confruntă, dar ceea ce este, de asemenea, foarte important este ca cetăţenii să
ne informeze cu privire la nerespectarea legislaţiei europene de către instituţiile din ţările membre sau chiar
de către statele membre. În Comisia pentru petiţii, noi discutăm aceste chestiuni şi ajungem şi la concluzii
cu privire la ele, dar după aceea, nu mai ştim dacă statele membre au luat la cunoştinţă de constatările noastre.

Prin urmare, nu dispunem de nici un mecanism real pentru a monitoriza dacă munca noastră a produs vreun
efect, sau dacă constatările noastre au fost ascultate şi luate în considerare. În plus, este dificil să se îndeplinească
funcţii de monitorizare dacă nu există niciun fel de monitorizare şi dacă nu ştim ce se mai întâmplă ulterior.
În plus, se întâmplă ca apoi anumite petiţii să înceapă să vină înapoi la noi, iar plângerile încep să se repete.

Un astfel de exemplu este o petiţie din 2006, care tocmai a ajuns la noi din nou în 2010, urmând să o luăm
în considerare încă o dată. Autorul se opunea construcţiei gazoductului de pe fundul Mării Baltice, dintre
Rusia şi Germania, şi a subliniat riscurile pe care le prezintă pentru mediul natural. În 2008, Parlamentul
European a adoptat un raport prin care a solicitat să fie oprită construirea gazoductului Northern Gas pe
fundul mării Baltice. Comisia noastră a insistat ca Comisia Europeană să verifice dacă evaluarea întregii
situaţii a fost efectuată în întregime şi dacă această chestiune a supravegheată de către Comisia Europeană.
Se pare că nu a avut loc nicio monitorizare, iar problema a revenit la noi din nou. Aşa că trebuie să ne gândim
cu atenţie şi să înfiinţăm un sistem de monitorizare a ceea ce se întâmplă cu petiţiile odată ce noi am terminat
cu ele.

Mairead McGuinness (PPE). – Dle preşedinte, aş dori să mulţumesc raportorului. Vreau să folosesc timpul
meu pentru a aduce la cunoştinţa Parlamentului o actualizare cu privire la activitatea Comisiei pentru petiţii
care datează din 2006 şi 2007, când am înfiinţat o comisie de anchetă în cazul societăţii Equitable Life. Eu
am prezidat acea comisie. Acest Parlament a votat în 2007 un raport care solicita guvernului britanic să-şi
recunoască responsabilitatea şi să compenseze deţinătorii de poliţe Equitable Life în Regatul Unit, Irlanda,
Germania şi în altă parte. Astăzi, este posibil ca mulţi dintre dvs. să fi primit informaţii de la alegătorii dvs.
care sunt îngrijoraţi de amploarea acestei compensaţii. Există o sugestie că despăgubirile se vor ridica la doar
aproximativ 20 %. Acest lucru nu este ceea ce comisia pe care am prezidat-o avea în minte. Aş dori acest
Parlament şi mai ales Comisia să analizeze foarte atent această chestiune. Cred că noul guvern al Marii Britanii
ar trebui să onoreze ceea ce a spus în declaraţia sa de deschidere şi să se angajeze să compenseze toţi posesorii
de poliţe într-un mod adecvat şi echitabil.
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Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cred că dreptul de a adresa petiţii este
unul din principalele instrumente disponibile pentru cetăţenii europeni pentru a participa activ în cadrul
activităţilor politice ale Uniunii Europene.

În abordarea mandatului meu de eurodeputat în spiritul datoriei şi respectului pentru cetăţean, şi prioritatea
pe care acesta trebuie să o aibă în deciziile Parlamentului European, am fost de multe ori interesat de petiţiile
depuse...

(Preşedintele l-a rugat pe vorbitor să vorbească mai rar)

De multe ori m-am interesat cu privire la petiţiile depuse şi la progresul lor în comisia în cauză. Din păcate,
în ciuda faptului că Regulamentul de procedură al Parlamentului European prevedea, la articolul 5 alineatul
(3), că deputaţii în Parlamentul European vor avea dreptul să consulte orice dosar deţinut de Parlament sau
o comisie, am descoperit că baza de date internă e-Petiţia este accesibilă numai pentru membrii comisiei
competente. Am contactat comisia în cauză, dar, din păcate, nu am primit un răspuns.

Cred că această discriminare, care reduce importanţa petiţiilor cetăţenilor şi subminează activitatea comisiei
parlamentare, ar trebui să fie reparată imediat. Avem puţin timp, dle preşedinte, aşa că încercăm să spunem
totul într-un minut.

Elena Băsescu (PPE). - Mai întâi doresc să-l felicit pe colegul meu, domnul Iturgaiz, pentru munca depusă
la acest raport.

Tratatul de la Lisabona a reconfirmat dreptul fundamental al cetăţenilor Uniunii Europene de a adresa petiţii
Parlamentului European. Însă pentru a putea fi soluţionate, aceste petiţii trebuie să se încadreze exclusiv
într-unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii.

De aceea, am solicitat printr-un amendament ca viitorul portal interactiv pentru petiţii să descrie cât mai
detaliat responsabilităţile Uniunii în diferite domenii. Doar în acest fel se va putea elimina confuzia dintre
competenţele comunitare şi cele naţionale şi se va reduce numărul petiţiilor declarate inadmisibile.

Consider că pe viitor Comisia trebuie să coopereze în mod constant cu Ombudsmanul European pentru a
se evita redactarea de rapoarte speciale precum cel în cazul plângerii 676 din 2008.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Dle preşedinte, felicitările mele se îndreaptă către dl Iturgaiz Angulo
pentru un raport extrem de informativ. Eu nu sunt un membru al comisiei, dar acest raport oferă o excelentă
imagine a activităţii sale şi, de asemenea, a utilităţii procedurii de a adresa petiţii.

Procedura de a adresa petiţii este utilă, chiar dacă este un lucru cu care publicul este destul de familiarizat.
Totuşi, rămân multe de făcut în acest domeniu. Vor fi multe de făcut chiar şi după ce Tratatul de la Lisabona
intră în vigoare, iar această nouă iniţiativă a cetăţenilor este introdusă. Atunci când normele sale sunt discutate,
va trebui să ne referim la activitatea Comisiei pentru petiţii şi nu să încercăm să reinventăm roata. Pe de altă
parte, publicul trebuie să fie informat, de asemenea, cât mai complet posibil cu privire la faptul că o petiţie
este diferită de o iniţiativă a cetăţenilor.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Dle preşedinte, raportul este interesant, aşa cum este şi activitatea comisiei.
Recent, şi mai ales în timpul legislaturii trecute, comisia a fost foarte mult popularizată prin anumite rapoarte,
dar sunt interesante şi concluziile raportorului, printre care aş vrea să subliniez necesitatea unei mai bune
cooperări cu parlamentele naţionale, şi, de asemenea, accesibilitatea informaţiilor pentru cetăţeni. Eu sunt
întru totul de acord cu dna Gruny că ar trebui să depunem mai multe eforturi pentru popularizarea rolului
petiţiilor, a activităţii Ombudsmanului şi a rolului pe care îl poate avea iniţiativa cetăţenilor.

În plus, mie mi se pare foarte important să facem disponibile informaţiile cu privire la stadiul atins de
activitatea referitoare la o petiţie, precum şi informaţii privind punerea în aplicare a unei rezoluţii adoptată
ca urmare a activităţii Comisiei pentru petiţii. Un exemplu este lucru despre care a vorbit şi dna
Kolarska-Bobińska: a fost adoptată o rezoluţie referitoare la Nord Stream, cu toate acestea cetăţeni din ţara
mea, de exemplu, se întreabă ce s-a mai întâmplat de atunci. Care este efectul rezoluţiei? Este, de fapt, un
răspuns la ceea ce face Parlamentul European.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, pentru a începe, aş dori să subliniez şi să scot în
evidenţă importanţa crescândă a Comisiei pentru petiţii drept o instituţie care, pe bună dreptate, vine în
ajutorul cetăţeanului mediu al UE. Dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European reprezintă o formă
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importantă a democraţiei la nivelul UE. Pentru multe persoane afectate de diverse probleme, acesta reprezintă
un mijloc important de apărare a propriilor interese.

Aş dori să subliniez necesitatea cooperării şi a contactelor dintre Comisia pentru petiţii a Parlamentului
European şi omoloagele sale din parlamentele naţionale, în scopul de a crea un sistem comun şi complementar
de apărare a drepturilor cetăţenilor. Funcţiile de monitorizare ale Comisiei pentru petiţii cu privire la activitatea
Comisiei Europene sunt extrem de importante.

În cele din urmă, aş dori să menţionez necesitatea familiarizării cetăţenilor noştri cu competenţele diferitelor
instituţii ale UE şi naţionale.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, dacă aş încerca să mă concentrez asupra celor
mai importante elemente din cadrul dezbaterii, cred că le pot grupa în trei părţi importante: prima este o
mai bună comunicare şi o răspândire mai mare a informaţiilor; cea de-a doua este cooperarea dintre
Parlamentul European şi Comisie din domeniul petiţiilor; iar cea de-a treia se referă la toate aspectele legate
de procedurile privind încălcarea dreptului comunitar.

În ceea ce priveşte o mai bună comunicare, sunt de acord cu onorabilii deputaţi că este foarte clar că ar trebui
să încercăm să difuzăm informaţiile mai bine şi să încercăm să găsim o cale pentru a explica cetăţenilor ce
este Iniţiativa cetăţenilor europeni, cum diferă aceasta de petiţii, care sunt aspectele relevante şi care drepturi
se referă la Ombudsman. Nu există suficiente informaţii cu privire la UE, şi aici cred că trebuie să conlucrăm
în ceea ce priveşte modalităţile de îmbunătăţire a răspândirii informaţiilor în rândul cetăţenilor noştri.

Am încercat să îmbunătăţim instrumentele de comunicare pe care le are la dispoziţie Comisia prin intermediul
site-ului îmbunătăţit. După cum am menţionat în comentariile mele introductive, noul site Europa urmăreşte
tocmai depăşirea acestei probleme. Am informat deja Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
cu privire la activitatea desfăşurată pe site, iar această comisie va fi foarte încântată să transfere informaţiile
respective Comisiei pentru petiţii. Ne-ar bucura să primim comentarii din partea Comisiei PETI – sau din
partea oricărei alte comisii din Parlamentul European – cu privire la modul în care cred acestea că ne putem
îmbunătăţi site-ul si cum putem să direcţionăm mai bine informaţiile către cetăţenii noştri.

Odată cu aprobarea iniţiativei cetăţenilor europeni, cetăţenii noştri vor beneficia de un nou instrument în
vederea stabilirii agendei pentru noi toţi cei care lucrăm asupra legislaţiei europene. Aş dori să mulţumesc
călduros Comisiei PETI, în special, deoarece experienţa şi consilierea acesteia au fost foarte importante atunci
când am elaborat proiectul de regulament referitor la ICE (iniţiativa cetăţenească europeană). Sunt sigur că
vom coopera îndeaproape în următoarele zile şi luni – atunci când acest aspect va fi discutat şi dezbătut în
Parlamentul European, şi o dată ce ICE va fi operaţională – în ceea ce priveşte modul în care putem lucra
chiar mai bine cu acest instrument şi cu cetăţenii care îl vor folosi.

Comisia este deschisă în a colabora foarte strâns cu Parlamentul, pentru că ne dăm seama cât de importante
sunt petiţiile pentru cetăţenii noştri şi înţelegem că cel mai bun răspuns este unul corect, rapid şi care nu face
obiectul unor întârzieri. Pentru că dacă se va întâmpla aşa, cetăţenii vor deveni frustraţi. Uneori, însă, nu este
uşor să oferi răspunsuri rapide, deoarece este nevoie de o analiză foarte amănunţită precum şi de un studiu
juridic foarte aprofundat. Trebuie să existe o importantă cercetare de fond astfel încât lucrurile pot dura un
timp, dar sunt sigur că vom lucra împreună cu Parlamentul în vederea găsirii modalităţilor prin care se poate
îmbunătăţi şi accelera procesul în acest domeniu.

Ultimul punct se referă la încălcările dreptului comunitar. Aş dori să-i asigur pe onorabilii deputaţi că luăm
această problemă într-un mod extrem de serios, după cum puteţi vedea din lista de proceduri privind încălcarea
dreptului comunitar care au fost deschise. Acesta este un proces normal în cadrul Comisiei. Scopul principal
al Comisiei este de a încuraja toate statele membre să respecte legislaţia europeană, precum şi toate directivele.
Încercăm să utilizăm toate mijloacele aflate la dispoziţia noastră pentru a face acest lucru, inclusiv schimburi
de opinii şi încurajarea statelor membre să corecteze transpunerea necorespunzătoare a legislaţiei europene.
În cazul în care acest lucru nu funcţionează, vom deferi chestiunea Curţii Europene de Justiţie solicitând
corectarea transpunerii inadecvate a legislaţiei europene. În trecut, au existat solicitări din partea Parlamentului
European pentru mai multe informaţii cu privire la procedurile privind încălcarea dreptului comunitar. Sunt
foarte bucuros că am găsit acum o înţelegere cu privire la modul în care acest lucru va fi realizat în viitor, de
îndată ce acordul-cadru dintre Parlament şi Comisie intră în vigoare. Sunt sigur că, împreună cu informaţiile
suplimentare pe care le veţi avea la dispoziţie, vă veţi putea exercita, de asemenea, drepturile şi puteţi folosi
influenţa pe lângă statele membre pentru a asigura că legislaţia europeană este respectată.
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Am luat act de celelalte întrebări detaliate şi de comentariile apărute şi urmează să le transmit mai departe
departamentelor relevante.

Carlos José Iturgaiz Angulo, raportor. – (ES) Dle preşedinte, vă mulţumesc dvs. şi tuturor deputaţilor pentru
contribuţiile acestora.

Eu cred că există un fir care parcurge toate discursurile ţinute de colegii mei deputaţi. Acest fir îl reprezintă
importanţa Comisiei pentru petiţii, deoarece credinţa şi speranţa a mii de europeni că problemele lor principale
şi reale pot fi rezolvate se bazează adesea pe această comisie.

De aceea, dintre toate comisiile, Comisia pentru petiţii – şi mai mulţi deputaţi au spus acest lucru – este cea
care are relaţia cea mai directă cu publicul, deoarece europenii sunt direct implicaţi în aceasta. Semnificaţia
acestei comisii este că trebuie păstrată iar capetele desfăcute trebuie legate, astfel încât cu toţii – Parlamentul,
Comisia şi petiţionarii – să putem simţi comisia ca fiind chiar mai utilă.

Cu consimţământul dvs., dle preşedinte, voi încheia prin a cere comisarului să ia la cunoştinţă acest lucru.
Ştiu că comisarul ca proceda astfel, deoarece multe dintre reclamaţiile pe care le-am auzit de la colegii deputaţi
sunt complet justificate. Următoarele comentarii care au fost făcute sunt complet justificate: există o lipsă
de informaţii, iar faptul că anumite petiţii au fost paralizate şi nu au fost finalizate este adevărat.

Prin urmare, cred că noi nu trebuie să fim distraşi, ci să urmărim problema până la sfârşit. Acele petiţii care
au fost iniţiate, şi care rămân deschise şi cu probleme nesoluţionate, trebuie să fie soluţionate. eu cred că în
calitatea dvs. de comisar, trebuie să faceţi eforturi pentru a încerca să rezolvaţi plângerile pe care le-aţi auzit
aici, în acest plen astăzi.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine (marţi, 6 iulie 2010).

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Jim Higgins (PPE), în scris. – Sunt încântat să văd că numărul petiţiilor prezentate a crescut continuu; la
aceasta a contribuit foarte mult posibilitatea de a prezenta petiţii online. În anul 2009 s-a înregistrat un
procent de 65 % dintre petiţii prezentate online, şi sunt mândru să spun că Irlanda are cel mai ridicat grad
de depunere a petiţiilor online pe cap de locuitor din UE. Comisia pentru petiţii reprezintă un instrument
nepreţuit în aducerea Europei în vieţile cetăţenilor prin intermediul interacţiunii sale directe cu petiţionarii.
În 2009, 54 % din petiţiile primite au fost considerate ca inadmisibile. Aceasta este o tendinţă îngrijorătoare,
care, în cazul în care va continua, va împiedica eficienţa comisiei. Cele mai multe petiţii considerate
inadmisibile sunt rezultatul confuziei care are loc în ceea ce priveşte competenţele şi responsabilităţile
Comisiei pentru petiţii. Trebuie să introducem de urgenţă campanii de informare a cetăţenilor cu privire la
competenţele şi responsabilităţile Comisiei pentru petiţii – acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul
unui site unic, ceea ce ar explica în mod mai clar ceea ce se încadrează în competenţele şi responsabilităţile
comisiei şi ar furniza informaţii cu privire la alte posibile metode de atac, referitor la aspecte legate de
non-petiţii. Comisia pentru petiţii joacă un rol crucial prin faptul că aduce atribuţiile Europei mai aproape
de oameni, care sunt cel mai bine plasaţi să aprecieze lacunele din aplicarea de către statele membre a politicii
UE.

PREZIDEAZĂ: STAVROS LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

20. Intervenţii cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură
al PE)

Preşedinte. – Următorul punct îl reprezintă intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante,
în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură.

Elena Băsescu (PPE). - În primul rând, aş dori să îmi exprim compasiunea faţă de cei care suferă în urma
inundaţiilor din România.

23 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 18 000 au fost evacuate. Au fost afectate 530 de localităţi din 37
de judeţe, aproape 9 000 de locuinţe şi 60 000 de hectare de teren arabil, precum şi 41 de drumuri naţionale,
iar pagubele continuă să crească în fiecare zi.
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În acest moment, ridicarea unui dig de 4,5 km la Galaţi, pentru a proteja acest oraş-port de revărsarea Dunării,
reprezintă o prioritate. Dacă digul va ceda se va produce un adevărat dezastru: vor fi afectaţi peste 8 000 de
oameni, precum şi cei mai importanţi agenţi economici din Galaţi.

Guvernul României a anunţat că va înainta documentaţia privitoare la accesarea Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene până la 15 iulie. Fac apel la Comisia Europeană ca după evaluarea exactă a pagubelor să
disponibilizeze cât mai curând resurse din acest fond pentru România.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Dle preşedinte, mass-media noastră abundă în prezent de toate reducerile şi
economiile care trebuiesc făcute pentru ca ţările să poată gestiona datoriile care le-au fost impuse oamenilor.
Este absolut de înţeles că se scrie foarte mult pe această temă, însă există desigur şi cei care nu au ce reduce
pentru că nu dispun de niciun fel de resurse. Multe dintre aceste persoane, oameni ca noi, trăiesc în Africa.
Camerele de televiziune se vor îndepărta în curând de Campionatul Mondial de fotbal din Africa de Sud.
Sper că în acel moment vom putea privi într-o lumină nouă ţările sărace din sudul Saharei. Trebuie să facem
ceva, pentru că este scandalos că există oameni care mor de foamete şi sete, care nu au cu ce să supravieţuiască.
De aceea, cred că trebuie să avem curajul de a dărâma zidurile care separă afacerile şi întreprinderile private
de stat, pentru a le permite antreprenorilor să ofere ajutor în alt mod decât cel pe care l-am practicat în trecut.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Dle preşedinte, din acest forum al libertăţii, salut memoria lui
José Saramango, pe care l-am cunoscut datorită interesului său profund pentru doi scriitori din oraşul meu,
Oviedo: Leopoldo Alas şi Ángel González. Oviedo care, dacă există decenţă, va fi Capitala Culturală Europeană
în 2016.

