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Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

(Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05)

2. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal

3. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a
statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea
procesul-verbal

4. Bilanţul Preşedinţiei spaniole (dezbatere)

Preşedinte. – Primul punct îl reprezintă declaraţiile Consiliului şi ale Comisiei: Bilanţul preşedinţiei spaniole.
Aş dori să adresez un călduros bun venit dlui Zapatero, care va vorbi în numele Consiliului. Dle Zapatero,
aveţi cuvântul.

José Luis Rodríguez Zapatero, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (ES) Dle Preşedinte, doamnelor şi
domnilor, iau parte la această dezbatere pentru a vă prezenta şi pentru a evalua realizările preşedinţiei spaniole
din aceste şase luni. Când am luat parte la şedinţa de la începutul acestui mandat, v-am explicat că am două
obiective majore în această perioadă politică.

Primul dintre acestea era punerea în aplicare şi intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, un tratat care
urmăreşte o uniune mai strânsă a Europei. Al doilea obiectiv major, legat direct de ambiţia de a avea o unitate
tot mai strânsă între europeni, era acela de a realiza, în vederea redresării situaţiei economice, o uniune mult
mai profundă în ceea ce priveşte politica economică, de a aborda dezechilibrele din economiile noastre şi de
a crea condiţii mai potrivite pentru ca Uniunea Europeană să îşi amelioreze competitivitatea şi să îşi menţină
bunăstarea.

Acestea au fost cele două obiective majore. Vă pot asigura că, în punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona,
preşedinţia prin rotaţie spaniolă s-a achitat întocmai de îndatoririle sale în vederea asigurării unui nou
echilibru instituţional şi a consolidării noilor instituţii pe care noi, europenii, le-am creat pentru noi prin
Tratatul de la Lisabona: şi anume, preşedinţia Consiliului European, al cărei scop este acela de a consolida
reprezentarea europeană şi de a asigura continuitatea programelor politice din cadrul Uniunii Europene, şi
instituţia Înaltului Reprezentant, menită să consolideze acţiunea comună pe probleme de politică externă.

Acest nou echilibru instituţional include şi un punct de cotitură în spiritul şi litera Tratatului de la Lisabona.
Acest moment hotărâtor este noul rol al Parlamentului: un pas înainte în ceea ce priveşte competenţele sale
de a-i reprezenta pe cetăţenii europeni.

De-a lungul acestor şase luni, dle Preşedinte, ne-am străduit să rămânem fideli literei şi spiritului Tratatului
de la Lisabona în relaţiile cu Parlamentul, cu noul preşedinte al Consiliului şi în dialogul cu Comisia Europeană,
care a fost întotdeauna fructuos, mereu pozitiv şi uşor de aplicat. Menţionez Comisia Europeană la urmă
pentru a reaminti Parlamentului că justificarea instituţiilor şi a metodei comunitare, precum şi garanţia
definitivă a esenţei şi a progresului Uniunii Europene se află în spiritul său fondator şi în spiritul Tratatului
de la Lisabona. Consolidarea şi responsabilitatea comună a instituţiilor comunitare au fost dintotdeauna
prezente, şi vor continua să fie prezente, în Spania şi în cadrul guvernului spaniol.

Dacă preşedinţia prin rotaţie spaniolă a învăţat ceva din Tratatul de la Lisabona, este că avem nevoie cât se
poate de mult de metoda comunitară şi că trebuie să consolidăm rolul instituţiilor comunitare majore, în
termeni de acţiune şi de responsabilitate comună faţă de problemele europene majore.
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Doamnelor şi domnilor, v-am spus că economia – criza economică şi dorinţa de instituire a unei politici
economice comune şi a unei uniuni economice mai profunde – a fost, fără îndoială, obiectivul fundamental
al preşedinţiei europene. Aş dori să subliniez că am avut rezultate semnificative în această perioadă.

S-au înregistrat progrese substanţiale în guvernanţa economică. Cea mai clară dovadă a acestui lucru este
faptul că au fost create instrumente noi pentru a aborda situaţii dificile: instrumente de cooperare noi,
necunoscute până acum în cadrul Uniunii, precum sprijinul pentru situaţia problematică a datoriei de stat
a Greciei sau instrumentul de stabilitate financiară, aprobat de Consiliu şi de Ecofin, şi pus în aplicare de 27
de ţări ale Uniunii.

De-a lungul acestei perioade, după cum ştiţi, am adoptat de asemenea o strategie comună pentru creştere şi
ocuparea forţei de muncă până în 2020. Aceasta este o strategie la care am colaborat prin sprijinirea Comisiei.
Este o strategie mai ambiţioasă în ceea ce priveşte competitivitatea, inovarea, crearea de locuri de muncă şi
incluziunea socială, dar şi o strategie cu o nouă guvernare. Dacă Lisabona a avut o problemă cu guvernarea,
strategia UE 2020 este concepută să consolideze noi principii operaţionale pentru a asigura realizarea
deopotrivă a obiectivelor Uniunii în ansamblul lor şi a obiectivelor individuale ale fiecărui stat.

Pe lângă aceasta, am consolidat un nou cadru pentru Pactul de stabilitate şi de creştere în această perioadă,
ale cărui detalii mai au încă nevoie de ajustare. Un nou cadru pentru a asigura o respectare mai riguroasă a
Pactului de stabilitate, cu noi criterii şi noi mecanisme referitoare la măsuri de prevenire şi garanţii din partea
instituţiilor europene.

Tot în această perioadă, am facilitat în mod decisiv progresul unui pachet de noi reglementări în domeniul
finanţelor. Ştim că, la origine, criza a fost financiară, nu la noi, ci în Statele Unite. Ştim că a avut repercusiuni
majore asupra instituţiilor noastre financiare, iar astăzi putem spune că, în practică, aspectele legate de
supravegherea financiară au fost mult îmbunătăţite datorită intervenţiei decisive a Parlamentului. În câteva
luni, vom dispune de un nou cadru de reglementare pentru supravegherea financiară, care se va referi la toate
produsele financiare şi care va asigura soluţii pentru situaţii de criză. Acesta va cuprinde mult mai multe
mecanisme de prevenire a ceea ce pot fi riscuri sistemice.