José Saramango era angajat. Este de neuitat opoziţia sa faţă de războiul din Irak, după cum de neuitat este
angajamentul său pentru marile cauze ale micilor oameni, cum ar fi Aminatou Haidar şi întregul popor
Sahrawi. Comunist care a avut îndrăzneala să critice excesele regimului din Cuba, Saramango a fost mai
presus de toate un mare scriitor. A lăsat o amprentă de neşters asupra Portugaliei, Iberiei, Europei şi asupra
întregii lumi.

Să trăiască Fundaţia José Saramango! Să trăiască Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Dle preşedinte, în calitate de ţară candidată, Turcia trebuie să împărtăşească
valorile şi obiectivele Uniunii Europene, astfel cum au fost acestea stabilite în tratate. Este fundamental aşadar
ca Turcia să angajeze relaţii de bună vecinătate, astfel cum i s-a solicitat în mod repetat de către Parlamentul
European şi Consiliu, deşi un angajament nu se rezumă doar la cuvinte. La 30 iunie, Turcia a comis o altă
acţiune provocatoare în regiunea maritimă a Mării Egee de Nord, în interiorul platoului continental elen.
Nava hidrografică şi oceanografică Cesme a navigat 13 mile la nord de insula Samothrace şi 10 mile în largul
coastei Traciei, fără a notifica partea elenă cu privire la cursul şi activităţile sale.

O ameliorare a relaţiilor bilaterale este în intereselor ambelor părţi, atât al Greciei, cât şi al Turciei. Conducerea
turcă a vorbit recent de un nou climat în relaţiile eleno-turce. Însă încălcările sistematice ale apelor de coastă
şi ale spaţiului aerian greceşti de către Turcia ridică întrebări care au rămas fără răspuns cu privire la onestitatea
intenţiilor lor.

Doresc să fac încă o dată un apel de la această tribună către organismele competente ale Uniunii Europene
să transmită la Ankara un mesaj clar şi puternic referitor la acest comportament neadecvat.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, descoperirea imunizării este unul dintre cele mai mari
progrese din domeniul medicinii. Programele de vaccinare a copiilor sunt o poveste europeană de succes.
Au fost eradicate aproape total boli care, în secolul trecut, au distrus sănătatea şi uneori au curmat vieţile a
mii de copii. Astăzi sărbătorim 30 de ani de la eradicarea variolei.

Odată cu scăderea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la bolile care pot fi prevenite prin
vaccinare, scade şi motivaţia oamenilor de a se vaccina sau de a-şi vaccina copiii. Această scădere a motivaţiei
de a participa la programele de vaccinare are ca rezultat o scădere a ratelor de imunizare. Consecinţa este că
boli care erau aproape eradicate, cum ar fi rujeola şi rubeola, încep să fie tot mai răspândite. Vaccinarea unui
copil împotriva bolilor infecţioase îi aduce acestuia un beneficiu personal în termeni de sănătate. Însă implică
acelaşi beneficiu personal şi pentru toţi ceilalţi. Vaccinarea nu protejează doar indivizii, ci societatea ca întreg.

Unul dintre principalele obiective ale politicii de sănătate europene ar trebui să fie promovarea importanţei
programelor de vaccinare a copiilor şi a imunizării în general şi creşterea ratei de participare la programele
de vaccinare, în special în contextul cerinţelor tot mai mari care se aplică bugetului nostru pentru sănătate.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Dle preşedinte, de la bun început doresc să sprijin punctul de vedere al
dnei McGuinness legat de societatea de asigurări Equitable Life. La rândul meu solicit guvernului britanic să
rezolve urgent această problemă şi să-şi onoreze angajamentele. Astăzi am fost asaltat de corespondenţa pe
această temă venind din ţara mea.

Acum doresc să mă refer la comisia temporară creată pentru a analiza perspectiva financiară pentru anii
2014-2021, care joi se va întruni pentru prima dată.

– (GA) În calitate de membru în această comisie, doresc să subliniez importanţa unui buget solid pentru
agricultură începând cu 2013. Trebuie amintit faptul că valoarea totală a cheltuielilor Uniunii pentru
agricultură se ridică la doar 0,4 % din produsul intern brut al Uniunii Europene.

– Continuarea pe linia asigurării unui buget solid pentru agricultură va garanta faptul că Uniunea este bine
înarmată pentru a putea face faţă provocărilor viitoare, acestea incluzând siguranţa alimentară, conservarea
resurselor naturale, mediul, crearea de locuri de muncă şi, cel mai important, viabilitatea economică a zonelor
rurale.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - După cum ştiţi, România se confruntă de mai bine de o săptămână cu
inundaţii care au dus la decesul a 23 de persoane şi distrugerea a mii de locuinţe.

În condiţiile actuale, România are nevoie de sprijinul financiar al Comunităţii Europene din Fondul de
Solidaritate, cu atât mai mult cu cât guvernul de la Bucureşti s-a dovedit incapabil să gestioneze dezastrul,
să ia toate măsurile care se impun şi să reducă pagubele.

Doresc să fac un apel, domnule preşedinte, la solidaritate faţă de cei afectaţi de inundaţiile produse în ultima
perioadă în România. În acest sens, cer şi Parlamentului European să sprijine activarea Fondului de Solidaritatea
al Uniunii Europene şi alocarea sumei considerate ca fiind corespunzătoare pagubelor produse.

Ţara mea, domnule preşedinte, are nevoie de acest sprijin cât mai curând cu putinţă.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Autostrada D8 care leagă Praga şi Dresda face parte din reţeaua trans-europeană
de autostrăzi. Această autostradă se află în construcţie din anii 1980. Iniţial ar fi trebuit să fie terminată până
în 2000. Din cauza întârzierilor, a devenit clar între timp că nici măcar 2012 nu ar fi o estimare realistă.

Problema este însă un sector de drum de 16 km care trece prin zona protejată České Středohoří. Acest proiect
ar trebui să fie finanţat din fonduri europene în valoare de aproximativ 8 miliarde CZK, şi cofinanţat de
Uniunea Europeană şi Republica Cehă. Cu toate acestea, anul acesta la mijlocul lui martie, Comisia Europeană
a informat din nou Ministerul ceh al Transporturilor că evaluarea proiectului pentru finalizarea construcţiei
autostrăzii D8 a fost suspendată pentru o perioadă maximă de patru luni de reflecţie. Evident că nu putem
fi de acord cu această decizie. Acest lucru face o impresie proastă opiniei publice şi are un impact negativ
asupra mediului, în timp ce pe rutele alternative asistăm la tragedii. Prin urmare, solicit Comisiei Europene
să accelereze procesul de negociere şi să adopte o poziţie definitivă.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Dle preşedinte, potrivit statisticilor Eurostat, şomajul atinge cote
foarte înalte în toate ţările din Uniunea Europeană care au adoptat măsuri dure nepopulare. Numărul total
al şomerilor din statele membre ale Uniunii Europene se ridică la 23 113 000, adică cu 1 801 000 mai mulţi
decât în mai 2009. În Grecia, şomajul a crescut la 10,2 %, deşi cifra adevărată depăşeşte 15 % şi afectează
23 % de bărbaţi tineri şi peste 27 % de femei tinere.

Guvernul PASOK flutură memorandumul semnat împreună cu Uniunea Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional cu sprijinul altor părţi de capital şi al drumului european cu sens unic şi face presiuni pentru a
elimina asigurările sociale din sectorul public şi privat, pentru a abroga acordurile colective, a creşte rata
concedierilor în masă, pentru a reduce drastic cu 20 % plata indemnizaţiilor la încheierea raportului de muncă
şi a salariilor către tinerii care abia au intrat pe piaţa muncii, pentru a intensifica exploatarea prin muncă a
copiilor prin încurajarea uceniciilor şi pentru a amplifica în general exploatarea sălbatică tinerilor.

Această politică capitalistă barbară este specifică politicilor Uniunii Europene şi guvernelor burgheze ale
statelor membre. Politicile nepopulare sunt însoţite de defăimarea şi incriminarea luptelor clasei muncitoare
din ţara mea într-un singur scop, acela de a deplasa povara crizei capitaliste asupra lucrătorilor, pentru a
asigura profiturile grupurilor de afaceri ce deţin monopoluri.

Este imperativ necesar ca lucrătorii să se mobilizeze şi să-şi intensifice lupta pentru a răsturna politicile
nepopulare în scopul de a garanta că nevoile lor moderne sunt satisfăcute.
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Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Dle preşedinte, într-un moment în care toate guvernele
Uniunii Europene calcă pe urmele recentelor măsuri din Grecia îndreptate împotriva forţei de muncă, în
statele membre şi organismele Uniunii Europene asistăm la o escaladare a măsurilor antidemocratice şi
anticomuniste şi la intensificarea acţiunilor provocatoare.

Doresc să condamn în mod deosebit incriminarea simbolurilor comuniste în Polonia şi a adevărului istoric
în Ungaria, fapt care murdăreşte victoriile antifasciste ale poporului. Doresc să condamn interzicerea
simbolurilor comuniste de către guvernul moldovean, sprijinit de Uniunea Europeană, precum şi alte măsuri
similare din Rusia.

Doresc să profit de această ocazie pentru a condamna încă o dată tentativa de denigrare a sacrificiului făcut
de milioane de comunişti şi antifascişti prin echivalarea comunismului cu fascismul, după cum bine ştiţi că
se întâmplă.

Ameninţările prin care se propagă ideea că grevele şi luptele claselor populare ar fi neconstituţionale nu pot
stopa evoluţiile sociale şi lupta lucrătorilor pentru a răsturna măsurile barbare antipopulare. Campania
masivă de denigrare a socialismului este menită să convingă oamenii că nu există nicio altă soluţie alternativă.
Suntem optimişti. Asistăm la riposta lucrătorilor. Ştim că această luptă este singura soluţie alternativă realistă
la criza prin care trec aceştia.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în calitate de vicepreşedinte al
Intergrupului pentru persoanele cu handicap, doresc să profit de această ocazie pentru a vorbi pe scurt despre
Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap şi ratificarea acesteia.

Această convenţie reprezintă în acelaşi timp un scop şi un punct de plecare important pentru creşterea civică
din lume, chiar dacă ratificarea sa de către Uniunea Europeană – decisă anul trecut în noiembrie de Consiliu
– nu a fost confirmată încă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru că unele state membre întârzie adoptarea
codului de conduită dintre instituţiile Uniunii.

Sper, prin urmare, ca acest Parlament să dea un impus eliminării acestor obstacole şi ca instituţiile democratice
din ţările europene care nu au făcut încă acest lucru, să înceapă procesul de ratificare a Convenţiei Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap şi a Protocolului opţional, în vederea intrării în
vigoare pe deplin a acesteia. În cazul în care Uniunea Europeană vrea într-adevăr să fie un lider dinamic pe
scena internaţională, respectarea pe deplin a drepturilor persoanelor cu handicap trebuie să fie o prioritate
absolută la nivel naţional şi european.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Dle preşedinte, recent a fost lansată traducerea în limba greacă a cărţii
ministrului turc al afacerilor externe, Ahmet Davutoglu, intitulată „Adâncimi strategice”. Este o carte în care
doctrina geopolitică coezivă a Turciei pare să fie cea a unei supraputeri locale, regionale cu interese care se
întind de la Adriatică la China, un accent deosebit fiind pus pe Cipru, Balcani şi Marea Egee.

La pagina 274 a acestei cărţi găsim un capitol special dedicat Ciprului, în care este subliniată importanţa
geostrategică a acestuia, care însă ignoră elementul uman legat de locuitori şi naţionalitatea şi religia acestora.
Regăsim în acelaşi timp o aluzie expansionistă clară la insula grecească Rhodos.

În acest manual strategic se spune, şi citez, că, la fel ca SUA care are un interes direct în Cuba şi celelalte insule
din Caraibe, deşi populaţia sa nu este răspândită acolo, din punct de vedere strategic şi Turcia este obligată
să aibă un interes în Cipru, dincolo de factorul uman.

Tendinţa către o recuperare a fostelor teritorii otomane de care vorbeşte cartea este o indicare a violenţei.
Nu poate exista violenţă îndreptată către Uniunea Europeană. Turcia trebuie să primească un mesaj clar.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dle preşedinte, Spania s-a grăbit să deschidă un nou capitol al negocierilor
cu Turcia, evident în încercarea de a distrage atenţia de la propria criză internă. Însă în loc de a negocia cu
Ankara pe tema siguranţei alimentare, ar trebui să abordăm subiecte deschise, inclusiv conflictul nerezolvat
în chestiunea Ciprului, problema Armeniei, drepturile omului, libertatea religiilor şi atacurile asupra creştinilor,
precum recenta asasinare a unui episcop catolic.

Ministrul afacerilor externe turc a afirmat că mai multă bunăvoinţă din partea UE ar permite un progres mai
rapid al procesului de negociere. Este uimitor că Ankara solicită în mod specific deschiderea unui nou capitol
de negociere când, pe de altă parte, nu reuşeşte să-şi onoreze propriile obligaţii, şi anume îndeplinirea criteriilor
de aderare. UE tolerează să fie pusă sub presiune şi nu înţeleg de ce continuă într-un ritm atât de alert procesul
de extindere, ignorând voinţa cetăţenilor săi.
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Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). - Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a-mi exprima mai mult decât
uimirea sau regretul că, deşi ne aflăm în secolul XXI, în anumite părţi ale Europei, vizavi de libertatea cuvântului
în presă, mai există încă practici care ne aruncă direct în vremea Inchiziţiei.

Este de neînţeles pentru mine cum, deşi libertatea cuvântului este un drept constituţional în Uniunea
Europeană, mai există state membre pentru care atât Constituţia proprie, cât şi reglementările europene
privind dreptul la liberă exprimare sunt catalogate drept puncte vulnerabile ale siguranţei naţionale.

Să nu uităm că presa are rolul de a informa publicul asupra tuturor aspectelor vieţii comunităţii pe care o
reflectă şi că, atâta vreme cât nu dezvăluie documente catalogate ca strict secrete, nu se poate vorbi de o
atingere adusă siguranţei statului respectiv.

Ar fi absurd ca guvernele să se poată prevala în orice moment de o explicaţie fără temei pentru a închide gura
presei în mod direct sau, prin legi strâmbe, să-i poată impune o autocenzură născută din frică. În fond, o ţară
al cărei guvern devine singura sursă de informaţie a presei, nu cred că se mai poate numi o ţară liberă şi deci,
europeană.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Dle preşedinte, săptămâna trecută, fără ca în prealabil să notifice
Grecia şi să obţină aprobare, nava de cercetare turcă Cseme a desfăşurat cercetări submarine într-o zonă care,
din punct de vedere juridic şi geofizic aparţine, fără îndoială, Greciei. Acest fapt a generat o reacţie diplomatică
dură din partea Atenei.

Faptul că Turcia nu a semnat şi ratificat Convenţia internaţională privind dreptul mării este motivul principal
care explică un astfel de comportament menit să deterioreze relaţiile de bună vecinătate cu un stat membru.
Doresc să vă reamintesc un aspect foarte important: Convenţia Internaţională privind dreptul mării este un
acord internaţional mixt care a fost semnat de Uniunea Europeană, de toate statele membre şi de toate ţările
candidate cu excepţia Turciei. Prin urmare, face parte integrantă din acquis-ul comunitar. În consecinţă,
fiecare ţară candidată trebuie să adopte UNCLOS înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

Este o condiţie prealabilă foarte importantă. Nerespectarea ei de către Turcia va avea consecinţe negative
asupra negocierilor de aderare ulterioare şi asupra unor capitole specifice, cum ar fi pescuitul şi energia,
motiv pentru care Parlamentul ar trebui să încurajeze Turcia să semneze şi să ratifice convenţia.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Dle preşedinte, aş dori să mă întorc la discuţiile pe care
le-am purtat azi...

(PL) – legate de iniţiativa cetăţenilor. Aş dori să subliniem acest lucru încă o dată. Am senzaţia că am exclus
din discuţiile de astăzi problema comunicării sociale, aspect pe care l-am evidenţiat puternic atunci când am
promovat Tratatul de la Lisabona. Le-am spus adesea cetăţenilor că cea mai mare inovaţie a Tratatului de la
Lisabona va fi tocmai aceasta, tocmai faptul că cetăţenii vor fi într-adevăr trataţi ca indivizi. Cu toate acestea,
nu văd un angajament suficient al Parlamentului European de a informa oamenii în această privinţă.

Am vorbit cu foarte multe persoane despre iniţiativa cetăţenilor şi în general nimeni nu prea ştie că există
aşa ceva. Trebuie să finalizăm foarte rapid şi eficient lucrările la această iniţiativă şi să o punem la dispoziţia
cetăţenilor. Haideţi să nu ratăm ocazia de a aduce instituţiile mai aproape de cetăţeni. O astfel de ocazie ni
s-a oferit în timpul acestei dezbateri.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Dle preşedinte, conform cifrelor Eurostat, şomajul înregistrează o
nouă creştere în UE. În Portugalia a atins un nou nivel maxim, aceeaşi situaţie prezentându-se în ţările cele
mai afectate de criză.

Reducerile nediferenţiate şi drastice ale investiţiilor publice, asociate cu o lipsă a lichidităţilor de pe pieţe, ar
putea genera o situaţie catastrofală în ceea ce priveşte şomajul. Este nevoie urgent de măsuri pragmatice.
Fondurile UE sunt în general disponibile ţărilor de coeziune, însă nivelul de utilizare a acestor fonduri este
extrem de scăzut din cauza complexităţii lor, a lentorii şi a lipsei de flexibilitate.

Ne apropiem de revizuirea intermediară a fondurilor structurale. Solicit Comisiei şi statelor membre să
efectueze o revizuire în profunzime a acestor programe, concentrându-se pe investiţiile productive. Solicit,
de asemenea, o simplificare a procedurilor, astfel încât aceste fonduri să poată fi mobilizate într-un mod
dinamic şi flexibil. Doresc să reiterez importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii şi a sprijinului pentru
antreprenoriat şi pentru primele locuri de muncă ale tinerilor. V-aş reaminti că dacă, de exemplu, Cadrul
strategic naţional de referinţă portughez ar ajuta toate întreprinderile mici şi mijlocii portugheze să angajeze
câte un lucrător, problema şomajului în Portugalia ar fi practic rezolvată.
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Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Limitarea libertăţii mass-mediei se numără printre principalele
priorităţi ale guvernelor antidemocratice şi autoritariste. Ameninţarea independenţei mass-mediei publice
este foarte alarmantă. Au sesizat Comisia, Consiliul şi Parlamentul faptul că standardele UE şi criteriile de la
Copenhaga sunt încălcate? Observă UE că într-un număr de state membre libertatea mass-mediei publice
este îngrădită? Este subordonată controlului politic direct şi supusă presiunilor exercitate prin retragerea
finanţărilor. Fenomenul prin care partidele aflate la guvernare controlează din motive politice informaţiile
prezentate în mass-media devine tot mai frecvent. De aceea, trebuie să sprijinim raportul dlui Ivo Belet.
Uniunea Europeană, prin Observatorul European al Sectorului Audiovizual, trebuie într-adevăr să monitorizeze
respectarea efectivă de către statele membre a independenţei mass-mediei. Recomand ca mandatul
Ombudsmanului European să includă şi efectuarea unei anchete referitoare la independenţa mass-mediei.
Trebuie să protejăm libertatea presei, care se află la baza statului de drept european.