În acest sens, salut, de asemenea, decizia Consiliului European de a spori încrederea în instituţiile financiare
europene prin publicarea unor „simulări de situaţii de criză” pentru băncile noastre. Nu există nicio îndoială
că această formulă de transparenţă va face posibilă restabilirea unei părţi din încrederea care a fost pusă sub
semnul întrebării în această perioadă.

Pe scurt, dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte
uniunea economică. Aş dori doar să remarc că aceste progrese ar trebui, după părerea mea, să fie permanente,
datorită mai ales a doi factori fundamentali, care, în special drept urmare a crizei economice, au făcut obiectul
unei dezbateri politice publice şi al unei analize detaliate în rândul europenilor în această perioadă.

Unul se referă la consolidarea Pactului de stabilitate şi de creştere, în ceea ce priveşte aspectele sale deopotrivă
preventive şi corective, pentru a aplica atât stimulente, cât şi sancţiuni, aşa cum a susţinut preşedinţia prin
rotaţie spaniolă încă de la început. Celălalt se referă la supravegherea macroeconomică care dezvoltă indicatori
pentru evaluarea competitivităţii şi a dezechilibrelor în cadrul acţiunii coordonate.

În ceea ce priveşte intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aş dori să subliniez echilibrul instituţional,
aşa cum am făcut la începutul acestui discurs. În calitate de primă preşedinţie prin rotaţie după Tratatul de
la Lisabona, trebuie să spun că am semnat un tratat bun. Este un tratat mai bun. Este un tratat care urmăreşte
uniunea cea mai strânsă cu putinţă. Cu toate acestea, este un tratat care necesită o voinţă politică importantă
din partea tuturor celor 27 de state membre. Presupune ca cele 27 de guverne să aibă voinţa politică de a
transfera competenţe preşedintelui Consiliului European, de a acorda şi mai multă capacitate de iniţiativă
Comisiei şi, desigur, de a recunoaşte rolul decisiv şi fundamental pe care îl are acum Parlamentul European.

Şi, deşi Tratatul de la Lisabona este, mai presus de toate, calea către uniunea cea mai strânsă cu putinţă, chiar
şi cea mai strânsă uniune a europenilor nu va fi reală sau vizibilă dacă nu este recunoscută în afara graniţelor
UE. Prin urmare, calea către uniunea cea mai strânsă cu putinţă va presupune în mod necesar o politică
externă bazată pe şi mai multă unitate, pe şi mai multe lucruri comune şi pe consolidarea unei voci unice,
pe care mulţi dintre noi, pro-europenii, ar dori ca Europa să o aibă în lume.

În această privinţă, permiteţi-mi să fac o foarte scurtă referire la paşii făcuţi în vederea îndeplinirii acestui
obiectiv privind consolidarea politicii externe. În primul rând, în aprilie, preşedinţia prin rotaţie şi-a îndeplinit
mandatul conferit de Consiliul European prin adoptarea unei decizii politice referitoare la Serviciul european
pentru acţiune externă. La 21 iunie a.c., Parlamentul, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic privind
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lansarea noului Serviciu european pentru acţiune externă, asupra căruia Parlamentul trebuie să se pronunţe
în şedinţă plenară chiar în această sesiune. Sper că rezultatul va fi pozitiv, întrucât, fără îndoială, acesta este
un pilon nou şi important al politicii externe şi de securitate comune pe care am dori să o avem.

Pe lângă aceasta, preşedinţia noastră a acordat un sprijin activ Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe
şi politica de securitate, care a luat parte, alături de Comisie şi Consiliu, la pregătirea unei serii de summituri
pe parcursul acestei perioade – cu Rusia, Japonia, Pakistan, Canada, Maroc, America Latină şi Insulele Caraibe.
Acestea au dat roade importante sub forma unor acorduri comerciale care consolidează poziţia economică
a Uniunii Europene, deschid perspective în multe ţări din America Latină şi, fără îndoială, întăresc legăturile
deja strânse dintre continentul european şi America Latină, în domeniile cultural, economic, politic şi social.

În acelaşi fel, am consolidat relaţiile de vecinătate. Am organizat un summit cu Rusia şi, deşi nu am organizat
unul şi cu Statele Unite, aşa cum stabilisem în programul iniţial, trebuie să subliniez că am încheiat o serie
de acorduri foarte importante cu Statele Unite în această perioadă. Acestea includ acorduri de combatere a
terorismului şi acorduri cu implicaţii importante juridice şi politice precum Acordul SWIFT, la elaborarea
căruia şi Parlamentul a jucat un rol important - într-o problemă care cu siguranţă nu a fost simplă - şi în
legătură cu care trebuie să se pronunţe în şedinţă plenară în această sesiune. A existat şi un acord important
din punct de vedere economic, semnat la 24 iunie, referitor la servicii aeriene între Statele Unite şi Uniunea
Europeană, cunoscut sub denumirea de acordul „Cer deschis” (OpenSky), care va duce la crearea unei zone
aviatice transatlantice comune, în care se desfăşoară 60 % din traficul global de pasageri.

În zona mediteraneană, una din zonele care este foarte sensibilă pentru Uniunea Europeană, după cum ştiţi,
preşedinţia, în acord cu instituţiile, a decis să amâne temporar summitul Uniunii privind zona mediteraneană
până în noiembrie, dată fiind situaţia de conflict care exista în zonă. De asemenea, suntem convinşi că
încercarea de a organiza acest summit al Uniunii privind zona mediteraneană în iunie ar fi putut implica un
risc de eşec pentru Uniune şi că poate exista un moment mult mai potrivit şi mai constructiv pentru rolul
pe care Uniunea trebuie să îl joace în zona mediteraneană, care este acela de a contribui la dialogul cu Orientul
Mijlociu.

Aş sublinia că, sub preşedinţia noastră, politica de cooperare a fost discutată în Consiliul European pentru
prima oară în timpul unei dezbateri specifice în cadrul acestei onorabile instituţii. În ceea ce priveşte
evenimentele care au fost de mare interes pentru cetăţeni şi care au avut un impact major din cauza puterii
lor distructive, precum cutremurele din Haiti şi Chile, preşedinţia a dat dovadă de o prezenţă semnificativă
prin efortul de cooperare şi solidaritate, în cooperare cu Comisia, statele membre şi Înaltul Reprezentant.

S-au înregistrat progrese importante în procesul de negociere cu Croaţia, odată cu închiderea a trei capitole
şi deschiderea altor cinci. De asemenea, în ceea ce priveşte Turcia, capitolul doisprezece a fost deschis. Procesul
de negociere a Acordului de stabilizare şi asociere cu Serbia a fost deschis, şi, ca urmare, toate ţările balcanice
sunt în prezent implicate în procesul integrării europene, iar perspectivele europene ale statelor balcanice
au înregistrat progrese importante.

În mod similar, au fost deschise negocierile cu Islanda, astfel cum a aprobat ultimul Consiliu European, după
depăşirea rezervelor câtorva state membre. Aceasta este o veste foarte bună pentru ţara respectivă şi
demonstrează că Europa este în continuă creştere şi că Uniunea Europeană continuă să fie un magnet pentru
toate statele limitrofe şi, prin urmare, un model important de stabilitate şi progres pentru lumea întreagă.

Aş dori să închei, dle Preşedinte, printr-o foarte scurtă referire la unele dintre iniţiativele legate direct de
expansiunea Uniunii Europene în contextul cetăţeniei. Am luat măsuri pentru lansarea iniţiativei cetăţeneşti,
aşa cum este bine cunoscut; punerea ei în aplicare, prin negocieri care trebuie purtate cu acest Parlament, va
reprezenta un angajament major în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor la procesul de integrare europeană.
Am aprobat în unanimitate mandatul apartenenţei Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor
omului, care a reprezentat o prioritate majoră a preşedinţiei europene, şi am luat măsuri pentru combaterea
violenţei bazate pe gen şi în favoarea egalităţii, prin crearea Observatorului European şi prin progresele făcute
în legătură cu directiva privind ordinul european de protecţie a victimelor violenţei împotriva femeilor.

De asemenea, am aprobat planul de acţiune pentru Programul de la Stockholm pentru 2010, alături de
strategia de securitate internă. În alte domenii, am efectuat o evaluare iniţială a Pactului european privind
imigraţia şi azilul, am adoptat noi reglementări privind donarea de organe şi transplanturile şi am adoptat
directiva privind asistenţa medicală transfrontalieră. Pe scurt, acestea sunt probleme importante care privesc
direct interesele europenilor în legătură cu extinderea drepturilor acestora şi promovarea unei participări
mai largi în procesul de formare a unei voinţe politice europene.
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De asemenea, aş dori să închei printr-o foarte scurtă reflecţie, dle Preşedinte. Ne-am străduit, pe parcursul
acestor şase luni, să abordăm schimbările instituţionale care necesitau un răspuns ce presupunea o viziune
politică, generozitate şi angajament. Pe parcursul acestor şase luni, am început să abordăm consecinţele unei
crize economice grave, să creăm încredere şi unitate în rândul europenilor. Ne-am luat angajamentul, şi am
acţionat în acest sens, de a consolida impactul şi prezenţa Europei în lume, întrucât suntem convinşi că acest
proiect are mai multă forţă şi vitalitate decât atunci când a început, cu asemenea entuziasm şi un ţel atât de
măreţ pentru europeni. Suntem convinşi că, prin Tratatul de la Lisabona, putem face ca Europa să fie din
nou lider mondial în termeni de stabilitate politică, prin a fi un exemplu de funcţionare democratică, în
termeni de putere economică, de competitivitate şi de menţinere a modelului social.

În sfârşit, aş dori să mulţumesc Parlamentului European pentru cooperare şi dlui Van Rompuy, preşedinte
al Consiliului European, pentru exemplul sincer de responsabilitate şi conducere pe care îl reprezintă. Aş
dori să felicit Comisia pentru faptul că este fermă, că menţine spiritul Comunităţii şi că militează în apărarea
acestuia, în ciuda faptului că nouă, celor de la guvernare, ni se pare uneori dificil. Aceasta înseamnă totuşi
integrare europeană, a ţine mult la interesele Europei şi a şti că aceasta este calea cea adevărată.

(Aplauze)

José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei. – (PT) Dle Preşedinte, distinşi deputaţi…

Preşedinte al Comisiei. − (ES) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, preşedinţia spaniolă şi ultimele şase luni
au reprezentat o perioadă deosebită pentru Uniunea Europeană.

În primul rând, a fost o perioadă de tranziţie profundă, odată cu recenta intrare în vigoare a unui nou tratat,
care a conferit noi competenţe acestui Parlament, a stabilit o nouă relaţie între Consiliul European şi preşedinţia
prin rotaţie şi a dus la formarea unei noi Comisii, mulţumită sprijinului Parlamentului. În plus faţă de toate
acestea, a fost şi o perioadă de mare tensiune pentru economia europeană, în special pentru zona euro.
Această criză ne-a pus în faţa unor noi provocări şi a necesitat noi răspunsuri din partea noastră.

Până acum, am trecut testul. Am arătat că suntem capabili să luăm măsuri fără precedent pentru a asigura
stabilitatea financiară a zonei euro. Astfel, am menţinut principiile de bază ale solidarităţii şi responsabilităţii,
am aprobat pachetul de măsuri de salvare pentru Grecia, am stabilit un mecanism de stabilizare – 750 de
miliarde de euro – şi am început consolidarea guvernanţei economice a Uniunii Europene în vederea evitării
şi prevenirii viitoarelor crize.