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Dle preşedinte, dle comisar, permiteţi-mi să dau glas unei probleme care mă
preocupă în mod deosebit, adresându-vă o întrebare legată de recunoaşterea diplomelor din învăţământul
superior în interiorul Uniunii Europene.

Din nefericire, în ciuda numeroaselor dezbateri şi a unei legislaţii europene foarte clare în acest domeniu,
unele state membre continuă să opună rezistenţă şi în unele cazuri să nu recunoască calificarea indicată în
diplome. Aş putea da un exemplu din Bulgaria, unde o diplomă obţinută la o universitate dintr-un alt stat
membru al Uniunii Europene nu este recunoscută automat, aşa cum ar trebui să se întâmple.

Trebuie prezentat un număr de documente suplimentare, care sunt analizate de o comisie specială. Pe lângă
cheltuielile considerabile legate de timp şi bani, cetăţenii care doresc să-şi legalizeze diplomele riscă să li se
refuze acest drept. Universităţile sunt private astfel de drepturile lor de a evalua circumstanţele pentru
acordarea diplomei, fapt care contravine Directivei nr. 8948 a Consiliului din 21 decembrie 1988 şi
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Cred că Comisia trebuie să adopte măsurile necesare
pentru a pune capăt acestei nedreptăţi.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în prezentul discurs doresc
să-mi exprim solidaritatea cu victimele recentelor inundaţii din Europa.

V-aş atrage atenţia asupra situaţiei din nordul Spaniei, unde în special regiunile Cantabria, Asturias, Galicia
şi ţara Bascilor au fost afectate şi suportă consecinţele unui sezon de ploi torenţiale şi se luptă să readucă
totul la normal cât mai repede cu putinţă.

Doresc să felicit în mod special toţi agenţii de protecţie civilă şi autorităţile locale afectate, care au depus
eforturi majore pentru a asigura siguranţa publicului şi a reduce prejudiciile în zonele afectate.

A sosit momentul să oprim evaluarea pagubelor şi să solicităm ajutor pentru zonele afectate. Noul Fond de
solidaritate al Uniunii Europene ar putea fi unul dintre instrumentele capabile să reacţioneze în mod eficient
în acest gen de situaţie.

În plus, aplicarea eficientă a directivei privind inundaţiile este necesară pentru a ne permite să fim şi mai bine
pregătiţi să facem faţă unei astfel de situaţii.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Duminică, 11 iulie, se vor împlini 15 ani de când trupele Armatei Republicii
Serbia, sub comanda generalului Mladić, au săvârşit la Srebenica cea mai cumplită crimă împotriva civililor
de pe acest continent după cel de Al Doilea Război Mondial. Peste 8 000 de bărbaţi şi adolescenţi, inclusiv
copii, au fost separaţi în mod forţat de familiile lor şi trimişi pe câmpurile de execuţie. Exterminarea populaţiei
masculine din regiunea mai largă a Bosniei de est care se învecinează cu Serbia, ucisă pentru că aparţinea
comunităţii etnice bosniace, este o crimă brutală.

Srebenica este unul dintre cele mai atroce exemple de epurare etnică; este o crimă împotriva umanităţii şi în
2001 a fost declarată genocid de Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Srebenica a fost
clasificat drept genocid şi de Tribunalul Internaţional al ONU de la Haga în 2007. În centrul memorial Potočari
va fi îngropat un număr fără precedent de rămăşiţe identificate ale victimelor ce au fost excavate din gropile
comune ascunse. 800 de victime nevinovate ale acestui act de răzbunare crud îşi vor găsi în sfârşit odihna.

Este corect să comemorăm în această săptămână în Parlamentul European această oroare săvârşită în Balcani
şi să solicităm încă o dată ca toţi comandanţii responsabili să fie aduşi în faţa justiţiei şi să fie traşi la răspundere
pentru crimele lor.
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Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, în ultimele zile poliţia belgiană a efectuat
o razie fără precedent în istoria Uniunii Europene. Au descins în palatul arhiepiscopului din Malines în timpul
unei reuniuni a episcopilor catolici, confiscându-le telefoanele, calculatoarele şi documentele confidenţiale.

Episcopii au fost reţinuţi pentru nouă ore fără un aviz juridic prealabil. Printre documentele confiscate se
numără acte care intră sub incidenţa secretului mărturisirii, înaintate de cetăţeni care au cerut în mod expres
să rămână anonimi. Mormintele a doi cardinali îngropaţi în catedrala adiacentă au fost profanate şi distruse
cu ciocane pneumatice.

Având în vedere că Tratatul de la Lisabona, semnat de Majestatea Sa Regele Belgiei, se întemeiază pe moştenirea
culturală, religioasă şi umanistă a Europei, care a dat naştere valorilor universale ale drepturilor inalienabile
ale persoanei, libertăţii, democraţiei, egalităţii şi statului de drept, solicit Preşedintelui Parlamentului European
să abordeze Înalta Reprezentantă pentru afaceri externe, baroneasa Ashton, pentru a-i solicita să vină şi să
prezinte un raport referitor la aceste evenimente şi la modul în care intenţionează să soluţioneze acest incident
diplomatic, cauzat de o acţiune ilegitimă a unui stat membru al Uniunii Europene împotriva statului Vatican.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Aderarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est la UE şi continuarea procesului de
extindere pentru a include ţările din Balcanii de Vest reprezintă provocări semnificative pentru UE. Aspectele
economice sunt discutate adesea. Aş dori să aduc în discuţie acum un element pe care avem tendinţa sa-l
ignorăm. Aceste ţări au un număr mare de minorităţi naţionale. Nu sunt minorităţi care au imigrat în aceste
ţări. Au devenit cetăţeni ai altei ţări din motive istorice, ca urmare a frecventelor modificări ale graniţelor.
Foarte adesea, drepturile în materie de limbă ale minorităţilor sunt reglementate cu mai multă generozitate
în ţările care nu fac parte din UE, decât în anumite state membre ale UE. Explicaţia ţine de faptul că aceste
ţări au înţeles că este în interesul lor ca minorităţile să se simtă ca acasă în patria lor. Este cu siguranţă un
domeniu în care statele membre ale UE ar putea învăţa foarte multe de la ţările candidate. Fiecare cetăţean
al Uniunii Europene merită respect şi tratament egal, indiferent de originea etnică, naţionalitate sau limbă
maternă.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Dle preşedinte, experienţa mea personală mă determină să atrag atenţia
Parlamentului European asupra chestiunii asistenţei medicale de urgenţă pentru deputaţii din Parlament
atunci când se află în afara Europei. Cazul meu, precum şi cel din Haiti, demonstrează nevoia de a stabili
norme precise pentru deputaţii care au nevoie de asistenţă medicală constantă când sunt readuşi acasă.
Parlamentul nu dispune de o unitate adecvată responsabilă cu organizarea reîntoarcerii unui deputat în astfel
de situaţii. Cred că ar trebui înfiinţată în cadrul Parlamentului o unitate responsabilă cu astfel de situaţii.

Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să mulţumesc pentru preocuparea pe care aţi manifestat-o
pentru sănătatea mea într-un moment foarte dificil pentru mine. Doresc să le mulţumesc pentru grija lor
minunată în special doctorilor şi întregului personal medical de la Spitalul din Shanghai unde am fost tratată,
precum şi dnei Claes, dlui Burriel şi dlui Manelli din Parlamentul European pentru implicarea lor şi ajutorul
imens pe care mi l-au acordat. Vă mulţumesc din proaspăt vindecata mea inimă.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Criza economică a afectat mulţi oameni. Doresc să subliniez nevoia
şi chiar necesitatea de a adopta măsuri speciale pentru a-i proteja pe cei săraci, pe cei excluşi, pe cei în vârstă,
pe şomeri şi pe tineri.

Tinerii reprezintă cea mai mare categorie de şomeri. Îşi încep adesea viaţa de adulţi fără perspective şi având
un punct de plecare vulnerabil. Ştim că cel mai eficient mod de a supravieţui crizei este prin educaţie şi
investiţie în dezvoltarea personală. Criza a generat reducerea unor locuri de muncă şi desfiinţarea altora. Din
fericire, universităţile şi alte instituţii de învăţământ superior continuă să funcţioneze şi există de asemenea
diferite forme de educaţie continuă. Ar trebui aşadar să creăm forme adecvate de sprijin pentru educaţie şi
tineret. Este foarte bine că la sugestia raportoarei, a dnei Jędrzejewska, tinerii se numără printre priorităţile
bugetului 2011.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Dle preşedinte, mai mult ca niciodată, Europa reprezentată de anumiţi
politicieni nu mai este o Europă a cetăţenilor. De ce? Pentru că unii dintre noi, dintre politicieni, suntem total
în afara jocului.

Cum le putem explica oamenilor că am preferat să anulăm o reuniune cu ONG-urile care luptă împotriva
foametei din lume pentru a ne întâlni în schimb cu un fotbalist, ca şi cum am vorbi de un prinţ, şi asta în ziua
în care 2 milioane de oameni protestează pe străzile din Franţa împotriva politicilor de pensionare? Dar iată
că în urmă cu cinci zile un antrenor de fotbal răspundea unor întrebări urgente ca parte dintr-o anchetă
parlamentară. A murit cineva? Au avut loc concedieri în masă? A fost poluat mediul? A avut loc un atac
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terorist? Nu, nici vorbă. Era doar problema unei echipe de fotbal care, la fel ca alte 31 – sau mai curând 30
– va pierde sau a pierdut deja şi a unui antrenor care a refuzat să dea mâna cu omologul său sud-african,
asemenea unui preşedinte care refuză să dea mâna cu cetăţenii săi. Şi dacă lumea nu e populată doar de
fotbalişti milionari infantili, străini de orice patriotism, ci şi de oameni care şi-au pierdut locurile de muncă,
sau pensionari care nu ştiu cum îşi vor putea permite să-şi încălzească casele la iarnă? Aceşti oameni există,
nu apar doar în timpul perioadelor electorale.

Îmi pare rău, dle preşedinte Sarkozy, însă niciodată nu vom putea împărtăşi aceleaşi valori sau priorităţi.

Ioan Enciu (S&D). - Doresc să exprim condoleanţe familiilor cetăţenilor care şi-au pierdut viaţa în urma
inundaţiilor din România. Îi asigur pe toţi cei care au avut de suferit în urma acestor grave evenimente că
suntem şi vom fi alături de ei.

Din păcate, lipsa unei infrastructuri necesare de prevenţie şi slaba pregătire a autorităţilor române, în ciuda
situaţiilor similare care au avut loc în trecut, au dus la provocarea de pagube materiale şi, ce este mai trist, la
pierderea de vieţi omeneşti.

Aşa cum am solicitat şi la dezbaterea din sesiunea trecută, cer din nou Comisiei să vină cu o propunere
urgentă de măsuri privind amenajarea bazinelor hidrografice ale râurilor interne şi transfrontaliere din statele
membre, precum şi cu un set de măsuri financiare destinate derulării acestor investiţii critice, astfel ca în
viitor asemenea situaţii să nu mai apară.

Mulţumesc pe această cale în numele poporului român Franţei, Belgiei, Austriei şi Estoniei pentru reacţia
rapidă avută în ajutorarea României, în urma activării mecanismului comunitar de protecţie civilă.

Paul Nuttall (EFD). – Dle preşedinte, aş dori să aduc în atenţia acestui Parlament o ghicitoare care pare să îi
deruteze pe deputaţii din regiunea mea din nord-vestul Angliei. În noiembrie 2009, Cumbria, care se află în
partea de nord a circumscripţiei mei, a fost afectată de inundaţii. Au fost case distruse, întreprinderi ruinate
şi, din nefericire, s-a pierdut o viaţă. Ca urmare a dezastrului, guvernul britanic avea tot dreptul să solicite
asistenţă din partea Fondului de solidaritate al UE, şi am motive să cred că suma care ar fi putut acordată ca
ajutor s-ar fi putut ridica la 100 de milioane GBP. În mod straniu, guvernul britanic nu a solicitat acest ajutor.

Oamenii din Cumbria sunt cinstiţi. Lucrează din greu şi îşi plătesc taxele, din care o bună parte este trimisă
la Bruxelles. Prin urmare, cred că au dreptul să ceară înapoi o parte din banii lor, iar faptul că guvernul laburist
nu a acţionat în această problemă este un eşec.

Iosif Matula (PPE). - Inundaţiile grave din ultimele săptămâni au afectat teritorii foarte întinse din România.
Din păcate, sunt şi 23 de victime, peste 18 000 de persoane evacuate, dar şi imense pagube materiale, inclusiv
mii de case afectate; şi, ce este foarte grav, valul inundaţiilor continuă.

Guvernul României coordonează bătălia cu apele, dar a trecut şi la evaluarea pierderilor, exprimându-şi
interesul pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii. Suma pe care o va putea accesa România va
acoperi, evident, doar o parte din costul total al reconstrucţiei, dar va reprezenta un semnal important pentru
cetăţenii care şi-au pierdut într-un timp foarte scurt tot ce au adunat într-o viaţă.

Ajutorul Uniunii va exprima coeziunea europenilor în faţa dezastrelor de orice natură, mai ales pe fondul
crizei. Tocmai de aceea, rog Comisia Europeană şi pe colegii deputaţi să fie solidari cu România şi să aprobe
acest ajutor financiar, imediat ce autorităţile vor înainta situaţia pagubelor şi planurilor de reconstrucţie.

Victor Boştinaru (S&D). - Între cele două războaie mondiale, România, Ungaria şi Italia au cunoscut
regimuri dictatoriale, regimuri fasciste, care au generat violenţă în plan intern şi în plan internaţional.

Astăzi, Italia se confruntă cu monopolul asupra mass-media practicat de premierul Silvio Berlusconi. În
Ungaria, guvernul Orban, al cărui partid aparţine unui grup politic din Parlamentul European, îşi propune
monopolul pe termen lung asupra audiovizualului public. În România, preşedintele Traian Băsescu, susţinut
de către un partid membru al aceluiaşi grup politic din Parlamentul European, declară mass-media ca o
vulnerabilitate la adresa siguranţei naţionale.

Vreau să cred că Uniunea noastră a tras toate lecţiile din trecut şi că se va opune încălcării explicite a unor
acte fondatoare şi a unor valori fundamentale ale Uniunii Europene.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Dle preşedinte, Preşedinţia belgiană a Uniunii Europene a
început la 1 iulie. Spre deosebire de preşedinţiile precedente, guvernul belgian nu şi-a prezentat priorităţile,
pregătind doar un program de lucru adaptat la calendarul UE.
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Se ridică aşadar întrebarea dacă în următoarele şase luni se vor discuta problemele care sunt foarte importante
pentru cetăţenii Uniunii Europene. E adevărat că guvernul belgian a anunţat că în timpul în care va deţine
preşedinţia va efectua o revizuire a legislaţiei UE şi a măsurilor care trebuie adoptate în caz de dezastre
naturale. Este un element foarte important, în special în contextul recentelor inundaţii care nu au afectat
doar ţara mea, Polonia, ci şi România, Slovacia, Ungaria şi Franţa. Cei afectaţi de o asemenea tragedie se
aşteaptă la asistenţă rapidă şi eficientă, precum şi la o bună coordonare a măsurilor adoptate. Prin urmare,
sper că lucrările anunţate în acest domeniu vor fi într-adevăr realizate, în ciuda problemelor interne manifestate
în timpul Preşedinţiei belgiene.

Doresc, de asemenea, să le mulţumesc tuturor celor care au venit în ajutorul victimelor inundaţiilor, nu doar
în Polonia, ci şi în alte ţări ale Uniunii Europene care au fost afectate de această tragedie.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Dle preşedinte, la 21 iunie, Rusia a redus livrările de gaze către Belarus şi a
anunţat că o nouă reducere este foarte probabilă dacă Belarus nu efectuează o plată de aproximativ 200 de
milioane de dolari. Belarusul a afirmat că această reducere ar putea avea drept urmări şi o defecţiune tehnică
la tranzitul gazelor către statele membre ale Uniunii Europene. Experţii au declarat că, printre altele, acţiunea
Rusiei a vizat să determine Belarusul să semneze un cod vamal menit să stabilească o uniune vamală sau să
determine Belarusul să respecte termenii unui contract referitor la achitarea preţurilor pieţei pentru bunurile
exportate în Belarus, precum şi să determine Belarusul să vândă companiile strategice precum reţelele de
transport al energiei.

La fel de plauzibil însă este ca decizia să fi fost luată pentru a afecta reputaţia Belarusului ca ţară de tranzit
pentru gazul livrat în UE şi, ca rezultat, pentru a justifica investiţiile presupuse de South Stream sau Nord
Stream. Aş dori de asemenea să adresez Comisiei Europene o întrebare legată de evaluarea eficienţei
mecanismelor de avertizare timpurile în cazul întreruperilor în aprovizionarea cu surse de energie, pentru
că avem un contract cu Rusia, semnat la 16 noiembrie 2009.

Mairead McGuinness (PPE). – Dle preşedinte, doresc să salut raportul de azi al Comisiei referitor la exerciţiul
de monitorizare a pieţei comerţului cu amănuntul: „Către o piaţă internă a comerţului cu amănuntul mai
eficace şi mai echitabilă până în 2020.” Este un raport foarte important şi sper că va constitui primul pas pe
drumul către o mai mare transparenţă a întregului lanţ de comercializare şi distribuţie cu amănuntul.

Numai săptămâna trecută am văzut exemple ale unei situaţii inexplicabile, în care, în ciuda preţurilor foarte
mici ale produselor agricole în unele state membre, inclusiv în ţara mea, preţurile produselor alimentare
pentru consumatori sunt foarte ridicate. Există cu siguranţă o disfuncţionalitate a pieţei, aşa cum subliniază
Comisia pe bună dreptate. Cred că este relevant că prezentul raport nu se limitează doar la aspectele economice
ale comerţului şi distribuţiei cu amănuntul, ci analizează şi impactul social asupra mediului şi a consumatorilor
al acestui sector.

Sper că Parlamentul va înainta propuneri până la 10 septembrie. Sper că nu va dura 10 ani pentru a avea un
sector echitabil al comerţului şi distribuţiei cu amănuntul, pentru că în acest moment atât consumatorii, cât
şi producătorii au numai de pierdut.

Preşedinte. – Acest punct a fost închis.

21. Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului
formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (prezentare succintă)

Preşedinte Următorul punct este raportul elaborat de Emilie Turunen, în numele Comisiei pentru ocuparea
forţei de muncă şi afaceri sociale, referitor la promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi la consolidarea
statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

Emilie Turunen, raportoare. – (DA) Dle preşedinte, mă aflu azi aici în calitate de tânăr politician şi raportoare,
dorind să fac un apel. În ultimul an, tot mai mulţi dintre prietenii mei au devenit şomeri. Sunt tineri motivaţi,
care vor să contribuie la societate dar care sunt forţaţi să se întoarcă în şomaj pentru că nu sunt locuri de
muncă. Există milioane de exemple de astfel de tineri în Europa şi numărul lor este în creştere. Aşadar, prin
acest raport din proprie iniţiativă, Parlamentul European se plasează în fruntea unei noi agende. Vrem să
eliminăm şomajul din rândul tinerilor. Refuzăm ca şomajul în rândul tinerilor să acapareze o întreagă generaţie
şi insistăm să ajutăm tinerii să se redreseze prin formare profesională şi locuri de muncă.
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Statisticile arată că aproximativ 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani din UE au devenit şomeri, tinerii fiind
astfel loviţi de două ori mai puternic decât restul populaţiei în general.

Şomajul în rândul tinerilor mă preocupă în mod deosebit pentru că riscă să lase urme pe viaţă asupra
individului şi a societăţii. Exemplul anilor 1980, când am pierdut o generaţie în capcana şomajului, a
prestaţiilor şi excluziunii sociale ne face mult prea conştienţi de consecinţele care pot rezulta dacă permitem
ca lucrurile să treneze în aceeaşi direcţie. Este un preţ mult prea mare. Însă nu este vorba doar de previziuni
economice; este vorba de oameni în carne şi oase. Este vorba de tineri care şi-au construit mari speranţe
pentru viitorul lor şi care simt că nu sunt suficient de buni. Tineri cărora le este foarte greu să se întoarcă pe
piaţa muncii dacă nu le dăm o mână de ajutor acum.

În calitate de Parlament European, solicităm aşadar statelor membre să transforme în prioritate combaterea
şomajului în rândul tinerilor şi să investească în educaţie. Prin urmare, ca prioritate strategică, la fel de
important în acest moment este ca UE să se concentreze pe strategii comune. Avem nevoie de o abordare
integrată şi ambiţioasă care să îmbine politicile de educaţie, economice, de ocupare a forţei de muncă şi
sociale. Avem nevoie de acest lucru la nivel local, naţional şi european.

Prin acest raport din proprie iniţiativă, Parlamentul European transmite Comisiei, Consiliului şi statelor
membre un număr de propuneri specifice. Permiteţi-mi să subliniez câteva dintre cele mai importante:

1. Propunem o Garanţie europeană pentru tineret, care va garanta că, după o perioadă de şomaj de maximum
4 luni, fiecărui tânăr cu vârsta sub 25 de ani îi va fi acordat un loc de muncă, un curs de formare profesională
sau posibilitatea de a-şi ameliora competenţele.

2. Propunem o cartă europeană a calităţii pentru stagiile din învăţământ, menită să garanteze că stagiile se
efectuează în asociere cu educaţia şi că stagiarii nu sunt folosiţi ca mână de lucru ieftină. În acelaşi timp,
propunem mai multe ucenicii de mai bună calitate pentru tineri în timpul formării profesionale.

3. Propunem ca toate statele membre UE să înfiinţeze grupuri de lucru pentru combaterea şomajului în
rândul tinerilor şi ca UE să creeze la rândul său un grup de lucru comun, responsabil pentru coordonare,
împărtăşirea cunoştinţelor şi noi iniţiative.

4. Propunem majorarea resurselor acordate Fondului Social European şi alocarea a 10 % – a unui minim de
10 % – din acest fond proiectelor destinate tinerilor.

Dorim de asemenea să punem capăt practicii de discriminare a tinerilor pe piaţa muncii pe motive de vârstă,
acestora refuzându-li-se accesul la servicii sociale şi un salariu adecvat.

Aceste propuneri, la fel ca toate celelalte propuneri din raport, reprezintă încercarea noastră de a combate
criza tinerilor în Europa. Prin politici şi investiţii corecte, putem transforma piaţa muncii europene şi crea
un viitor mai bun pentru tinerii din Europa. Parlamentul European este pregătit să-şi asume rolul care îi
revine pentru a crea mai multe locuri de muncă şi stagii şi ucenicii de calitate superioară. Noi, în Parlamentul
European, suntem gata să schimbăm ceva pentru tinerii din Europa.

Elena Băsescu (PPE). - La nivelul Uniunii Europene, şomajul în rândul tinerilor sub 25 de ani a depăşit pragul
de 5 milioane, reprezentând un procent de aproape 20 %.

Datorită situaţiei economice dificile, tinerii întâmpină acum şi mai multe dificultăţi în găsirea unui loc de
muncă decent. De aceea, consider că statele membre trebuie să promoveze integrarea activă a tinerilor în
societate şi pe piaţa muncii, însă acest lucru nu este posibil fără o educaţie solidă şi de calitate.

Potenţialul tinerilor reprezintă o resursă neutilizată suficient. Pe fondul schimbărilor demografice, ei pot
contribui în mod activ la consolidarea sistemelor de protecţie socială.

În final, doresc să atrag atenţia asupra situaţiei tinerilor din mediul rural. Statisticile demonstrează că aceştia
sunt defavorizaţi. Ei îşi găsesc mai greu un loc de muncă decât cei din mediul urban.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Dle preşedinte, mobilitatea şi educaţia tinerilor reprezintă
priorităţile bugetare ale Parlamentului European pentru 2011. Cu doar câteva săptămâni în urmă, în acest
Parlament, am adoptat mandatul pentru negocierile bugetului Uniunii Europene pentru 2011. Din punctul
meu de vedere, raportul Turunen arată foarte clar că aceste domenii – mobilitatea şi educaţia tinerilor –
necesită o atenţie deosebită şi măsuri active.
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Trebuie subliniat faptul că raportul dnei Turunen reprezintă o dovadă în plus care confirmă că este extrem
de important să se asigure condiţiile adecvate pentru educaţie şi să fie sprijinite toate formele de mobilitate
a tinerilor, în scopul de a aplica strategia 2020. Facilitarea accesului tinerilor la piaţa muncii este de asemenea
o măsură esenţială pentru reducerea ratei globale a şomajului din statele membre ale Uniunii Europene,
şomajul fiind cea mai mare dificultate şi barieră în calea creşterii economice. Este cu atât mai important ca
bugetul Uniunii Europene care este în curs de negociere să includă resurse adecvate pentru implementarea
obiectivelor descrise în raport.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, Uniunea Europeană a fost puternic afectată de problema
şomajului în ultimii ani, situaţia înrăutăţindu-se ca urmare a crizei economice. Situaţia este şi mai drastică
când afectează un număr tot mai mare de tineri, persoane care termină studiile în şcoli sau universităţi şi
care vor să înceapă o viaţă pe cont propriu. Pe lângă consecinţele sociale şi psihologice grave pe care şomajul
le antrenează în rândul tinerilor, amploarea acestui fenomen are efecte extrem de negative şi asupra
economiilor ţărilor în cauză. Nu trebuie să permitem ca generaţii succesive de cetăţeni UE să fie nevoite să
se confrunte cu spectrul discriminării sociale şi al unei economii atroce, prin urmare, trebuie să facem tot ce
ne stă în putinţă pentru a le garanta tinerilor atât o educaţie solidă şi experienţă de muncă, cât şi venituri
corecte, şi pentru a ne asigura că aceştia beneficiază de condiţii de viaţă decente şi de un început bun al vieţii
de adult.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să-i mulţumesc
dnei Turunen pentru munca sa. Din nefericire, toate statisticile ne arată că în toate ţările Uniunii Europene,
fără excepţie, cel mai grav afectaţi de criză au fost cei cu locuri de muncă temporare, femeile şi imigranţii.

Majoritatea celor cu locuri de muncă temporare sunt tineri, procentul tinerilor care nu reuşesc să îşi găsească
un loc de muncă fiind astfel şocant şi fără precedent de foarte mult timp. Nivelurile scăzute de creştere, care
mulţi se aşteaptă să dureze cel puţin doi ani şi faptul că oamenii în vârstă îşi păstrează locurile de muncă
pentru mai mult timp ca urmare a reformei sistemului de pensii, de care suntem cu toţii conştienţi, vor
determina o agravare a acestei probleme în următorii ani.

Din acest motiv, munca dnei Turunen este foarte importantă şi consider că este esenţial ca fiecare stat membru
să trateze şomajul în rândul tinerilor ca un aspect specific care trebuie abordat prin politici intervenţioniste.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Dle preşedinte, prin acest foarte bun raport din proprie iniţiativă, pentru care
o felicit pe dna Turunen, Parlamentul European îndeamnă Consiliul şi Comisia să adopte o mai bună strategie
privind ocuparea forţei de muncă. Motivul este foarte simplu: tinerii au nevoie de Europa, dar şi Europa are
nevoie de tineri.

Este o relaţie bidirecţională foarte importantă şi care trebuie să funcţioneze dintr-un motiv la fel de simplu:
dacă nu va funcţiona, ambele părţi vor avea mult de pierdut. Deşi tinerii au toată viaţa în faţa lor şi vor avea
o a doua şi o a treia şansă, Europa este destul de bătrână şi nu va avea o a doua şansă în aceste vremuri dificile
de criză economică.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Dle preşedinte, după cum demonstrează prezentul raport, tinerii
întâmpină tot mai multe dificultăţi în încercarea de a-şi găsi un loc de muncă, situaţia fiind astfel foarte gravă.

Şomajul în rândul tinerilor a atins deja o medie de 21 % în Uniunea Europeană, procent care este însă şi mai
mare în unele ţări, fiind tot mai greu pentru tinerii care îşi finalizează studiile să-şi găsească un loc de muncă
bun care să le ofere drepturi şi un salariu respectabil. În general, li se oferă stagii, care adesea sunt neplătite
şi exploatează tinerii şi nevoia lor de a-şi găsi un loc de muncă. Chiar şi aceste stagii sunt neplătite şi, atunci
când li se oferă un loc de muncă, este unul temporar, prost plătit şi care nu le garantează niciun drept.

Situaţia este inacceptabilă, prin urmare trebuie să existe politici menite să stopeze această exploatare, să
creeze locuri de muncă pentru tineri şi în acelaşi timp să protejeze drepturile pe care le au aceştia.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, este esenţial ca tinerii să fie îndrumaţi şi
ajutaţi la intrarea pe piaţa muncii. Şcoala nu este suficientă pentru pregătirea lucrătorilor viitorului; motiv
pentru care ar trebui să promovăm uceniciile în întreprinderi.

Combaterea şomajului, şi în special a şomajului în rândul tinerilor, reprezintă una dintre provocările majore
cu care se confruntă Uniunea Europeană. Tocmai din acest motiv trebuie să fim precauţi şi să nu cerem prea
mult de la întreprinderi, de exemplu în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că dacă întreprinderile
se închid, nu mai există niciun viitor pentru lucrătorii noştri. Ar trebui, dimpotrivă, să ne concentrăm pe
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combaterea importurilor de bunuri la preţuri reduse din ţările terţe unde nu se respectă normele noastre şi
drepturile lucrătorilor, în special în cazul copiilor care muncesc.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Dle preşedinte, a devenit evident cine sunt adevăratele victime ale actualei
situaţii economice din UE: tinerii sub 25 de ani, în rândul cărora se înregistrează o rată a şomajului de 21,4 %.
Este o cifră de două ori mai mare decât rata generală a şomajului în UE. Tinerii şomeri vor fi afectaţi de
consecinţele şomajului şi mai târziu în viaţă. În plus, şomajul în rândul tinerilor are efecte sociale şi economice
extrem de negative asupra societăţii noastre şi în special asupra creşterii economice. Tinerii reprezintă viitorul
nostru. Trebuie să le dăm o şansă reală, de pildă investind într-o mai bună educaţie şi formare în scopul de
a le oferi un fundament solid pe care să-şi construiască viitorul.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Dle preşedinte, tinerii din Europa au nevoie de perspective clare. Prezentul
raport este primul pas în direcţia corectă. Tinerii au nevoie de perspectiva unui viitor sigur care să le permită
să nu mai depindă financiar de alte persoane şi să le asigure autodeterminarea.

Intrarea în câmpul muncii joacă un rol important în acest sens, stagiile facilitând adesea acest pas. Însă mult
prea frecvent se face abuz de stagii. Avem nevoie aşadar de un cadru juridic care nu doar să protejeze tinerii
angajaţi, femei şi bărbaţi, ci să asigure şi calitatea stagiilor pe care le efectuează. Stagiul trebuie privit ca parte
a procesului de formare a unui tânăr, şi nu ca o oportunitate a angajatorilor de a găsi mână de lucru ieftină.
Nu trebuie să permitem ca tinerii motivaţi şi angajaţi să fie exploataţi şi discriminaţi în acest mod sau prin
alte metode. Trebuie să adoptăm măsuri decisive pentru a combate discriminarea pe motive de vârstă, pentru
că tinerii Europei reprezintă viitorul nostru. Trebuie să-i protejăm şi să-i sprijinim.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Dle preşedinte, la rândul meu am citit cu atenţie raportul dnei
Turunen şi trebuie să spun că este o problemă extrem de complicată. Şomajul în rândul tinerilor are două
aspecte.

În primul rând, trebuie să acţionăm astfel încât cei care şi-au finalizat studiile sau formarea profesională sa-şi
poată găsi într-adevăr locuri de muncă. Toate politicile aflate în competenţa Uniunii Europene trebuie
direcţionate înspre realizarea acestui obiectiv, inclusiv politica agricolă. În procesul de reformă a politicii
agricole comune trebuie să avem grijă ca programele, proiectele şi finanţarea adecvate pentru aceste obiective
să-şi găsească locul în bugetul general al Uniunii Europene.

A doua chestiune se referă la proiectele sociale care să le permită tinerilor să-şi dezvolte propriile gospodării
şi să le ofere în acelaşi timp un standard ridicat al serviciilor publice. Mă gândesc la şcoli, grădiniţe şi creşe.
În acest domeniu există un deficit major chiar şi în marile oraşe, fără să mai vorbim de oraşele mici şi satele
din întreaga Europă.

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, în acest moment şomajul în rândul tinerilor din Uniunea Europeană
aduce cu o parodie. Faptul că 20 % dintre tineri sunt şomeri este o tragedie colosală. Mulţi dintre aceştia au
o educaţie solidă, sunt pe deplin calificaţi şi înnebuniţi să lucreze, însă nu îşi pot găsi un loc de muncă pentru
că plătesc pentru păcatele altora – pentru păcatele teroriştilor financiari, ale speculanţilor lacomi, ale
bancherilor supraplătiţi, ale responsabililor cu reglementarea neperformanţi, dar mari jucători de golf. Ca
urmare a faptelor lor, tinerii nu îşi pot găsi locuri de muncă.

Trebuie să facem ceva. Trebuie să le punem la dispoziţie stagii şi să le oferim locuri de muncă. Nu trebuie să
fie locuri de muncă extrem de bine plătite şi nici măcar cu normă întreagă, însă categoric aceşti tineri trebuie
sa înceapă să lucreze pentru că o absenţă îndelungată din câmpul muncii face dificilă evoluţia ulterioară.
Trebuie să acţionăm acum. Dacă vom reuşi, vom face un mare serviciu tineretului acestei Uniunii, care va
rămâne mereu în amintire.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, salut cu căldură
adoptarea acestui text de Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Având în vedere că în
prezent suntem în plin proces de negociere a bugetului UE pentru 2011, votul asupra acestui raport are loc
în cel mai potrivit moment. Parlamentul şi-a exprimat de altfel dorinţa de a transforma în prioritate politicile
legate de tineri. Este o abordare pe care o salutăm. Aceste politici nu ar trebui să se limiteze însă la chestiunea
mobilităţii tinerilor. Ar trebui să se concentreze şi pe drepturile tinerilor. Este exact miza acestui raport.

Exploatarea stagiarilor este un motiv de îngrijorare şi implică riscul creării unei pieţe a muncii paralele pentru
tineri. Poziţia precară a tinerilor stagiari care efectuează stagii acolo unde mai târziu ar avea o şansă să fie
angajaţi dăunează economiei europene, în special în ceea ce priveşte finanţarea sistemelor de securitate
socială.
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În această privinţă salut faptul că amendamentul meu, care vizează adoptarea de măsuri menite să le garanteze
stagiarilor condiţii decente de muncă şi de trai, a fost inclus în acest raport. După părerea mea, raportul
reprezintă o evoluţie în direcţia stabilirii unui statut european real pentru stagiari.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) În sfârşit un tânăr, în mod simbolic. Este evident că trebuie să stopăm
şomajul în rândul tinerilor, care în prezent se ridică în medie la 21 % în Uniunea Europeană, în unele ţări
ajungând însă până la 40 %, o cifră enormă.

În acest moment tinerii sunt grupul cel mai vulnerabil din societate, pentru că fără o slujbă nu este posibilă
o viaţă independentă, astfel încât tinerii nu îşi întemeiază familii, fapt ce are repercusiuni asupra problemei
demografice a UE. În aceste condiţii trebuie totuşi să le acordăm tinerilor o speranţă reală, adică nu doar să
vorbim despre ce am putea face, ci să adoptăm măsuri care vor aduce o schimbare.

La fel de important este să avem în vedere faptul că într-un moment de criză economică globală cea mai
proastă strategie posibilă este reducerea cheltuielilor din educaţie, măsură care nu poate garanta decât că în
viitor vom avea o populaţie ignorantă.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, permiteţi-mi să încep prin a-i mulţumi raportoarei,
dnei Turunen, pentru raportul său foarte oportun. După cum au subliniat mai mulţi vorbitori, este evident
că tânăra generaţie a fost foarte grav afectată de criza economică, rata şomajului în rândul tinerilor fiind în
mod clar inacceptabilă. Unul din cinci tineri europeni nu are un loc de muncă sau perspective adecvate şi nu
ne permitem să irosim talentul tinerilor noştri.

Prin urmare, Comisia, şi eu personal, este foarte mulţumită de titlul foarte bine ales al acestui raport, pentru
că este clar că avem nevoie de locuri de muncă de o mai bună calitate pentru tineri şi că aceştia trebuie să
dobândească o experienţă de muncă adecvată. Unde şi ce altă modalitate mai bună de a câştiga experienţă
de muncă dacă nu prin ucenicii sau stagii de calitate superioară? Sunt aşadar pe deplin de acord că aceste
modalităţi de formare la locul de muncă ar trebui utilizate în mod corespunzător şi nu ar trebui să înlocuiască
locurile de muncă regulate, după cum au subliniat mai mulţi vorbitori.

Propunerea Comisiei referitoare la strategia UE 2020 a reflectat pe deplin evaluarea categorică a impactului
negativ al crizei economice asupra tinerilor. Nu este o coincidenţă sau o întâmplare că două dintre obiectivele
cheie ale strategiei Europa 2020 sunt axate pe tineri, pe importanţa unei mai bune educaţii, vizând să asigure
faptul că o parte mai mare din tânăra generaţie va avea o diplomă universitară şi să reducă numărul elevilor
care nu reuşesc să-şi finalizeze educaţia primară sau secundară.

Comisia va veni, prin urmare, cu o propunere concretă în scopul de a oferi asistenţă statelor membre pentru
atingerea acestor obiective. Iniţiativa noastră pilot „Tineri în mişcare” va fi prezentată în septembrie, accentul
urmând a fi pus pe dezvoltarea unor politici complet integrate, care să asocieze învăţământul, formarea
profesională şi ocuparea forţei de muncă.

Obiectivul vizat este stabilirea unui cadru la nivel UE pentru promovarea ocupării forţei de muncă în rândul
tinerilor, inclusiv prin politici menite să garanteze că tinerii dispun de abilităţile şi competenţele de care au
nevoie şi care sunt cerute pe piaţa muncii, prin acţiuni specifice urmărindu-se ca tinerii să fie ajutaţi să-şi
găsească un prim loc de muncă, precum şi să garanteze că odată intraţi pe piaţa muncii vor evolua din punct
de vedere profesional.

Vom prezenta măsuri privind modul în care pot fi sprijiniţi tinerii antreprenori şi în care pot fi încurajaţi
tinerii să desfăşoare activităţi independente şi vom sugera acţiuni specifice pentru tinerii necalificaţi, sau cu
un nivel scăzut de calificare, în scopul de a-i ajuta să intre pe piaţa muncii.

După cum am spus la început, sunt de acord cu vorbitorii că trebuie să identificăm măsuri concrete şi pozitive
pentru a nu mai irosi talentul şi energia tinerilor şi pentru a ajuta tinerii din Europa. Cu ajutorul Parlamentului
European sunt convins că vom găsi soluţia adecvată pentru a depăşi această criză foarte gravă.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine, marţi 6 iulie 2010, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Liam Aylward (ALDE), în scris. – (GA) Peste tot în lume ratele şomajului în rândul tinerilor sunt într-o
creştere rapidă, tinerii având în prezent foarte puţine posibilităţi de a obţine un loc de muncă permanent.
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Tinerii care intră pe piaţa muncii sunt discriminaţi pe motive de vârstă şi salut prevederile pe care le conţine
raportul în ceea ce priveşte încurajarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.

Salut în special propunerea de a crea mai multe locuri de muncă prin încurajarea angajatorilor de a investi
în tineri. Instruirea şi formarea continuă sunt extrem de importante pentru a oferi tinerilor un acces mai bun
la piaţa muncii, învăţământul superior fiind foarte valoros în această privinţă.

Trebuie să încurajăm stagiile şi uceniciile pentru a garanta că tinerii nu sunt exploataţi, că îşi pot acoperi
cheltuielile de bază şi că în viitor vor intra pe piaţa muncii fără a se confrunta cu nicio discriminare. Consiliul,
Comisia şi statele membre trebuie să stabilească un contact cu tinerii, astfel încât nevoile şi priorităţile lor să
fie luate în considerare în momentul elaborării politicilor.

Corina Creţu (S&D), în scris. – (RO) Rata îngrijorător de mare a tinerilor fără loc de muncă – dublă faţă de
ponderea generală a şomerilor la nivelul UE – reflectă dificultatea tinerilor de a se angaja, această tendinţă
fiind amplificată dramatic de recesiune. Afectată în mod disproporţionat de criza economică, tânăra generaţie
actuală riscă excluziunea socială. Peste 5,5 milioane de tineri europeni fără loc de muncă se confruntă cu
sărăcia şi cu dificultăţi în a urma şcoala. Tinerii sunt obligaţi să accepte locuri de munca precare, cu salarii
mici si asigurări sociale reduse, fiindu-le afectate sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. Un grad sporit de
vulnerabilitate se înregistrează în mediul rural, unde, în ţări precum România, sărăcia, şomajul, munca
prematură şi abandonul şcolar distrug destinele a numeroşi copii şi tineri.

Alături de strategiile de redresare economică şi de creare de locuri de muncă, de adaptare a procesului de
învăţământ pentru a nu produce şomeri pe banda rulantă, de combatere a muncii la negru şi de exploatare
a tinerilor, consider că se impune instituirea unei Garanţii europene pentru tineret, care să asigure dreptul
fiecărui tânăr ca după 4 luni de şomaj să i se ofere un loc de muncă sau o formă combinată între muncă şi
formare suplimentară.

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. – (RO) Declinul economic a cauzat o creştere masivă a ratei şomajului
în rândul tinerilor, aceasta fiind una dintre problemele cele mai urgente cu care se confruntă Europa. În
prezent, peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri, reprezentând un procent de 21,4 % – dublu
faţă de rata generală a şomajului. Crizele anterioare au dovedit că tinerii sunt cei mai afectaţi deoarece sunt
ultimii angajaţi şi, în multe cazuri, primii care sunt concediaţi.

Mulţi tineri, în special în sudul Europei, au contracte pe termen scurt, ceea ce înseamnă că sunt uşor de
concediat în perioade de criză.

Comisia Europeană trebuie să majoreze finanţarea Fondului social european, să aloce cel puţin 10 % din
acest fond proiectelor destinate tinerilor şi să simplifice accesarea acestui fond.

Consider că cele mai importante aspecte ce pot fi abordate la nivelul UE pentru a ajuta tinerii sunt: Carta
europeană a calităţii stagiilor, care va asigura că, în cazul în care experienţa practică va fi încorporată în
sistemele de învăţământ, se vor respecta anumite condiţii şi introducerea unei Garanţii europene pentru
tineret, care să asigure dreptul ca fiecărei persoane tinere din UE să îi fie oferit un loc de muncă după cel mult
4 luni de şomaj.

Rovana Plumb (S&D), în scris. – Tineretul reprezintă viitorul Europei, dar şi unul dintre cele mai vulnerabile
grupuri din societate, mai ales în actuala criză economică şi financiară. În sudul şi estul Europei, rata şomajului
la tineri este de aproape 30%. Tinerii trebuie să beneficieze de oportunităţi mai mari în domeniul educaţiei
şi ocupării forţei de muncă, de îmbunătăţirea mecanismelor de inserţie socială şi de o participare activă în
societate.

Pentru a contribui la realizarea unei „Europe a tinerei generaţii” pe piaţa muncii, statele membre trebuie: - să
asigure un tranzit coerent din sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă prin promovarea şi sprijinirea
unor măsuri precum stagiile plătite şi consilierea profesională; - să asigure accesul tinerilor şi a tinerelor
mame la piaţa forţei de muncă şi la mecanisme de protecţie socială; - să încurajeze angajatorii să ofere locuri
de muncă stabile şi de lungă durată tinerilor şi o plată care să reflecte nivelul lor de efort şi capacităţile lor
profesionale şi intelectuale; - să protejeze tinerii împotriva contractelor care conţin clauze care îi aşează în
poziţii precare în raport cu angajatorul. Este momentul în care tinerii trebuie să fie promovaţi şi să li se asigure
un mediu civilizat, cu adevărat european, de muncă şi viaţă.
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22. Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog
social (prezentare succintă)

Preşedinte. – Următorul punct este raportul elaborat de Pascale Gruny, în numele Comisiei pentru ocuparea
forţei de muncă şi afaceri sociale, referitor la contractele atipice, securizarea parcursului profesional,
flexicuritate şi noile forme de dialog social (2009/2220(INI)) (A7-0193/2010).

Pascale Gruny, raportoare. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, singurul lucru care
trebuie reţinut aici este că contractele cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată trebuie să rămână norma.

În primul rând, aş dori să le mulţumesc colegilor care au contribuit la elaborarea acestui raport.

Sunt foarte dezamăgită că un subiect care se află în centrul strategiei 2020 nu a putut face obiectul unei
dezbateri. Mai mulţi colegi ar fi vrut să intervină pe marginea acestui subiect, însă nu li s-a oferit ocazia. Cu
toate acestea, îi invit să înainteze contribuţiile lor în scris la serviciile Parlamentului.

Sunt de asemenea dezamăgită că după ce am colaborat îndeaproape cu toate grupurile politice pentru a
ajunge la un acord în urma numeroaselor consultări, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană a depus o
rezoluţie alternativă, care este aproape identică cu raportul meu.

Grupul meu nu poate sprijini cele două elemente adăugate de dna Schroedter în rezoluţia alternativă şi care
au fost respinse prin vot de comisie.

În primul rând, în ceea ce priveşte temeiul acestor propuneri, care se referă în special la „falşii” lucrători
independenţi: este adevărat că avem de-a face cu o problemă reală, foarte răspândită. Astfel cum menţionează
raportul, ne dorim o definiţie mai bună a lucrătorilor independenţi, în acelaşi timp însă trebuie să garantăm
criterii clar definite pentru persoanele care nu desfăşoară activităţi independente, şi nu să ne bazăm pe
prezumpţia statutului de salariat. Definiţia propusă de Verzi este mult mai vagă şi nu oferă valoare adăugată
textului adoptat de comisie.

În al doilea rând, aş dori să mă refer la solicitarea unei directive menite să garanteze drepturi egale pentru
toţi lucrătorii, inclusiv dreptul la libertatea de asociere, indiferent de statutul profesional. Nu înţeleg foarte
bine despre ce drepturi este vorba sau cine îi împiedică pe angajaţi sau pe lucrătorii independenţi să se asocieze
sau să formeze un sindicat. După părerea mea, solicitarea unei astfel de directive este inutilă, chestiunea
neintrând în sfera de competenţă a instituţiilor Europene.

Prin raportul meu am urmărit ca contractele cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată să devină regula
şi să condamn înlocuirea locurilor de muncă regulate prin contracte atipice, fenomen care duce la exploatare.
Aş vrea să vă reamintesc că principiul flexicurităţii nu implică doar ideea de flexibilitate în scopul de a se
produce o adaptare la cererile de pe piaţa muncii ci, în primul rând, presupune securitatea locului de muncă,
astfel încât nu poate fi aplicat doar unul dintre principii în detrimentul celuilalt.

Uniunea Europeană trebuie să-şi intensifice eforturile de a investi în aptitudini şi instruire în scopul de a
sprijini o ocupare a forţei de muncă viabilă. Rata şomajului este în continuare mult prea ridicată în Uniunea
Europeană, prin urmare, contractele atipice îşi găsesc justificarea pe piaţa muncii.

În ceea ce priveşte tinerii, contractele atipice le-ar putea oferi, de exemplu, o primă experienţă pe piaţa muncii.
Dacă aceste contracte atipice le-ar oferi tinerilor o şansă şi le-ar facilita drumul către contracte pe perioadă
nedeterminată în calitate de salariaţi, atunci sprijin aceste tipuri de contracte. La fel, în cazul persoanelor care
se confruntă cu o perioadă îndelungată de şomaj, repet că dacă un contract atipic le facilitează tranziţia către
piaţa muncii, atunci sunt în favoarea acestor tipuri de contracte. În cele din urmă, dacă un contract atipic
este utilizat în contextul tranziţiei de la un loc de muncă sau statut ocupaţional la altul, şi în această situaţie
sprijin acest tip de contract, scopul principal fiind menţinerea oamenilor pe piaţa muncii.

Doresc, de asemenea, să subliniez rolul esenţial pe care îl joacă partenerii sociali şi organizaţiile societăţii
civile în elaborarea şi implementarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă. Solicit tuturor statelor
membre să se implice pe deplin, întrucât mult prea adesea nivelul de implicare variază de la un stat membru
la altul. În cele din urmă, trebuie să ne asigurăm că aceştia beneficiază de un nivel mai mare de recunoaştere
socială şi instituţională.

Prin acest raport, Parlamentul European transmite un semnal puternic guvernelor statelor membre şi Comisiei.
Securizarea parcursului profesional este un aspect esenţial al Europei sociale. Mingea se află acum în terenul
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Consiliului European. Sper că Consiliul îşi menţine poziţia susţinută în rezoluţia sa din domeniul ocupării
forţei de muncă, adoptată în primăvara lui 2010.

Uniunea Europeană are nevoie de un obiectiv clar şi măsuri specifice pentru a proteja forţa de muncă din
regiunile noastre şi pentru a crea noi oportunităţi în cadrul strategiei 2020.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Dle preşedinte, doresc să-i mulţumesc raportoarei pentru prezentul
raport care abordează într-o manieră clară o problemă de actualitate de pe piaţa muncii europene, şi anume
flexicuritatea. Statisticile arată că în ultimii ani a avut loc o trecere clară de la locurile de muncă cu normă
întreagă la cele cu fracţiune de normă. Nu este singura schimbare care s-a produs, numărul formelor de
angajare atipice au crescut la rândul lor. Trebuie să discutăm şi să evaluăm aceste schimbări, în special în
contextul protejării drepturilor lucrătorilor, având în vedere faptul că în prezent multe locuri de muncă sunt
ameninţate. Nu trebuie să uităm că adesea se face abuz de aceste relaţii contractuale atipice.

Prezentul raport ne indică direcţia clară pe care trebuie s-o urmăm pentru a putea reacţiona în mod adecvat
la aceste schimbări. Acesta ia în calcul aspecte importante, inclusiv crearea locurilor de muncă durabile,
promovarea educaţiei şi a formării şi încurajarea şanselor egale pentru bărbaţi şi femei. Trebuie să subliniem
beneficiile flexicurităţii şi să continuăm să transformăm acest domeniu.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor doresc să-i mulţumesc dnei
Gruny nu doar pentru munca sa excelentă, ci şi pentru sensibilitatea deosebită pe care a arătat-o luând în
calcul şi perspectiva altor culturi politice.

Nu este un lucru care se întâmplă mereu, de aceea merită subliniat. Unele dintre declaraţiile din document
şi care au fost repetate aici sunt foarte importante, printre ele numărându-se faptul că relaţia normală de
muncă trebuie să fie contractele permanente, iar toţi cei care însă lucrează pe baza unui contract temporar
– indiferent dacă a fost sau nu alegerea lor – trebuie să poată conta pe aceleaşi drepturi ca ceilalţi, întrucât
totul trebuie să vizeze standardizarea şi eliminarea nesiguranţei.

La fel de important însă este şi ceea ce aţi repetat cu privire la dialogul social, recunoaşterea valorii reprezentării,
atât a întreprinderilor, cât şi a lucrătorilor, fiind foarte importantă. Reprezentarea colectivă, la fel ca negocierea
colectivă, oferă relaţiilor un element de civilitate şi coeziune.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Dle preşedinte, insistenţa pe flexibilitate şi aşa-numita flexicuritate a
determinat o creştere a numărului de contracte precare atipice. De când a început să se insiste pe flexibilitate
la locul de muncă şi pe aşa-numita flexicuritate, în loc să fie o excepţie, acestea au devenit regula atunci când
sunt angajaţi tineri şi femei.

Această situaţie, asociată cu creşterea şomajului, este una dintre laturile vizibile ale crizei capitalismului prin
care trecem şi este în special responsabilă pentru creşterea numărului de lucrători care trăiesc în sărăcie
pentru că salariile prea mici nu le pot garanta un trai decent.

La sfârşitul lui 2008 erau 19 milioane în Uniunea Europeană. Astăzi, ca urmare a creşterii şomajului, cu
siguranţă vor fi multe alte milioane de oameni care vor trăi în sărăcie, în ciuda faptului că au locuri de muncă.

Este, prin urmare, necesară o distanţare de politicile neoliberale care ne-au şubrezit drepturile de muncă,
inclusiv flexicuritatea care ignoră mereu securitatea. Este timpul să respectăm demnitatea celor care lucrează
şi creează bogăţie.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să întăresc ceea ce a spus
antevorbitorul meu. Are perfectă dreptate. Faptul că salariile extrem de mici împiedică circulaţia banilor este
o realitate. Sărăcia se traduce prin reducerea circulaţiei banilor şi, prin urmare, prin probleme tot mai mari.

Contractele de muncă atipice reprezintă o tendinţă în creştere care, dacă sunt folosite în mod eficient, se pot
dovedi un instrument util pentru a ieşi din actuala criză economică şi socială. Însă pentru a realiza acest
obiectiv, contractele atipice trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Flexibilitatea trebuie asociată cu
securitatea pentru a evita situaţiile în care lucrători slab calificaţi activează la locuri de muncă care presupun
o slabă calificare şi primesc salarii mici.

Chestiunea flexicurităţii este legată de cea a formării profesionale a lucrătorilor pe întreg parcursul profesional;
formare ce se presupune a fi o garanţie a angajării profesionale şi a integrării sociale. Este important să
asigurăm o protecţie mai mare în cazul muncii atipice în scopul de a reduce munca la negru şi a garanta un
tratament mai bun pentru femei şi tineri.
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Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, aş dori să-i mulţumesc raportoarei, dnei Gruny,
pentru raportul său. Consider că şi momentul este foarte prielnic, întrucât remarc relevanţa majoră a acestuia
şi corelaţia evidentă care există între acest raport şi cel pe care tocmai l-am discutat.

Chestiunile abordate de raportoare sunt foarte la zi pentru că flexicuritatea, contractele atipice şi relevanţa
dialogului social sunt foarte importante pentru stabilirea de condiţii noi şi mai bune pe piaţa muncii. Salut,
de asemenea, principalele mesaje ale raportului, care, mă bucur să constat, sunt în acord cu abordarea Comisiei
şi noua strategie Europa 2020.

Este într-adevăr îmbucurător faptul că Parlamentul sprijină cu fermitate implementarea corectă şi echilibrată
a principiilor flexicurităţii. Sunt, de asemenea, de acord că trebuie să adaptăm percepţia noastră asupra
flexicurităţii la contextul actualei crize. Deşi principiile comune şi cele patru componente ale flexicurităţii
rămân valabile, substanţa lor trebuie dezvoltată în contextul noilor condiţii generate de actuala criză
economică, cum ar fi creşterea şomajului, constrângerile bugetare, dezvoltarea noilor forme de angajare,
tranziţiile mai rapide şi mai complexe şi profilurile tot mai diverse ale celor care caută un loc de muncă.

Consider, de asemenea, că dialogul social referitor la flexicuritate trebuie consolidat la toate nivelurile, la
nivel european, naţional, local şi, foarte important, la nivelul întreprinderilor. Este condiţia prealabilă pentru
o implementare reuşită a flexicurităţii. Comisia va sprijini implementarea strategiei Europa 2020, inclusiv
printr-o serie de iniţiative pilot. Cu puţin timp în urmă am amintit deja una dintre ele, însă şi alte iniţiative
pilot vor stabili agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă, în cadrul cărora vom analiza cerinţele de
pe piaţa muncii cu care se va confrunta tânăra generaţie în anii următori.

Această propunere a Comisiei, care urmează a fi adoptată în noiembrie, vizează crearea condiţiilor necesare
pentru modernizarea pieţei muncii europene, în scopul de a creşte nivelurile ocupării forţei de muncă şi de
a asigura durabilitatea modelelor noastre sociale. Va aborda multe dintre aspectele cuprinse în raportul dnei
Gruny, inclusiv flexicuritatea şi dialogul social. Prin urmare, sunt foarte recunoscător pentru contribuţia
Parlamentului.