Aş dori să aduc un omagiu astăzi Spaniei şi preşedinţiei spaniole în exerciţiu a Consiliului, care a fost pozitivă
şi reuşită şi care a avut loc într-un context dificil şi foarte specific. Angajamentul personal ferm al dlui
preşedinte Rodríguez Zapatero faţă de Europa şi faţă de spiritul şi metoda comunitară a fost esenţial pentru
a face faţă acestor provocări. Eforturile depuse de toate autorităţile spaniole au fost de asemenea cruciale. Vă
mulţumesc foarte mult pentru acest lucru. Sunt deosebit de mulţumit de faptul că am muncit împreună
pentru obţinerea unor rezultate importante pe parcursul acestor şase luni, oferind Uniunii Europene un plan
pentru o nouă creştere care este inteligent, durabil şi inclusiv, şi adoptând decizii cheie pentru stabilizarea şi
consolidarea economiei la nivelul Uniunii Europene.

Odată cu adoptarea strategiei Europa 2020, am stabilit, pentru prima dată, o abordare globală care combină
o configurare bugetară inteligentă cu reforme structurale, cu o coordonare mai bună în domeniul politic şi
economic şi cu o reformă a pieţelor noastre financiare. Strategia Europa 2020 este planul nostru de măsuri
pentru economia socială de piaţă europeană în secolul al XXI-lea. Aceasta va contribui la mobilizarea tuturor
instrumentelor disponibile, la toate nivelurile, pentru a promova crearea de locuri de muncă şi pentru a
profita de noi surse de creştere.

Preşedinţia spaniolă a fost utilă în a face ca acest plan să progreseze şi, în special, la încheierea unui acord
referitor la cele cinci obiective majore prezentate de Comisie. Aceste obiective sunt importante. Ele conferă
strategiei Europa 2020 un mesaj politic pe care oricine îl poate înţelege şi faţă de care nimeni nu poate obiecta:
locuri de muncă, educaţie, inovare, mediu şi integrare socială. Aş dori să subliniez, în special, sprijinul Spaniei
pentru ajungerea la un acord în ceea ce priveşte obiectivul de combatere a sărăciei. Mulţi şi-au exprimat
îndoiala în legătură cu pertinenţa stabilirii unui astfel de obiectiv în cadrul Uniunii Europene. Cu toate acestea,
cred că am demonstrat prin acest acord că dimensiunea socială este o parte esenţială a proiectului nostru
comun.

Obiectivele noastre au un efect catalizator. Ele sunt bine transmise şi au un grup ţintă bine definit. În plus,
acestea ne pun la dispoziţie o structură prin care să realizăm şi să verificăm progresele. În urma adoptării
sale în iunie de Consiliul European, statele membre şi instituţiile dispun acum de instrumentele pentru
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punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, în special prin intermediul celor şapte iniţiative de referinţă şi
prin programe de reformă naţionale. Următoarea provocare pentru noi toţi este transpunerea acestora în
rezultate palpabile.

Preşedinte al Comisiei. Împreună cu Parlamentul European, preşedinţia spaniolă a înregistrat de asemenea
progrese semnificative în domeniul reglementărilor financiare.

Am spus „progrese”, ţinând seama de poziţiile Consiliului şi Parlamentului de acum şase luni. Cu toate acestea,
nu am spus „realizări”. Într-adevăr, suntem pe cale de a ajunge la un acord privind pachetul de măsuri de
supraveghere financiară, însă nu trebuie să pierdem acest elan. Fac apel la toate statele membre şi la toţi
deputaţii în acest Parlament pentru a-şi asuma întreaga responsabilitate. Data ţintă pentru a avea noul sistem
creat şi funcţional până la sfârşitul anului nu este fixată doar de formă. Este un semnal politic critic. Toate
cele trei instituţii trebuie să ia acum măsuri decisive pentru a finaliza pachetul de măsuri înainte de vacanţa
de vară. Cred că ar fi foarte dificil de explicat partenerilor noştri din G20 că noi, cei care am fost primii care
am iniţiat acest proces, nu putem fi şi primii care îl finalizează.

Pe bună dreptate, preşedinţia a insistat mult asupra punerii în aplicare a noilor instrumente ale Tratatului de
la Lisabona şi aş dori să subliniez, în special, progresele înregistrate în ceea ce priveşte două dosare importante.

Primul se referă la iniţiativa cetăţenilor europeni. Aceasta va fi o expresie cât se poate de concretă şi palpabilă
a obiectivului Tratatului de la Lisabona de a consolida democraţia directă în Uniunea Europeană. Comisia
sprijină în mod deosebit obiectivul privind aplicarea acesteia în cel mai scurt timp posibil. Am înaintat rapid
propunerea noastră după o consultare extinsă, care a implicat toate părţile interesate. Salut faptul că, sub
coordonarea preşedinţiei spaniole, Consiliul şi-a conturat, în prezent, poziţia şi poate demara discuţiile cu
Parlamentul, care are, desigur, un interes şi o legitimitate deosebite în această chestiune.

În al doilea rând, în timpul preşedinţiei spaniole, Consiliul a fost de acord să negocieze directive privind
aderarea Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Acest lucru este o expresie pregnantă a valorilor noastre şi a angajamentul de a sprijini drepturile omului şi
statul de drept.

În sfârşit, aş dori să laud contribuţia Spaniei la promovarea dimensiunii externe a politicilor UE. Preşedinţia
a ajutat la pregătirea unui număr fără precedent de summituri cu parteneri strategici ai Europei la nivel
mondial. Aş dori să menţionez, în special, rezultatele remarcabile ale summiturilor cu America Latină şi
Insulele Caraibe, în cadrul cărora au avut loc încheierea negocierilor cu Comunitatea Andină, semnarea
acordurilor cu Peru şi Columbia şi relansarea negocierilor cu Mercosur. De asemenea, aş dori să amintesc –
în special deoarece a avut loc pentru prima oară – summitul cu Marocul.