Dnă Gruny, distinşi deputaţi, şi Comisia şi eu personal suntem nerăbdători să continuăm aceste discuţii cu
dvs.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine, marţi 6 iulie 2010, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Într-o astfel de perioadă, privind cifrele crizei şi şomajul alarmant în
rândul tinerilor, relaţia dintre tineri şi piaţa muncii este un aspect extrem de important şi care nu poate fi
evitat având în vedere urgenţa cu care cetăţenii şi mai ales tinerii aşteaptă un răspuns concret. Pentru a ieşi
din tunel cu un şomaj la niveluri minime record este necesară consolidarea legăturii dintre întreprinderi şi
formare, facilitând astfel în primul rând transmiterea de competenţe şi „know-how”. Înainte de revoluţia
societăţii informaţionale, cunoaşterea şi informaţiile erau dobândite aproape integral în şcoli. În zilele noastre,
cifrele par să confirme că cunoaşterea este doar parţial dobândită în timpul şcolii, rolul jucat de multimedia
şi formarea „pe teren” fiind esenţiale. Consider aşadar că legăturile cu zonele locale pot oferi o şansă de
formare unică, dacă privim întreprinderile mici şi mijlocii şi industriile artizanale locale ca potenţiale surse
de stagii şi ucenicii, prin care transmiterea de know-how de calitate poate fi exportată în alte părţi.

Erminia Mazzoni (PPE), în scris. – (IT) Numeroasele rezoluţii şi decizii adoptate în ultimii trei ani de
Parlamentul European şi Consiliu referitoare la piaţa muncii au identificat măsurile necesare pentru a realiza
obiectivele propuse de atingere a unor niveluri mai ridicate de ocupare a forţei de muncă, de creştere a
flexibilităţii şi a securităţii, de combatere a muncii nedeclarate şi consolidare a dialogului social. Cu toate
acestea, efortul legislativ nu s-a materializat în realizarea obiectivelor de la Lisabona, astfel încât diferite forme
de muncă atipică, menite iniţial să faciliteze intrarea pe piaţa muncii şi să-i reducă rigiditatea, s-au transformat
în mare măsură în instrumente de exploatare a vulnerabilităţii sociale. Cele mai vulnerabile categorii de
persoane, femeile, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu un nivel scăzut de educaţie şi cei provenind din
zonele mai puţin dezvoltate, au fost supuşi unor condiţii de lucru mai curând precare decât flexibile.
Propunerea Comisiei vine într-un moment delicat pentru economia globală, care ulterior s-ar putea dovedi
dăunător pentru ocuparea forţei de muncă. Pentru a promova politica coeziunii sociale, unul dintre pilonii
unităţii europene, în scopul de a elimina barierele de gen şi de a depăşi dezechilibrele geografice, este
indispensabilă o acţiune determinată la nivel european. O mai mare investiţie UE în formare, simplificare şi
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securitate trebuie dublată de o mai mare investiţie din partea statelor membre. Munca trebuie să fie considerată
o valoare.

Sirpa Pietikäinen (PPE), în scris. – (FI) Temele de bază ale raportului, menţinerea şi dezvoltarea modelului
pieţei muncii europene, contractele de angajare pe durată nedeterminată şi sistemul tripartit, precum şi
rezolvarea problemelor muncii atipice şi ale muncii prestate în contextul economiei negre, toate sunt obiective
valoroase. În actualul climat de transformări rapide în parcursul profesional, contractele atipice de angajare
au devenit din nefericire tipice.

În momentul de faţă este foarte important să privim ce se întâmplă pe axa angajat-antreprenor. Având în
vedere că pragul pentru antreprenoriat este redus, este foarte important să se asigure faptul că angajaţii nu
sunt externalizaţi ca antreprenori virtuali, aceştia fiind şi mai descoperiţi din punctul de vedere al securităţii
sociale şi al protecţiei împotriva concedierii. În ultimul timp, numărul contractelor atipice a crescut dramatic,
în special în cazul femeilor şi al celor mai tineri sau mai în vârstă angajaţi. Acest lucru indică în mod îngrijorător
faptul că aceste grupuri sunt primele care au manifestat flexibilitate în ceea ce priveşte condiţiile lor de lucru
sau chiar locurile de muncă.

Problemele legate de contractele atipice au fost discutate pe larg de diferitele instituţii UE. Pe lângă discursuri,
rapoarte şi regulamente comune, statele membre şi Uniunea Europeană au obligaţia de a da un exemplu. Ar
trebui să-şi asume angajamentul de a nu promova sau menţine inutil un sistem de contracte atipice în propriile
sectoare publice.

23. Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea
Europeană (prezentare succintă)

Preşedinte. – Următorul punct este raportul elaborat de José Manuel Fernandes, în numele Comisiei pentru
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, referitor la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea
deşeurilor biologice în Uniunea Europeană.

José Manuel Fernandes, raportor. – (PT) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, în primul rând
doresc să salut şi să le mulţumesc tuturor celor ce au discutat acest raport, care s-a bucurat de sprijinul unei
largi majorităţi în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară: 55 voturi pentru,
3 voturi împotrivă şi 0 abţineri. Le sunt recunoscător pentru munca şi implicarea ce au făcut posibil acest
conţinut.

Deşeurile biologice reprezintă aproximativ 30 % din deşeurile urbane solide. Anul sunt produse peste 100 000
de tone. Nu trebuie să uităm că deşeurile sunt responsabile pentru emisia a peste 109 milioane de tone de
gaze cu efect de seră. Este a patra cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră după energie, industrie
şi agricultură.

Deşeurile biologice ar trebui considerate ca o potenţială resursă. Ar trebui exploatate la maximum. Din
nefericire, până în prezent cantităţi foarte mari de deşeuri au fost evacuate în depozitele de deşeuri, fapt care
a antrenat costuri de mediu.

Legislaţia din acest domeniu nu este coerentă. Avem o legislaţie dispersată în diferite texte legislative şi care
necesită armonizare, care necesită şi impune claritate, un alt tip de claritate, şi o mai mare simplitate. Este
motivul pentru care pledăm pentru o directivă specifică; o directivă care să genereze certitudine şi siguranţă
juridică pentru public şi investitorii privaţi, respectând în acelaşi timp particularităţile locale şi principiul
subsidiarităţii.

Cu toate acestea, vorbim de o directivă esenţială. În acest raport am pledat evident pentru o ierarhie a deşeurilor
şi nu în ultimul rând pentru prevenire, care trebuie considerată într-un sens amplu.

Cele mai bune deşeuri sunt cele care nu devin niciodată deşeuri. Este motivul pentru care publicul are opţiuni,
printre care de exemplu aceea de a se asigura că grădinile cu multă verdeaţă care necesită multă întreţinere
şi produc multe deşeuri sunt privite altfel, pentru a preveni astfel ca această cantitate de deşeuri să fie produsă.
Acelaşi lucru este valabil şi în industria alimentară, unde ambalajele alimentelor sunt adesea irosite şi aruncate
ca urmare a expirării acestora.

Sensibilizarea opiniei publice şi trecerea la o societate care reciclează sunt elemente fundamentale pentru
creşterea ocupării forţei de muncă. La fiecare 10 000 de tone de deşeuri reciclate pot fi create 250 de locuri
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de muncă, în timp ce depozitarea aceleiaşi cantităţi în depozite de deşeuri nu presupune decât 10 locuri de
muncă.

Deşeurile sunt importante în combaterea schimbărilor climatice. Este important să combatem degradarea
solurilor prin producerea de compost de calitate, motiv pentru care am pledat pentru standardizarea acestui
compost de către Uniunea Europeană, astfel de deşeuri fiind importante în producerea de bioenergie.

Pledăm pentru ca soluţiile să corespundă rezultatelor. Cercetarea ştiinţifică în materie de compost este, de
exemplu, încurajată în scopul de a încuraja inovaţia. În fond, pledăm pentru o strategie 2020 a dezvoltării
durabile, inteligente şi incluzive.

Este un raport ambiţios dar realist, pentru că dorim ca, de exemplu, colectarea selectivă a deşeurilor să fie
obligatorie, cu condiţia ca această practică să fie posibilă din punct de vedere local, economic şi de mediu.
Este şi motivul pentru care am utilizat formula „pledăm pentru ambiţie, dar şi pentru realism.”

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, doresc să-mi exprim mulţumirile pentru acest raport şi
să spun în acelaşi timp că deşeurile biologice nu ar trebui tratate ca o problemă sau ca ceva care poluează
mediul şi are efecte negative asupra economiei.

Utilizarea corespunzătoare a acestor produse are un potenţial latent uriaş. Gestionarea adecvată a deşeurilor
biologice ne permite să producem energie regenerabilă, ceea ce contribuie la creşterea economică, limitează
schimbările climatice printr-un proces bine gestionat de reciclare şi contribuie la combaterea procesului de
degradare a solului datorită utilizării deşeurilor biologice pentru producerea compostului de calitate. Desigur,
pentru a crea o infrastructură în acest scop şi a încuraja întreprinderile să efectueze cercetări şi să introducă
măsuri inovative sunt esenţiale investiţiile financiare adecvate. Costurile suportate vor contribui însă în viitor
la o consolidare a economiei şi o ameliorare a calităţii vieţii cetăţenilor, sacrificiile fiind astfel pe deplin
justificate.

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, doresc să-l felicit pe dl Fernandes pentru raportul său. Momentul este
cât se poate de prielnic, pentru că în întreaga Uniune Europeană cetăţenii se confruntă cu ceea ce se întâmplă
în lume, cu efectele schimbărilor climatice şi mai ales realizează cum fiecare dintre ei poate schimba ceva. A
durat mult timp ca acest mesaj să îşi facă loc, dar acum îl puteţi vedea în şcoli: în ţara mea tot mai multe şcoli
adoptă steagul verde. Mesajul este transmis părinţilor lor şi întregului lor mediu şi astfel există o mai mare
preocupare pentru modul în care abordează aceste probleme, cum ar fi reciclarea deşeurilor şi aşa mai departe.
Acelaşi lucru poate fi observat şi în agricultură: de exemplu, agricultorii realizează acum daunele pe care le
provoacă excesul de îngrăşăminte, pe care prin urmare le reduc. Cred că este momentul să acţionăm şi să
ajutăm oamenii să se asigure că pot contribui la dezvoltarea digestorilor anaerobi etc. şi, aşa cum au spus şi
alţi vorbitori, la crearea de locuri de muncă pentru noua economie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Doresc să-l felicit pe dl Fernandes pentru activitatea sa din 2007 când
a fost raportor pentru raportul referitor la biogaz. Deşeurile biologice sunt produse derivate naturale rezultate
din producţia agricolă şi gestionarea pădurilor. De aceea, nu pot fi de acord cu raportorul, gunoiul de grajd
fiind un element organic din creşterea animalelor. Îi cer dlui Šefčovič să confirme ceea ce a solicitat Parlamentul
în 2007, şi anume alocarea de resurse de către Comisie pentru producţia de biogaz. Este un lucru foarte
important. La fel sau mai importantă este compostarea, aspect menţionat şi de colegul meu, dl Kalinowski.
În raportul dlui Fernandes se afirmă că Comisia Europeană ar trebui să aloce finanţare pentru compostarea
deşeurilor biologice. După cum a fost menţionat mai devreme, din motive care ţin de protecţia agriculturii
şi a mediului, este un efort esenţial, după cum la fel de important este să recunoaştem că statele membre
întâmpină dificultăţi majore în ceea ce priveşte biogazul şi compostarea. Vă rog să luaţi în considerare situaţia
specifică a fiecărui stat membru.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Dle preşedinte, la rândul meu doresc să-mi exprim felicitările
pentru raport şi să atrag atenţia asupra câtorva elemente relevante în întreaga Uniune Europeană. Până în
prezent nu am rezolvat problema legată de selectarea deşeurilor şi în ciuda faptului că unele municipalităţi
au reuşit să găsească soluţii, există încă multe regiuni, nu doar în Polonia, ci în Uniunea Europeană, care sunt
mult în urmă. Fără o selectare adecvată nu putem exploata eficient deşeurile biologice, în această privinţă
existând mai multe posibilităţi, după cum s-a menţionat deja.

Mă gândesc mai ales la instalaţiile de biogaz. Este vorba de proiecte care ar trebui neapărat dezvoltate în
Uniunea Europeană şi sprijinite cu fonduri la nivel regional, dar şi de instalaţii de biogaz la nivel local, întrucât
producţia şi distribuţia de la instalaţie este mult mai economică decât cea provenind din alte surse.
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Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, prezentul raport este cu siguranţă
rezultatul unei munci bine făcute pentru care doresc să-l felicit pe raportor. Una dintre primele fraze din
expunerea de motive mi-a atras atenţia în mod deosebit, şi aş dori să o citez: „gestionarea deşeurilor trebuie
să transforme UE într-o societate caracterizată prin reciclare”.

Remarc însă unele contradicţii. De pildă, faptul că colectarea selectivă este obligatorie în măsura în care este
cea mai bună opţiune din punct de vedere economic şi al mediului. Cu alte cuvinte, investiţiile statelor
membre în acest domeniu nu fac obiectul niciunor discuţii chiar şi în condiţiile în care contravin orientărilor
europene.

În acest fel, aşa cum s-a constatat deja în cazul directivei-cadru privind deşeurile, Uniunea Europeană va oferi
doar puţin mai mult decât o simplă sugestie. În plus, în virtutea principiului subsidiarităţii, în spatele căruia
se ascund mult prea adesea instituţiile europene, uităm că este datoria noastră să oferim răspunsuri ambiţioase
şi incisive problemei deşeurilor. Haideţi să fixăm obiective pentru colectarea selectivă şi să stabilim realizarea
lor. Haideţi să folosim cele mai bune practici, cum ar fi politicile „deşeuri zero” aplicate în unele părţi ale SUA
şi să le facem obligatorii pentru toate statele membre.

Julie Girling (ECR). – Dle preşedinte, şi eu doresc să-l felicit pe dl Fernandes. Raportul dezvăluie o trecere
în revistă cuprinzătoare a tuturor aspectelor legate de deşeurile biologice: depozite de deşeuri, pierderea unei
surse de energie şi necesitatea de a exista un control al calităţii pentru compost. Toate sunt abordate.

Regret prin urmare să spun că nu sunt de acord cu o parte din raport. Raportorul a pierdut susţinerea mea
în momentul în care a vorbit despre regimul obligatoriu, adică coercitiv, al colectării selective în Europa. Mă
opun acestui principiu în temeiul subsidiarităţii şi mă opun mai ales pentru că încearcă să blocheze o metodă
care în multe locuri devine perimată în faţa autoclavelor high-tech şi a altor tehnologii. Cu alte cuvinte, devine
demodată încă înainte de a o fi aplicat, fapt care aruncă sistemul de reglementare al UE în cea mai proastă
lumină posibilă. Mă opun tendinţei automate de a solicita mai multă reglementare în loc de a crea stimulente
şi îndemn Comisia să-şi menţină poziţia şi să nu accepte obligativitatea.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Dle preşedinte, vă mulţumesc foarte mult că mi-aţi dat cuvântul. Doresc să-i
mulţumesc dlui Fernandes pentru raportul său, care indică modalităţile de gestionare a problemei deşeurilor
biologice. Aş vrea să fac observaţia că 30 % din aceste deşeuri pot fi utilizate pentru producerea de compost.
Evident, cel mai important este să dispunem de un sistem de reciclare. Din nefericire, directivele din acest
domeniu nu au fost implementate eficient în ţările din Europa Centrală şi de Est. Trebuie să ne îmbunătăţim
performanţa printr-o reciclare mai intensă şi compostare, modul cel mai bun şi mai natural de a gestiona
aceste deşeuri.

La fel de legitim însă este să luăm în considerare posibilităţile de recuperare a energiei. Aş dori să dau exemplul
Danemarcei, care în domeniul energiei regenerabile a exploatat la maximum potenţialul instalaţiilor de
biogaz. Este un exemplu al modului în care putem gestiona utilizarea energiei regenerabile la o scară atât de
mare, pe care toată Europa ar trebui să-l urmeze. Este legitim ca viitoarea agendă financiară, strategia 2020,
să prevadă resursele necesare care să contribuie la acest tip de evoluţie în statele membre.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să încep prin a-i mulţumi raportorului,
dlui Fernandes, pentru raportul său referitor la deşeurile biologice. De asemenea, doresc să le mulţumesc
membrilor comisiei pentru contribuţiile lor valoroase la acest subiect foarte important.

După cum ştiţi, Comisia a adoptat la 18 mai comunicarea referitoare la următoarele etape în gestiunea
deşeurilor biologice în Uniunea Europeană. Această comunicare este însoţită de o anexă conţinând o analiză
tehnică detaliată a măsurilor care ar putea fi adoptate pentru a ameliora gestionarea deşeurilor biologice în
UE per ansamblu şi în fiecare stat membru individual. În pregătirea acestei comunicări, departamentul nostru
a acordat o atenţie deosebită dezbaterilor referitoare la deşeurile biologice purtate în Parlamentul European.
Consider că este foarte încurajator faptul că am ajuns la aceleaşi concluzii generale: încă mai este loc de
îmbunătăţiri în gestionarea deşeurilor biologice în UE, îmbunătăţiri ce pot antrena rezultate economice şi
de mediu pozitive. În acelaşi timp, sunt de acord că secretul succesului stă într-o mai bună aplicare a legislaţiei
existente, şi în special a Directivei privind depozitele de deşeuri. Însă, având în vedere faptul că politicile
optime în materie de deşeuri biologice diferă de la o ţară la alta şi chiar de la o regiune la alta, este necesară
o analiză suplimentară care să ţină cont de subsidiaritate.

Principala diferenţă dintre abordarea Comisiei şi cea a raportorului constă în problema unei posibile directive
privind deşeurile biologice. Comisia consideră că o directivă de sine stătătoare ar aduce o valoare adăugată
redusă. Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor biologice se poate realiza pe baza legislaţiei deja în vigoare sau
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în curs de adoptare. Aşadar, Comisia intenţionează să iniţieze o serie de acţiuni menite să amelioreze
gestionarea deşeurilor biologice, care să includă: stabilirea de criterii pentru producţia de compost de calitate
prin utilizarea procedurii de „încheiere a stadiului de deşeu” prevăzute în Directiva-cadru privind deşeurile;
analiza viabilităţii stabilirii de standarde minime pentru utilizarea deşeurilor biologice în agricultură în cadrul
reviziei Directivei privind nămolurile de epurare; şi analiza posibilităţii de a introduce obiective pentru
colectarea selectivă sau reciclarea deşeurilor biologice în cadrul revizuirii obiectivelor de reciclare ale
Directivei-cadru privind deşeurile cel târziu în 2014.

Cred că esenţa solicitării Parlamentului poate fi onorată prin pachetul de măsuri propus de Comisie şi vă
sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a coopera în continuare în acest dosar foarte important şi
provocator.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine, marţi 6 iulie 2010, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Pavel Poc (S&D), în scris. – (CS) În Uniunea Europeană se produc anual 118-138 de milioane de tone de
deşeuri biologice, 88 de milioane fiind deşeu urban biodegradabil. În jur de 40 % din deşeurile biologice
ajung în depozitele de deşeuri. O astfel de practică implică un risc considerabil de poluare a solului şi a apei
subterane şi contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră. În plus, conduce la eliminarea ireversibilă a surselor
de material biologic din ciclul natural, material care altfel ar putea fi utilizat pentru a produce compost de
calitate, care ar creşte productivitatea solului şi capacitatea sa de a reţine apa. În ceea ce priveşte necesitatea
de utilizare masivă a compostului în agricultură, Comisia ar fi îndreptăţită să exercite presiuni pentru a
debloca directiva-cadru privind solurile, oprită în Consiliul European. Unul dintre neajunsurile majore din
domeniul gestionării deşeurilor biologice constă în nivelurile diferite de implementare a legislaţiei existente
în statele membre. Prin urmare, salut şi sprijin pe deplin solicitarea ca până la sfârşitul lui 2010 Comisia să
elaboreze o propunere pentru o directivă distinctă referitoare la gestionarea deşeurilor biologice. Poziţia
Comisiei în această chestiune trebuie să se schimbe şi să devină proactivă şi mult mai ambiţioasă decât în
trecut. Consider, de asemenea, că este esenţial să se consolideze componentele educaţionale în domeniul
gestionării deşeurilor. Cel mai bun şi mai eficient mod de a promova reciclarea şi a preveni producerea de
deşeuri este prin crearea cererii publice necesare. Modul cel mai direct de a concretiza acest lucru este prin
educarea tinerilor şi includerea gestionării durabile a deşeurilor în standardele noastre sociale.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Gestionarea eficientă a deşeurilor biologice poate aduce beneficii
de mediu semnificative, cum ar fi o calitate superioară a solului şi producţia de energie regenerabilă sub
formă de biogaz. Prin urmare, sprijin măsurile menite să intensifice şi să îmbunătăţească colectarea şi tratarea
deşeurilor biologice. Cu toate acestea, natura sistemelor de colectare obligatorie şi modul în care vor fi
calculate ţintele de colectare vor fi elemente esenţiale. Multe exploataţii mici din România reciclează deja
deşeurile biologice, însă în condiţiile în care acestea nu intră niciodată în fluxurile oficiale de deşeuri, nu ar
fi niciodată recunoscute oficial ca o practică din cadrul unui sistem de colectare. Prin urmare, orice directivă
şi ţinte viitoare de colectare a deşeurilor biologice trebuie să fie suficient de flexibile pentru a permite diferenţe
naţionale şi locale semnificative.

24. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor
în viitoarea politică de coeziune (prezentare succintă)

Preşedinte. – Următorul punct este raportul elaborat de Wojciech Michał Olejniczak, în numele Comisiei
pentru dezvoltare regională referitor la strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul
macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (2009/2230(INI)) (A7-0202/2010).

Wojciech Michał Olejniczak, raportor. – (PL) Dle preşedinte, pentru început doresc să le mulţumesc
raportorilor alternativi pentru colaborarea fructuoasă care a permis elaborarea unui document deosebit de
important pentru mai multe domenii de activitate ale Uniunii. Raportul referitor la strategia Uniunii Europene
pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune pune accentul pe
cooperarea regională în scopul de a pune în aplicare măsurile care acoperă o serie de politici, printre care se
numără politica de transport, pescuit, energie şi politica agricolă, precum şi cercetarea ştiinţifică. O posibilitate
reală de punere în aplicare a acestui plan ambiţios a apărut în 2004, când numărul statelor baltice incluse în
structurile Uniunii Europene a crescut la 8 dintr-un total de 9.
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Elementele prioritare ale cooperării macroregionale sunt politica în domeniul transportului şi protecţia
mediului. Acestea sunt legate de necesitatea de a reduce discrepanţele în standardele de infrastructură, precum
şi de faptul că ilustrează perfect structura de dependenţă din partea statelor membre, caracteristică pentru
această abordare. Nu pot exista măsuri eficiente de combatere a poluării şi a contaminării ecosistemelor din
regiunea baltică dacă fiecare ţară riverană nu va acţiona în mod integrat.

În al doilea rând, cooperarea macroregională produce şi contribuie indiscutabil la crearea de condiţii ce
favorizează dezvoltarea inovaţiei. Exploatând potenţialul intelectual uriaş al locuitorilor săi, putem determina
o creştere a competitivităţii economiei din întreaga macroregiune. La rândul său, acest lucru se va dovedi
extrem de relevant pentru dezvoltarea întregii Uniuni Europene, pentru care o poziţie mai solidă şi un context
economic mai stabil sunt elemente de o importanţă strategică evidentă.

În al treilea rând, nu trebuie să uităm obiectivele sociale. Crearea de condiţii care să permită prosperitatea
cetăţenilor şi includerea în proiecte a elementelor culturale, educaţionale şi turistice sunt deosebit de
importante. În plus, asistenţa pentru dezvoltarea societăţii civile, care este baza oricărui sistem politic
democratic, va contribui de asemenea la consolidarea procesului de integrare. Însă nu poate fi vorba de astfel
de transformări dacă standardul de viaţă general al oamenilor nu se ameliorează. Aşadar este necesar să
sprijinim constant şi activ crearea de noi locuri de muncă.

Strategia Uniunii Europene pentru macroregiunea pilot a Mării Baltice reprezintă în prezent un punct de
referinţă important în dezbaterea referitoare la viitoarea politică de coeziune după 2013. În prezent, proiectele
implementate ca parte a strategiei utilizează resurse provenind din politica de coeziune. Însă în contextul
naturii lor multisectoriale, dezbaterea de azi ar trebui orientată către nevoia de a stabili în viitorul apropiat
metode şi resurse specifice, precum şi o metodă adecvată de finanţare a strategiilor macroregionale în
următoarea perioadă de programare.

Având în vedere viitorul acestor strategii, privim cu încredere înspre planul Comisiei Europene de a crea o
bază de date incluzând cele mai bune practici, care să faciliteze o observare strictă a măsurilor puse deja în
practică şi să permită utilizarea lor ca modele pentru alte strategii. Motivaţi de nevoia de programe foarte
eficiente, desfăşurate ca parte a strategiei pentru regiunea baltică şi a proiectelor regionale ulterioare, solicităm
Comisiei să dezvolte instrumente şi criterii obiective pentru a proteja ceea ce s-a realizat deja. Analiza
intermediară a realizării strategiei poate fi astfel un punct de referinţă pentru următoarele proiecte de acest
tip.

Ar trebui remarcată, de asemenea, necesitatea de a primi răspunsuri la unele întrebări care în acest context
sunt esenţiale: vor fi realizate aceste strategii ca parte a politicii de coeziune şi care va fi procedura de finanţare
care să garanteze că fondurile provenind de la Uniunea Europeană sunt utilizate în mod eficient? Mă bucur
foarte mult să observ dezvoltarea ideii de macroregiuni. Toate acestea au ocazia de a se concentra pe nivelul
transfrontalier în chestiuni importante din punctul de vedere al coeziunii teritoriale, cu alte cuvinte de a
implementa ideea de integrare care a fost promovată de la bun început de Uniunea Europeană. În plus, crearea
regiunilor funcţionale împărtăşind obiective comune are şansa de a spori eficienţa politicii regionale.

Doamnelor şi domnilor, exemplul Mării Baltice serveşte drept model, reprezintă o încurajare de a începe
lucrul pentru alte macroregiuni şi este mărturia unei infinit mai bune integrări.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Dle preşedinte, doresc să încep prin a spune că sunt în favoarea acestei strategii
care implică ţările din jurul Mării Baltice. În primul rând, este o strategie care nu creează niciun fel de probleme
pentru alte ţări şi nici pentru Uniunea Europeană.

Este construită pe cele trei negaţii foarte importante. Prima negaţie – nu este prevăzută finanţare suplimentară;
a doua – nu este prevăzut nici un cadru juridic suplimentar; şi a treia – nu sunt prevăzute instituţii suplimentare.
După cum a spus raportorul, ţările colaborează pentru a rezolva probleme comune, cum ar fi cele sociale,
economice şi de mediu. Rezultatele ar putea fi aşadar pozitive şi în viitor ar putea constitui un model pentru
o altă strategie macroregională.

Am reuşit să termin în mai puţin de un minut.

Artur Zasada (PPE). – (PL) Dle preşedinte, sunt convins că strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării
Baltice va contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii. Este însă necesar să ne asigurăm că documentul este
actualizat la intervale adecvate şi pus în aplicare în mod coerent.

După părerea mea, una dintre principalele provocări pentru regiunea Mării Baltice este crearea unei reţele
de transport eficiente rutiere, maritime şi pe apele navigabile interioare. Mă bucur aşadar că versiunea finală
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a documentului cuprinde amendamentul meu în care am subliniat importanţa Coridorului de transport din
Europa Centrală. Consider că acest coridor, care este cea mai scurtă legătură între Scandinavia şi Adriatica,
are o importanţă fundamentală pentru întreaga regiune a Mării Baltice. Va consolida infrastructura şi legăturile
sociale dintre oraşe şi regiuni şi va contribui în egală măsură la o creştere a avuţiei lor. Întrucât nu este doar
un proiect economic, ci şi unul politic, cultural şi istoric, merită toată atenţia noastră.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Dle preşedinte, doresc s-l felicit pe dl Olejniczak pentru un raport excelent. După
cum ştim, politica de coeziune se confruntă azi cu o nouă provocare. Este fără îndoială adevărat că politica
macroregională este în conformitate cu strategia noastră pentru regiuni, cum ar fi Marea Baltică şi Marea
Mediterană.

Aş dori să menţionez un aspect pe care dl Zasada l-a subliniat deja în discursul său. Astăzi, două zone de
coeziune, Marea Baltică şi Marea Mediterană, trebuie să fie legate de un coridor de transport transfrontalier
coeziv. În acest scop ar trebui să fie antrenate toate resursele posibile sub forma unei noi finanţări, astfel încât
aceste două centre de creştere să poată fi interconectate în mod eficient. Doresc să menţionez că în prezent
consultările referitoare la reţeaua TNT-T sunt încă în desfăşurare. Această reţea ar asigura coeziunea în
transportul feroviar, rutier şi maritim. Conectarea acestor două regiuni pare a fi factorul esenţial în procesul
de armonizare a politicii macroeconomice pentru dezvoltarea Mării Baltice şi a Mării Mediterane.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) În cadrul recentei vizite a Comisiei pentru transport şi turism în Lituania şi
Estonia, problema legăturilor de transport dintre statele baltice şi regiunile învecinate a fost pe bună dreptate
un subiect major de discuţie. Nu e doar o chestiune de legături directe cu estul, unde există blocaje semnificative
(exemplul cel mai concludent este Estonia, unde se înregistrează întârzieri de câteva zile la trecerea graniţei
în oraşul de frontieră Narva din Uniunea Europeană), ci şi de legături către regiuni europene mai îndepărtate,
care sunt la fel de importante. Din această perspectivă, există un beneficiu clar în aşa-numitul coridor
baltic-adriatic care leagă regiunea Mării Baltice de sudul Europei. Se bucură de sprijinul unanim al tuturor
regiunilor în chestiune şi al autorităţilor locale şi va genera şi alte efecte pozitive în ceea ce priveşte dezvoltarea
economică a zonelor îndepărtate de graniţele macroregiunii Mării Baltice.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Îl felicit pe dl Olejniczak pentru raportul său, strategia pentru Marea
Baltică fiind prima strategice macroregională din Uniunea Europeană. Aceia dintre noi care doresc să creeze
o macroregiune a Dunării au multe de învăţat din experienţa câştigată în cazul regiunii Mării Baltice. Una
dintre aceste lecţii este că indicat ar fi să nu se fixeze prea multe priorităţi. Dimpotrivă, ar trebui fixate două
sau trei obiective principale care să alăture ţările din bazinul Dunării. La fel ca în cazul strategiei Mării Baltice,
aceste priorităţi sunt transportul – Dunărea trebuie să devină navigabilă, – protecţia mediului – conservarea
curăţeniei şi biodiversităţii Dunării – şi turismul. Cred că aceasta va fi una dintre priorităţile preşedinţiei
maghiare în 2011. Mă bucur că Comisia este reprezentată de comisarul slovac, dl Šefčovič, vicepreşedintele
Comisiei. Sper că nu vom avea nevoie de cinci ani pentru a elabora strategia Dunării. Regiunea Mării Baltice
este un bun exemplu pentru noi.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Dle preşedinte, în calitate de deputat din Gdańsk, oraş de la Marea
Baltică, sprijin strategia pentru regiunea Mării Baltice ca proiect-pilot pentru alte strategii macroregionale
similare. Aş dori să fie un proiect de succes. Am însă două rezerve.

În primul rând, pentru a putea include în strategie proiecte specifice, este nevoie de bani. Pentru a avea bani,
sunt necesare surse specifice de finanţare. Altfel, strategia va deveni un exerciţiu academic şi vorbe goale.
Pentru a dispune de surse de finanţare, trebuie să se decidă dacă va fi vorba de bani suplimentari pentru
strategie sau dacă banii vor proveni din reducerile aplicate altor programe sectoriale sau politici regionale.
A doua variantă nu ar fi cea mai inspirată soluţie.

A doua rezervă ţine de un aspect mai special. Din nefericire, Marea Baltică este în continuare cea mai poluată
mare din Europa. În acelaşi timp, cu consimţământul Uniunii Europene şi sprijinul anumitor state membre,
se construieşte controversatul gazoduct nordic. După cum pe bună dreptate se subliniază în raport, este
necesar să se reducă dependenţa regiunii de energia furnizată de Rusia. Ce valoare au rezoluţiile noastre dacă
în urmă cu doi ani Parlamentul European s-a opus construirii gazoductului nordic şi acum, doi ani mai târziu,
acest gazoduct se construieşte oricum? În ciuda acestor rezerve, strategia merită tot sprijinul, după cum
regiunea merită o astfel de oportunitate.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Dle preşedinte, alături de felicitările pentru raportor, doresc să subliniez
încă o dată faptul că strategia pentru regiunea Mării Baltice este prima strategie macroregională de acest fel
şi că succesul pe care l-ar putea avea va fi un model pentru alte regiuni similare. Obiectivul strategiei este de
a reduce diferenţele din dezvoltarea socială şi economică a statelor baltice. Protecţia mediului şi dezvoltarea
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infrastructurii de transport sunt piloni foarte importanţi ai strategiei. O astfel de integrare a zonei va contribui
cu siguranţă la dezvoltarea mai rapidă şi atractivitatea mai mare a ţărilor din regiunea Mării Baltice.

Însă una dintre condiţiile pentru reuşita acestei strategii este dezvoltarea unei cooperări bune şi eficiente
privind gestionarea la nivel UE, naţional, regional şi local.

Petru Constantin Luhan (PPE). - Importanţa strategiei pentru regiunea Mării Baltice constă în faptul că
aceasta reprezintă atât un cadru integrat de abordare a provocărilor şi oportunităţilor din această regiune,
cât şi un proiect-pilot pentru viitoarele strategii macroregionale. Din acest motiv, analza succesului ei poate
fi un model pentru felul în care pot fi implementate strategiile viitoare şi, în special, cea a Dunării.

Consider că politicile şi programele Uniunii Europene au o importanţă semnificativă pentru regiune şi vor
constitui elemente-cheie ale strategiei. Pentru aceasta, este foarte important ca statele membre participante
să folosească toate fondurile care le-au fost puse la dispoziţie pentru această perioadă de programare.

De asemenea, doresc să subliniez faptul că punerea în valoare a specificităţii regiunilor ar putea să ducă la o
utilizare mult mai eficientă a fondurilor comunitare şi la crearea de valoare adăugată la nivel regional.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să-i mulţumesc încă o dată raportorului
pentru acest raport foarte important şi să mulţumesc Parlamentului pentru angajamentul său faţă de strategia
Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice. Această nouă macroregiune testează noua metodă de
abordare. Succesul său va depinde în mare măsură de modul în care va fi realizat planul de acţiune care
însoţeşte comunicările Comisiei. Este evident că pentru succesul strategiei Mării Baltice va fi esenţial
angajamentul statelor, al regiunilor şi al părţilor interesate.

Este prima dată când am pregătit o strategie integrată pentru un grup de state membre care se confruntă cu
aceleaşi provocări şi care pot beneficia de aceleaşi oportunităţi. Va fi o strategie adaptată la particularităţile
existente. Pregătim procesul de implementare a strategiei incluzând o nouă guvernanţă şi o nouă metodă de
lucru în scopul de a transforma cuvintele în fapte. Pentru prima dată, încercăm să realizăm o sinergie generală
în dorinţa de a exploata toate posibilităţile financiare, adică diferite instrumente, programe şi oportunităţi
regionale, în scopul de a stabili o nouă abordare macroeconomică a regiunii.

Abordând aspecte legate de mediu, economie, energie şi transport, de siguranţă şi securitate, strategia oferă
o abordare integrantă nouă şi alătură principalele domenii de politică, maximizând impactul prin încurajarea
interacţiunii dintre sectoarele implicate. Această abordare s-a dovedit deja a fi un succes, multe proiecte fiind
deja create, accelerate şi cofinanţate de programele fondurilor structurale timp de doar opt luni în faza de
implementare.

Comisia este determinată să menţină ritmul realizat până acum în această strategie. Conferinţa anuală a
părţilor interesate, care anul acesta va avea loc la Tallinn între 14-15 octombrie, va oferi ocazia de a învăţa
din experienţa primelor luni ale strategiei şi de a face propuneri suplimentare dacă se va dovedi necesar.
Mediul este primul dintre cei patru piloni ai strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice, revitalizarea calităţii
apei mării fiind la rândul său un element esenţial al strategiei.

Mai mulţi vorbitori s-au referit la transport, care reprezintă desigur un alt aspect important ce trebuie privit
într-un mod cuprinzător. Există deja o serie de proiecte promiţătoare, supuse în prezent evaluărilor şi care
se concentrează în special pe sprijinirea a 20 de axe prioritare, care cu siguranţă vor ameliora integrarea
regiunii.

Regiunea Mării Baltice deschide drumul către abordarea macroregională. Rezultatele sale ne vor indica
valoarea adăugată pe care o poate aduce această nouă metodă de lucru. Prin urmare, Comisia monitorizează
îndeaproape progresele înregistrate şi aşteaptă cu interes dezvoltarea strategiei Dunării, care este în curs de
pregătire. După cum a spus dl Tabajdi, fiind din Slovacia mă bucur foarte mult că se pregăteşte acest proiect.
Şi mai mult mă bucur că totul se desfăşoară sub privirea atentă a dlui comisar Hahn care, fiind din Austria,
înţelege cu siguranţă foarte bine regiunea Dunării. Dezvoltarea de noi strategii pentru alte macroregiuni
depinde de evoluţia acestor prime două proiecte şi de capacitatea de a demonstra prin alte propuneri o valoare
adăugată specifică care depăşeşte cadrul cooperării existente, precum şi faptul că există nevoi clare care nu
pot fi satisfăcute prin alte mijloace.