Este, de asemenea, important de menţionat aici contribuţia crucială a preşedinţiei spaniole la finalizarea
negocierilor dintre UE şi SUA privind Programul de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste. Mulţumită
eforturilor sale şi eforturilor dnei comisar Malmström, dispunem în prezent de un text care ia în considerare
preocupările specifice ale Parlamentului European. Ştiu că acest Parlament va dezbate astăzi raportul dlui
Alvaro şi sper că noi compromisuri şi dezbateri ne vor aduce un vot pozitiv din partea Parlamentului joia
viitoare.

De asemenea, Spania a avut o contribuţie nepreţuită la înfiinţarea Serviciului european pentru acţiune externă.
Mulţumită eforturilor sale, angajamentului dnei baroane Ashton şi ajutorului din partea Parlamentului
European, dispunem în prezent de un acord politic care sunt convins că va aduce pe calea cea bună Serviciul
pentru acţiune externă. Serviciul, aşa cum este conceput, se va coordona bine cu activitatea Parlamentului,
a Consiliului şi a Comisiei privind relaţiile externe. Prin urmare, sunt ferm convins că acordul merită sprijinul
Parlamentului.

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-au făcut progrese semnificative în privinţa amendamentelor necesare a
fi aduse Statutului funcţionarilor şi regulamentului financiar, în legătură cu care Consiliul şi Parlamentul
sunt acum pregătite să demareze întregul proces de codecizie. Este de la sine înţeles că Parlamentul îşi va
juca din plin rolul pentru a decide bugetul rectificativ pentru 2010 şi pentru a lua o hotărâre în ceea ce priveşte
scrisoarea rectificativă la bugetul pe 2011, pe care o va prezenta Comisia după vacanţa de vară. Între timp,
Înaltul Reprezentant, vicepreşedinte al Comisiei, va beneficia de sprijinul politic de care are nevoie pentru
înfiinţarea serviciului.

Preşedinţia spaniolă poate acum privi înapoi mulţumită la o serie de realizări importante în aceste vremuri
de schimbări economice, sociale şi instituţionale. În timpul ultimelor şase luni, când Europa s-a confruntat
cu provocări fără precedent, Spania a dat din nou dovadă de seriozitate şi de angajamentul său european în
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deţinerea preşedinţiei prin rotaţie a Consiliului. Ea a depus toate eforturile necesare pentru a arăta că Europa
munceşte şi produce, abordând problemele care îi preocupă direct pe cetăţenii noştri. Dar nu este loc de
automulţumire şi trebuie să continuăm construirea unor fundaţii solide pentru viitor. Comisia Europeană
lucrează la acest obiectiv cu viteză maximă, alături de Parlament, Consiliul European şi Belgia, care deţine,
în prezent, preşedinţia prin rotaţie a Consiliului şi care primeşte de la Spania un dosar solid de realizări.
Spaniei: mulţumesc, muchas gracias.

(Aplauze)

Joseph Daul, în numele Grupului PPE. – (FR) Dlor preşedinţi, dle prim-ministru, preşedinţia spaniolă a
Consiliului Uniunii Europene a încercat să îşi găsească un loc propriu în noul context instituţional, între noul
preşedinte al Consiliului şi Înaltul Reprezentant şi puterea sporită a Parlamentului European în calitate de
colegislator european cu drepturi depline.

În acelaşi timp, această preşedinţie a avut loc în vremuri de dificultăţi economice majore pentru Europa,
precum criza monedei euro în Grecia şi nemulţumiri sociale din ce în mai mari, aşa cum am văzut în Spania,
unde aproape cinci milioane de oameni sunt şomeri. În acest context, au fost înregistrate mai multe progrese:
crearea unor mecanisme europene pentru stabilizare financiară, progrese în ceea ce priveşte reglementarea
pieţelor financiare – aici, v-aş cere, dle prim-ministru, să continuaţi în aceeaşi direcţie astfel încât să finalizăm
aceste reglementări – precum şi organizarea Serviciului european pentru acţiune externă.

Cu toate acestea, este dificil să atribuim meritul pentru aceste măsuri pozitive unei anumite preşedinţii prin
rotaţie, Preşedinţiei Consiliului European sau Parlamentului, şi, oricum, au existat diverse reculuri sau întârzieri
în ceea ce priveşte aceste măsuri, aşa cum aţi subliniat. Mă gândesc, în special, la anularea summitului dintre
Statele Unite şi Europa, care a reprezentat o oportunitate pierdută de relansare a unui parteneriat transatlantic
esenţial. Grupul din care fac parte ar dori ca, în timpul summitului din septembrie privind parteneriatele
strategice, Consiliul European să recupereze timpul pierdut, iar noi propunem crearea unei pieţe transatlantice
care ar reprezenta, cu siguranţă, o sursă reală de creştere şi de locuri de muncă pe cele două continente ale
noastre.

Doamnelor şi domnilor, miza este mare şi, prin urmare, suntem obligaţi să trimitem semne de încredere nu
doar pieţelor, ci şi europenilor: încredere în capacitatea noastră comună pentru inovare şi pentru angajare
în noi demersuri şi, de asemenea, încredere în capacitatea Europei de a reveni la competitivitate şi, prin
urmare, de a reveni la creştere.

Pentru a obţine aceste rezultate, fiecare dintre statele membre trebuie să îşi asume rolul şi să se inspire din
lucrurile pe care vecinii săi le fac mai bine. Totuşi, ca acest concert să fie armonios, avem nevoie de un dirijor,
iar acest dirijor trebuie să fie european. Grupul din care fac parte se aşteaptă ca liderii europeni să trimită un
mesaj de unitate şi încredere şi să se organizeze în consecinţă. De asemenea, grupul din care fac parte se
aşteaptă ca metoda comunitară să prevaleze asupra metodei interguvernamentale, ale cărei limite au fost
demonstrate de criza actuală.

Dle prim-ministru, aşa cum aţi spus, intenţionăm, chiar şi după preşedinţia spaniolă, să menţinem aceeaşi
poziţie foarte fermă în ceea ce priveşte metoda comunitară. Preşedinţia belgiană are în faţă atât de multe
provocări şi le-aş sugera, lor şi nouă tuturor, să dăm dovadă de umilinţă, dar şi de eficacitate.

(Aplauze)

Martin Schulz, în numele Grupului S&D. – (DE) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, voi începe cu o
observaţie personală, deşi foarte importantă. Dle Zapatero, logica politică spune că ar trebui să fiu bucuros
când Angela Merkel este tristă şi că ar trebui în mod normal să iau parte la bucuria dvs. Cu toate acestea,
mâine seară se va întâmpla pe dos, deoarece dna Merkel şi cu mine vom sărbători împreună şi nu voi avea
pentru dvs. niciun fel de milă.

(Aplauze)

În scurt timp şi dl Cohn-Bendit ne va distra cu cunoştinţele sale defectuoase despre fotbal, dar acum mă
adresez preşedinţiei spaniole.

Dle Zapatero, preşedinţia spaniolă a înregistrat câteva succese extraordinare, despre care doresc să vorbesc
în acest moment. Încheierea cu succes a unui acord, în ultimele câteva zile, după negocieri privind Serviciul
european pentru acţiune externă care au fost, de fapt, extrem de dificile – este un lucru pe care doresc să îl
afirm în mod expres – a fost realizată în strânsă colaborare cu dna baroană Ashton, cu mult efort din partea
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colegilor deputaţi în acest Parlament. Cu toate acestea, în etapele finale, preşedinţia a fost cea care a avut o
contribuţie decisivă. Acest lucru reprezintă un succes pentru preşedinţia spaniolă. Aş dori să îl menţionez,
în special, pe ministrul vostru al afacerilor externe, dl Moratinos, care a avut o contribuţie semnificativă la
încheierea cu succes a acordului.

Preşedinţia spaniolă a avut o contribuţie importantă la încheierea Acordului SWIFT. Aş dori să îi mulţumesc,
în special, dlui Rubalcaba, fără de care Acordul SWIFT nu ar fi fost elaborat în forma actuală. Doresc să îi
adresez următoarele preşedintelui Comisiei. Dacă ar fi predominat gândirea mecanică a Comisiei şi, în special,
a dnei comisar Malmström, nu am fi avut Acordul SWIFT. Meritul pentru acest acord revine în mod expres
Parlamentului şi preşedinţiei spaniole.

Sper să putem ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte etapele care mai trebuie parcurse în termeni de
supraveghere bancară şi de reglementare a pieţelor financiare. Am făcut progrese considerabile în această
privinţă în ultimele zile. Nu am ajuns la sfârşit, dar sper că putem ajunge la un compromis rezonabil şi la
concluzii rezonabile. În plus, trebuie să jucăm un rol principal pentru Europa. De asemenea, avem nevoie
de acest lucru, deoarece am văzut că dacă europenii acţionează împreună – şi acesta este de asemenea un
succes al preşedinţiei spaniole – atunci avem o mare oportunitate de a defini standarde europene pe care să
le şi aplicăm pe plan internaţional.

Haideţi să analizăm încă o dată realitatea ultimelor două săptămâni. Atacul speculativ asupra monedei euro
a fost înăbuşit pentru moment. Ce se întâmplă? Speculatorii pot vedea că măsurile europene protejează
moneda, aşa că îşi îndreaptă atenţia către Statele Unite şi speculează împotriva dolarului. Acest lucru ar fi,
eventual, un bun argument pentru cei care au fost prezenţi la summitul G20, ca să îi spună preşedintelui
Statelor Unite şi celorlalţi că nu ar trebui să creadă că acei capitalişti ne au doar pe noi în vizor. Ei se îndreaptă
oriunde cred că pot face cel mai rapid profit. În prezent, acesta este dolarul, dar cine ştie, poate data viitoare
va fi lira sterlină sau o altă monedă. Este nevoie de reguli la nivel mondial. Dacă le aplicăm acum parţial, la
nivel european, atunci facem ce trebuie, deoarece putem apoi, în calitate de Uniune Europeană puternică,
să le punem în aplicare şi pe plan internaţional. Şi acesta este un pas în direcţia cea bună.

Dle Zapatero, sunt recunoscător că, în calitate de Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, aţi afirmat clar aici că
sprijiniţi Comisia. Nu am mereu impresia că se întâmplă la fel cu toată lumea din Consiliu. Dl Daul a avut
dreptate să se refere la apărarea metodei comunitare. Avem nevoie de o uniune a instituţiilor europene
împotriva tendinţei îngrozitoare către renaţionalizare, care există în special în Consiliul European. Trebuie
să spunem lucrurilor pe nume, aşa că vă mulţumesc foarte mult pentru că l-aţi lăudat pe dl Van Rompuy. Şi
eu îl găsesc destul de fermecător, dar, ca deputat în acest Parlament, trebuie să spun că interlocutorul nostru
este preşedinţia prin rotaţie. Am dat deja trei exemple pentru felurile în care, cu preşedinţia prin rotaţie –
care, apropo, este condusă de oameni politici şi nu de un grup de birocraţi care stau în maşinăria administrativă
de la Bruxelles – şi în calitate de oameni politici – şi ca ministru sunteţi şi un deputat în Parlament – noi, de
regulă, înţelegem mult mai bine ce se întâmplă într-un parlament decât unii funcţionari care ocupă o funcţie
într-un secretariat general, chiar dacă acesta este condus de dl Van Rompuy. De aceea consider că preşedinţia
prin rotaţie a dovedit că merită. În special pentru noi ca Parlament, aceasta este un interlocutor direct, cu
care putem rezolva probleme în mod direct în cadrul unor procese legislative specifice. Un rezultat al Tratatului
de la Lisabona, pe care de asemenea îl consider un pas înainte, este faptul că instituţiile europene, dacă lucrează
împreună, dacă se consideră reciproc complementare, pot avea mult mai mult succes decât dacă, aşa cum
se întâmplă adesea în Consiliu, încearcă să intre în dispută.