Sper într-un rezultat de succes cu privire la continuarea punerii în aplicare şi la realizările strategiei Mării
Baltice şi îi doresc succes viitoarei preşedinţii maghiare, aşteptând o cooperare cu Comisia care să rezulte în
propuneri solide privind strategia Dunării şi regiunea Dunării.
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Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine, marţi 6 iulie 2010, la ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – (RO) Având în vedere că, în bazinul Mării Baltice există diferenţe
importante în domeniul economic şi al inovaţiei, şi că sunt necesare atât creşterea potenţialului regiunilor
foarte dezvoltate, cât şi reducerea inegalităţilor, cu scopul de a crea un spaţiu cu un nivel ridicat al concurenţei,
indispensabil în contextul îmbătrânirii populaţiei, cred cu tărie că includerea politicilor de valorificare a
potenţialului creativ şi experienţei persoanelor de vârsta a treia poate contribui la stabilizarea acestei categorii
în cadrul populaţiei Uniunii Europene.

Salut, totodată, contribuţia viitoarei strategii la consolidarea cooperării dintre state şi regiuni la nivel
macroregional, precum şi la elaborarea de noi strategii comune de acţiune, cu scopul de a contribui la
realizarea unui model de cooperare transfrontalieră în Europa care poate determina consolidarea atractivităţii
regiunii la nivel european şi internaţional.

Cred cu tărie că este vitală necesitatea instituirii unui Observator al Mării Baltice pentru mediu, a unui sistem
de alarmă în caz de accidente şi poluări grave transfrontaliere, precum şi a unei forţe comune de acţiune
pentru aceste situaţii.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), în scris. – (PL) Doamnelor şi domnilor, consider că strategia UE
pentru regiunea Mării Baltice este o iniţiativă legitimă, menită să sporească eficienţa implementării anumitor
politici europene, printre care se numără politica de coeziune, transport, maritimă, de mediu şi inovaţie.
S-au manifestat însă multe neînţelegeri legate de concept, care aş vrea să fie clarificate.

Cred că este esenţial că clarificăm problema finanţării strategiei, pentru a nu da naştere la păreri greşite sau
aşteptări false în rândul potenţialilor beneficiari. Linia bugetară separată pentru strategie a fost eliminată din
proiectul de buget pentru 2011, strategia fiind inclusă în politica europeană de vecinătate şi în Parteneriatul
estic. Reprezentanţii Comisiei Europene analizează cele mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor structurale
pentru acest obiectiv, însă cele mai multe resurse au fost deja alocate altor programe înainte de elaborarea
strategiei. Se vorbeşte prea puţin despre utilizarea resurselor disponibile prin instrumente cum ar fi
Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Al şaptelea program-cadru din domeniul cercetării şi
dezvoltării tehnologice sau resursele alocate pentru îmbunătăţirea reţelelor de transport transeuropene.

Fac apel, prin urmare, la o declaraţie clară care să explice cine este responsabil de punerea în vigoare a strategiei
şi să definească rolurile diferiţilor actori, astfel încât această strategie să nu devină un alt proiect despre care
se vorbeşte foarte mult, care însă nu aduce niciun beneficiu măsurabil.

Georgios Stavrakakis (S&D), în scris. – (EL) Doresc să-l felicit încă o dată pe raportor pentru raportul său
excelent. Strategia pentru regiunea baltică inaugurează o nouă eră pentru regiunile funcţionale şi constituie
baza pentru un răspuns mai eficient în faţa unor provocări importante prin adoptarea de abordări integrate.
Coordonarea acţiunilor în cadrul diferitelor politici având un impact teritorial ar putea servi drept orientare
pentru dezvoltarea viitoare a politicii de coeziune. Importanţa strategiei nu se limitează însă doar la atât.
Aspectul cel mai important este că a fost formulată ca urmare a consultării tuturor operatorilor interesaţi
din zonă la toate nivelurile de guvernare. Pilonii, sectoarele prioritare şi planurile de bază nu au fost impuse
de sus; toate acestea sunt rezultatul firesc al planurilor şi iniţiativelor dezvoltate în regiune cu mult timp în
urmă şi răspund nevoilor cotidiene specifice ale cetăţenilor. În acest context, este subliniată importanţa unui
parteneriat între toţi operatorii dintr-o zonă dată, astfel încât să garanteze cele mai bune rezultate posibile
ale unor acţiuni finanţate prin utilizarea banilor contribuabililor europeni. În esenţă, este un program-pilot
pentru strategii viitoare în alte regiuni funcţionale.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), în scris. – (PL) Pentru început, doresc să-i mulţumesc dlui Olejniczak pentru
raportul său referitor la strategia pentru regiunea Mării Baltice, prima macroregiune UE, care defineşte această
platformă multifuncţională de cooperare, în cadrul căreia o atenţie deosebită este acordată obiectivelor
comune de dezvoltare şi provocărilor sau tendinţelor din viitoarea politică macroregională. Aceasta este
menită în acelaşi timp să pregătească un fel de hartă de acţiuni pentru alte strategii macroregionale. Regiunea
Mării Baltice este caracterizată printr-o amplă cooperare pe mai multe niveluri în domeniul economiei,
protecţiei mediului şi al multor forme de dezvoltare socială. Ţările din această regiune se confruntă cu multe
provocări comune şi, deşi rămân independente, consolidează implementarea strategiei Uniunii Europene
pentru Marea Baltică. În ciuda naturii sale generale, raportul defineşte o serie de recomandări şi obiective
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comune, esenţiale pentru reuşita strategiei, cum ar fi crearea unei platforme bune de cooperare, coordonare
eficientă şi un sistem de gestionare. Totuşi, pentru ca toate aceste provocări să fie realizate cu succes, sunt
necesare resurse financiare care, din nefericire, lipsesc. Beneficiarii strategiei sunt opt ţări din Uniunea
Europeană şi Rusia. Nu ar trebui să permitem ca problema nesoluţionată a finanţării strategiei să împiedice
dezvoltarea şi ameliorarea acestei iniţiative ambiţioase supranaţionale.

25. Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare,
cu referire specială la Obiectivul 2 (prezentare succintă)

Preşedinte. – Următorul punct este raportul elaborat de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, în numele Comisiei
pentru dezvoltare regională, referitor la contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice
şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (2009/2234(INI)) (A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, raportoare. – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, scopul acestui raport este să
sublinieze importanţa pe care politica regională o are astăzi în relansarea Uniunii Europene, în contextul
crizei financiare şi al impactului acesteia asupra economiei reale.

Dorim să subliniem că politica regională este sursa de bază a investiţiilor în creştere. Fondurile structurale
nu sunt doar instrumente de îndreptare a neregularităţilor şi a problemelor structurale; acestea sunt
instrumente care trebuie adaptate la circumstanţele actuale şi utilizate în cel mai bun posibil pentru a asigura
o creştere echilibrată şi funcţionarea pieţei interne.

Raportul se concentrează în special pe regiunile din cadrul Obiectivului 2, regiuni care au prezentat o creştere
a PIB-ului începând cu 2000 şi au înregistrat niveluri ridicate de performanţă în competitivitate, inovaţie şi
cercetare.

Ca urmare a reformei din 2006, regiunile din cadrul Obiectivului 2 s-au axat pe competitivitate şi crearea
de locuri de muncă de calitate. Cu titlu de exemplu, pentru a ilustra amploarea acestei iniţiative, trebuie spus
că intervenţiile din cadrul Obiectivului 2 cuprind 168 de regiuni având 314 milioane de locuitori din 19
state membre ale Uniunii.

Prin urmare, aceste eforturi trebuie să continue la nivel european, naţional şi local. Din propunerea de
rezoluţie reiese clar că dorim să sprijinim dimensiunea regională a strategiei Europa 2020, o prioritate ce
vizează nu doar coeziunea regională şi socială, ci şi competitivitatea regiunilor.

Rezoluţia solicită Comisiei Europene o mai mare flexibilitate în acordarea creditelor şi luarea deciziilor, astfel
încât fondurile structurale să poată fi utilizate în mod mai eficient şi mai rapid. Am menţionat deja faptul că
dintr-un total de 117 fonduri operaţionale finanţate de Fondul Social European, 13 au fost modificate în
anumite state membre ale Uniunii Europene şi adaptate la dificultăţile financiare şi dificultăţile întâmpinate
în acordarea de finanţare naţională. Solicităm Comisiei Europene să sprijine eforturile statelor membre,
pentru ca acestea să poată exploata această adaptabilitate.

Propunerea noastră esenţială este să sprijinim decizia Consiliului de a majora prefinanţările pentru ţările al
căror PIB a scăzut cu mai mult de 10 % sau care au primit asistenţă de la FMI pentru a-şi consolida balanţele
de plăţi în scopul adaptării financiare. Solicităm, de asemenea, să i se permită Comisiei Europene să găsească
soluţii flexibile pentru normele n+2 şi n+3, astfel încât statele membre aflate în dificultăţi financiare să nu
piardă asistenţa financiară europeană.

O altă observaţie este că al şaselea raport intermediar privind coeziunea nu include suficiente informaţii
calitative şi cantitative referitoare la regiunile din cadrul Obiectivului 2. Prin urmare, solicităm Comisiei
Europene să prezinte un studiu care să conţină toate informaţiile necesare care să ne permită să intervenim
în ceea ce priveşte adaptabilitatea în circumstanţele actuale şi să pregătim următoarea perspectivă financiară
pe baza circumstanţelor şi nevoilor reale.

Un alt aspect pe acre îl subliniem este faptul că în situaţii speciale, de felul celor care au generat acest raport,
şi mă refer la criza economică, este nevoie de o mai mare flexibilitate a normelor n+2, având în vedere
obiectivele urmărite de politica de coeziune şi efectele schimbărilor economice ciclice asupra finanţelor
publice şi a investiţiilor private.

Subliniem, de asemenea, importanţa promovării iniţiativelor JASPERS, JEREMIE şi JESSICA, întrucât există
ţări ca Grecia (care nu este menţionată, însă o nominalizez ca exemplu) care în 2007 s-au angajat cu Banca
Europeană de Investiţii în scopul de a dezvolta aceste iniţiative, activând însă procedurile doar recent.
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Aşadar, pentru a utiliza eficient politica regională, avem nevoie de vigilenţă, adaptabilitate şi coordonare a
mijloacelor necesare.

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, sprijin pe deplin propunerile raportoarei. Am văzut personal beneficiile
finanţării Obiectivului 2 în ţara mea şi în urmă cu două săptămâni în Mannheim. Retragerea acestui sprijin
ar însemna un dezavantaj enorm pentru aceste regiuni. Regiunea mea a primit un premiu antreprenorial din
partea Uniunii Europene. În urmă cu două săptămâni, în Mannheim am putut vedea în primul rând aprecierea
finanţării şi, cel mai important, efectele.

Cred că pe lumea asta avem inovatori şi imitatori. Foarte puţini pot inova, aproape toţi pot sau trebuie să
imite. Adesea veţi găsi cele mai bune inovaţii în aceste mici regiuni. Este ceea ce am văzut în Mannheim; în
parcurile de întreprinderi etc. Activitatea lor aduce beneficii în propriile lor regiuni, însă prin imitaţie poate
aduce beneficii şi altor regiuni.

Şi, în cele din urmă, după cum a spus raportorul, PIB-ul nu poate fi singurul criteriu de evaluare a puterii de
cumpărare a regiunilor.

Petru Constantin Luhan (PPE). - Mai întâi vreau să o felicit pe doamna raportor. Este un raport pe cât de
important, pe atât de bine făcut.

Rolul jucat de politica regională în reducerea şi combaterea crizei economice şi financiare este unul indiscutabil.
De asemenea, dezvoltarea regiunilor şi asigurarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale sunt determinante
în creşterea competitivităţii economice a Uniunii Europene şi în îndeplinirea obiectivelor UE 2020.

În contextul actualei crize, consider că este strict necesară simplificarea procedurilor de utilizare a fondurilor
structurale şi de coeziune şi extinderea costurilor eligibile pentru a contribui şi mai eficient la atingerea
obiectivelor legate de piaţa muncii şi de incluziunea socială.

Susţin în continuare ocuparea forţei de muncă în sectoarele-cheie ale economiei şi garantarea menţinerii
coeziunii economice, sociale şi teritoriale ca o prioritate pentru Uniunea Europeană. În acest fel vom obţine
o creştere economică inteligentă şi durabilă pentru statele şi regiunile europene.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, dle Šefčovič, vă mulţumesc foarte mult că mi-aţi acordat
cuvântul la o oră atât de târzie. Cred că rareori politica de coeziune a fost mai importantă ca acum, în contextul
acestei crize. Unul dintre semnele clare ale unei crize este faptul că locurile de muncă şi investiţiile se
concentrează mai mult în centrele urbane ale statelor membre individuale. Mai ales acum avem nevoie ca
politica de coeziune să joace un rol activ şi să investească în regiuni.

Avem nevoie de o astfel de forţă motrice sau imbold în regiuni. Avem nevoie de fiecare euro de care putem
face rost. În ceea ce priveşte Austria de Jos, care face parte din regiunile din cadrul Obiectivului 2, nu pot
spune decât că în trecut în regiunea noastră am reuşit să scoatem 3 euro din fiecare euro de la UE. Avem
nevoie de orientări clare în această privinţă. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o mai mare fiabilitate şi
predictibilitate. Însă, în special în situaţii ca cea în care ne găsim acum, ar trebui să existe posibilitatea de a
opta pentru o abordare flexibilă. Prezentul raport este aşadar foarte important, întrucât pledează pentru o
astfel de flexibilitate şi pentru că regiunile au nevoie de oportunităţi.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Obiectivul fundamental al Uniunii este depăşirea crizei economice.
Acest lucru înseamnă în principal eliminarea problemelor structurale care au apărut ca urmare a crizei, în
special în ceea ce priveşte competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă.

Comisia Europeană a făcut următoarele propuneri menite să determine o ameliorare a economiei la nivel
naţional şi regional: sprijinirea întreprinderilor, ameliorarea cunoaşterii şi a inovaţiei şi o mai mare flexibilitate
pentru programele de coeziune. Aşadar ar trebui să accelerăm investiţiile, să simplificăm realizarea programelor
din cadrul politicii de coeziune şi să flexibilizăm aceste programe. Fundamentul programelor din cadrul
politicii de coeziune ar trebui să fie investiţiile inteligente.

În acelaşi timp, ar trebui să adoptăm măsuri pentru o integrare mai profundă a întregii Uniuni şi să ne străduim
să consolidăm solidaritatea Uniunii şi a pieţei comune, motiv pentru care acţiunile statelor membre individuale
nu ar trebui să se concentreze doar pe interesele lor particulare. Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe
crearea de mecanisme permanente care să garanteze protecţia faţă de efectele negative ale crizei economice.

Elena Băsescu (PPE). - În primul rând, doresc să o felicit pe doamna Kratsa pentru redactarea acestui raport.
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În întreaga Uniune, guvernele statelor membre sunt în plin proces de implementare a unor măsuri dure
pentru redresarea economiei naţionale. Pe lângă măsurile de austeritate adoptate, consider că avem nevoie
de stimularea investiţiilor realizate din fonduri europene.

În contextul ieşirii din criză, obiectivul doi al politicii de coeziune este deosebit de important pentru creşterea
competitivităţii regiunilor europene şi a capacităţii de ocupare a forţei de muncă.

Toate regiunile din România fac încă parte din obiectivul unu al politicii regionale, şi anume cel de convergenţă.
Pentru ţara mea o soluţie viabilă pentru ieşirea din criză este accesarea a cât mai multor fonduri europene,
iar administraţiile locale sunt încurajate să realizeze cât mai multe proiecte cu bani europeni.

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei. – Dle preşedinte, doresc să-i mulţumesc dnei Kratsa-Tsagaropoulou
pentru raportul său referitor la rolul politicii de coeziune în planul de redresare, precum şi Parlamentului
European pentru interesul său în monitorizarea impactului acestor măsuri asupra economiilor naţionale şi
regionale.

Politica de coeziune este concepută ca o politică menită să contribuie la reducerea disparităţilor
socio-economice şi la realizarea unei convergenţe reale prin investiţii în măsuri ce vizează promovarea
schimbărilor structurale. Dispunând de resurse financiare de 347 de miliarde de euro pentru perioada
2007-2013, din care 228 de miliarde euro sunt alocate pentru investiţii legate de strategia de la Lisabona,
politica de coeziune oferă un sprijin solid pentru stabilitatea bugetară şi investiţiile publice din statele membre
şi regiunile Uniunii Europene. Deşi nu este o politică economică anti-ciclică, reprezintă o pârghie puternică
şi relevantă de care dispune Uniunea pentru a promova investiţiile în economia reală. Acest lucru explică de
ce această politică a fost inclusă ca element central în Planul european de redresare economică.

Obiectivul acestui plan şi al acestor măsuri europene a fost de a contracara impactul negativ al crizei. Prin
urmare, Comisia a propus o serie de modificări legislative şi recomandări orientate. Scopul major al acestei
propuneri a fost să urgenteze punerea în aplicare a acestor programe şi să accelereze finanţarea către beneficiari
pentru programele deja aprobate pentru perioada acestei perspective financiare. Am realizat acest lucru prin
majorarea prefinanţării UE şi o serie de măsuri de simplificare.

Modificările legislative au intrat în vigoare în aprilie 2009 şi, ca urmare a comunicărilor Comisiei,
recomandările către statele membre au fost adoptate în decembrie 2009. Prin urmare, putem spune că acest
pachet legislativ a fost adoptat în cinci luni, calendar pe deplin compatibil cu urgenţa măsurilor corective
necesare pentru a combate criza. Doresc să subliniez că acest succes este datorat calităţii colaborării
interinstituţionale şi cooperării fructuoase cu partenerii instituţionali, şi în special cu Parlamentul European,
pentru că toţi am dorit să reacţionăm rapid şi adecvat la nevoile politice şi economice.

Per ansamblu, aceste măsuri au fost caracterizate ca o mişcare pozitivă care a oferit mijloacele necesare pentru
accelerarea cheltuielilor şi diminuarea obstacolelor din calea punerii în aplicare. Aceste măsuri au fost suficient
de flexibile pentru a permite statelor membre să le aleagă şi să le aplice pe cele care corespund cel mai bine
mediului lor naţional şi regional specific, pentru că ştim că nu există o soluţie universal valabilă. Măsurile de
redresare au contribuit şi la revigorarea şi ameliorarea mecanismelor de implementare ale politicii de coeziune
prin simplificarea, în măsura posibilului, a unor dispoziţii legate de pregătirea şi gestionarea proiectelor.
Aceste măsuri nu au fost menite doar să combată criza, ci şi să joace un rol permanent în contextul care va
urma crizei în actuala perioadă de programare.

Nu în ultimul rând, Comisia va prezenta un raport referitor la implementarea şi rezultatele măsurilor adoptate
în cadrul planului de redresare din domeniul politicii de coeziune în Uniunea Europeană, onorându-şi astfel
angajamentul de a înainta Parlamentului European un astfel de raport în a doua jumătate a lui 2010.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc mâine, marţi 6 iulie 2010, la ora 12.00.

26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal

27. Ridicarea şedinţei

(Şedinţa s-a încheiat la ora 23.15)
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