Pe ansamblu, preşedinţia spaniolă a fost o preşedinţie de succes. Vă mulţumesc pentru eforturile depuse şi
vă mulţumesc pentru atenţie.

Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE. – (DE) Dle Preşedinte, dacă fotbalul nu contează,
voi face şi eu o analogie cu fotbalul. Mi se pare că preşedinţia spaniolă seamănă cu Cupa Mondială a lui
Fernando Torres. A început cu aşteptări mari, dar, până în prezent, a fost un turneu mai degrabă dezamăgitor.
Sper din tot sufletul ca, în ceea ce îl priveşte pe Fernando Torres, va fi acelaşi mâine şi că nu va trebui să
retrăim experienţa din 2008.

În ceea ce priveşte politica economică, preşedinţia spaniolă şi-a stabilit un program cu adevărat ambiţios:
Strategia UE 2020, cerinţe mai stricte în ceea ce priveşte capitalul propriu al băncilor, reglementări ale
fondurilor speculative şi reforma supravegherii financiare europene. Indiscutabil, aceasta era abordarea
corectă în contextul crizei.
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Cu toate acestea, trebuie să spun, în numele grupului din care fac parte, că suntem dezamăgiţi de rezultat.
Nu atât de preşedinţia Consiliului în sine, cât de statele membre. Ştim cu toţii cât de diplomat este dl Barroso.
Atunci când spune că s-au înregistrat progrese, dar nu realizări, pentru el este clar.

Este adevărat că a putut fi încheiat un acord privind cerinţele referitoare la capital, însă nu privind
reglementările fondurilor speculative. În această privinţă, negocierile s-au oprit brusc, deoarece nu s-a ajuns
la nicio poziţie comună în cadrul Consiliului, chiar dacă, şi aici, trebuie să existe tratative. De asemenea, există
probleme în Consiliu atunci când este vorba de supraveghere financiară. Chiar cred statele membre că, într-o
piaţă comună pentru serviciile financiare, ar fi mai bine ca supravegherea să fie organizată la nivel naţional?
Criza a arătat că această abordare este eronată. Consiliul nu ar trebui să stea în calea unei supravegheri
financiare europene eficiente. Contribuabilul nu poate şi nu vrea să salveze sistemul bancar încă o dată.

Cam acelaşi lucru se întâmplă şi cu strategia UE 2020. În cadrul Consiliului, membrii săi se comportă ca şi
când Strategia de la Lisabona nu ar fi dat greş din cauza unor idei eronate. Totuşi, exact aşa s-a întâmplat.
Metoda deschisă de coordonare a eşuat. Şi în această privinţă avem nevoie de cooperare europeană
intensificată. O strategie privind locurile de muncă şi creşterea ce vizează succesul trebuie să se bazeze pe
metoda comunitară. Noua strategie nu face acest lucru într-o măsură suficientă. Acest Parlament a solicitat
o abordare diferită.

Dacă noi, în Europa, nu dorim să ne mulţumim cu pierderea prosperităţii pe termen lung, atunci trebuie să
devenim mai competitivi. În acest scop, avem nevoie de o strategie de creştere eficientă, cu potenţial pentru
succes. Pentru aceasta, avem nevoie de reglementare şi de o reorientare a pieţelor financiare, care să pună
din nou un accent mai mare pe finanţarea economiei reale. În acest scop, avem nevoie de o prevenire eficace
şi de o gestionare a crizelor sub forma unei autorităţi europene de supraveghere financiară care să îşi merite
numele şi de un fond european pentru monedă.

Totuşi, în acest sens, avem nevoie de asemenea ca guvernele statelor membre să îşi pună, în sfârşit, ordine
în bugete şi avem nevoie de o mai bună coordonare a politicii noastre economice în Europa. Aceasta nu are
voie să fie o cursă în jos, ci trebuie să fie una în sus; vrem mai multă competitivitate în cadrul mai multor
state membre.

În politica externă, cu siguranţă s-ar fi realizat mai mult dacă Spania ar fi recunoscut Kosovo. Acest lucru a
slăbit poziţia Consiliului cu privire la chestiunea respectivă încă de la început. Summitul SUA-UE şi reuniunea
Uniunii pentru Mediterana au fost anulate.

Aş dori să mai fac un ultim comentariu. Grupul din care fac parte are o abordare extrem de constructivă în
ceea ce priveşte negocierile cu Turcia, dar deschiderea unui nou capitol în ultima zi a preşedinţiei, aproape
ca şi când ar fi o răsplată pentru faptul că Turcia s-a abţinut, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, de
la sancţiuni împotriva Iranului, a atras critici chiar şi de la suporterii Turciei. Consider că angajamentul faţă
de Turcia trebuie dus la îndeplinire în mod diferit, într-un mod mai specific şi mai angajat şi de o manieră
mai chibzuită, decât să ne pripim cu luarea unor decizii de ultim moment.

Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle Preşedinte, nu voi face nicio remarcă despre
fotbal. Ştiu că sunteţi toţi prea deştepţi pentru aceasta. Voi spune doar că este păcat că a fost eliminată Ghana.
Putem fi cu toţii de acord cu aceasta, nu-i aşa? Foarte bine.

Atitudinea din acest Parlament în ceea ce priveşte declaraţiile de astăzi – şi anume că suntem cu toţii mulţumiţi
– mă uimeşte. Ne-am complăcut într-o retorică goală. Au fost înregistrate progrese, progrese şi iar progrese,
şi am oarecum impresia că, în afară de aici, în acest Parlament, nimeni nu a observat. Aţi putea spune că
aceasta are de-a face cu incapacitatea noastră, în aceste vremuri, de a comunica destul de bine, dar nu aceasta
este problema. Pur şi simplu, problema este că trebuie să înfruntăm odată realitatea. Şi iată care este realitatea:
luăm hotărâri pentru 2020, dar suntem incapabili de a debloca un singur bănuţ pentru cele şapte sau opt
proiecte de referinţă. Aşa nu o să meargă. Pot deja să îmi imaginez Consiliul spunând că trebuie să reducem
bugetul european din cauza crizei. Aceasta înseamnă că puteţi deja amâna 2020.

Spunem tot timpul că vrem creştere, creştere, creştere. Da, dar ce fel de creştere? Cei care doresc creştere nu
pot obţine creştere doar prin economisire. Avem nevoie de un fond european. Da, dar trebuie să fie un fond
pentru solidaritate şi investiţii. Unde vorbeşte astăzi Europa despre investiţii? Unde? Nu am auzit să fie
menţionate nici măcar o dată în discursuri. De acord, aţi finalizat Pactul de stabilitate, ceea ce înseamnă însă
şi mai multe sancţiuni care nu vor funcţiona decât dacă încurajaţi economia. Puteţi anunţa cât de multe
sancţiuni doriţi, nu vor fi de niciun folos. Pentru a obţine o creştere economică pozitivă sau, cu alte cuvinte,
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o creştere durabilă şi prietenoasă pentru mediu, trebuie şi să investiţi în anumite sectoare. Nu am auzit nimic
despre acest lucru astăzi – nicio vorbă.

Aş dori să repet ceva în ceea ce priveşte Acordul SWIFT. Dle Schulz, acest Parlament a luat o hotărâre în
legătură doar cu un paragraf din Acordul SWIFT. Atunci când americanii fac o solicitare, trebuie să existe o
autoritate judiciară care să monitorizeze dacă solicitarea este sau nu legitimă. Şi acum, în legătură cu acordul
pe care l-aţi convenit, răspunsul este Europol. Nu ştiam că Europol este o instituţie judiciară – învăţăm câte
ceva nou în fiecare zi. Un ofiţer de poliţie american îl întreabă pe un ofiţer de poliţie european dacă un anumit
lucru este în regulă şi credeţi că ofiţerul de poliţie european îi va spune celui american că nu este? Aceasta
este o absurditate, din moment ce autorităţile poliţiei trebuie să colaboreze între ele. O forţă nu poate să
monitorizeze o altă forţă. Nu există niciun sistem juridic care să cuprindă dispoziţii ca o forţă a poliţiei să
monitorizeze o altă forţă a poliţiei. Acordul SWIFT, în forma actuală, nu îndeplineşte aşadar cerinţele
Parlamentului European, aşa cum am votat aici. Şi dvs. ar trebui să spuneţi ceva în legătură cu acest lucru şi
nu doar să îl ridicaţi în slăvi, din moment ce pur şi simplu nu este adevărat.

în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dle prim-ministru, pe baza experienţei dvs. din cadrul preşedinţiei prin
rotaţie, cred că există o problemă instituţională.

Cred că după şase luni ... ei bine, va trebui să vedem ce se întâmplă după următoarele câteva preşedinţii. Nu
cred că preşedinţia prin rotaţie şi preşedinţia permanentă pot funcţiona aşa cum au fost definite instituţiile
la Lisabona. Există o problemă reală de disfuncţionalitate. Ar trebui să discutăm această problemă pe viitor
cu mintea limpede.

Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR. – Dle Preşedinte, această preşedinţie şi-a început activitatea
într-un moment critic în care se află multe în joc. În calitate de primă preşedinţie prin rotaţie, care ar prezida
deopotrivă Consiliul European şi Consiliul Afaceri Generale, ar fi putut să dea naştere unui nou tip de
preşedinţie, prin dezvoltarea unor relaţii constructive cu preşedintele şi Înaltul Reprezentant. În acţiunile
Consiliului în curs de desfăşurare şi cu ocazia pregătirilor pentru Consiliul European, ar fi putut juca un rol
vital prin propunerea unui plan de reforme europene moderne şi progresive, iar în confruntarea cu crizele
din economie şi criza datoriei publice, precum şi cu criza din zona euro, Uniunii Europene i-a lipsit o forţă
pozitivă de acţiune.

În schimb, din păcate, prea adesea, preşedinţia a părut a fi mai interesată mai mult de sloganuri decât de
substanţă. A propus un summit transatlantic pe care nu l-a putut duce la îndeplinire, în timp ce a continuat
în mod simultan o politică privind Cuba care a destabilizat relaţia cu Atlanticul şi care nu contribuie cu nimic
la eliberarea persoanelor întemniţate de pe această insulă importantă. A încercat să organizeze un summit
al Uniunii pentru Mediterana, dar a fost anulat.

În politica externă, se pare că singurul obiectiv constant a fost acela de a încerca subminarea Înaltului
Reprezentant prin criticile ce i-au fost aduse, de exemplu, pentru că nu a luat parte la întâlniri şi totuşi, ca să
fiu sincer, având în vedere palmaresul preşedinţiei în organizarea summiturilor, pot să îi înţeleg foarte bine
reticenţa de a-şi nota întâlnirile preşedinţiei în agendă.

Revenind la economie, preşedinţia spaniolă a fost realmente invizibilă. Faptul că simulările de situaţii de
criză ale băncilor sunt făcute publice reprezintă în mod clar un pas semnificativ, dar haideţi să nu pretindem
că acest lucru reprezintă o strategie completă de redresare. Este greu să nu ai impresia că obiectivul major al
preşedinţiei pe durata crizei din zona euro nu a fost de a se ascunde, dar, cu un deficit bugetar de peste 11 %,
au avut poate motive întemeiate de a evita examinarea internaţională. Cu un deficit mare şi cu un plan timid
de reforme pentru propria lor economie de acasă, nu au fost în măsură să joace rolul de lider pentru Europa
sau să dea un exemplu şi au pierdut, astfel, şansa istorică de a fi prima preşedinţie după Tratatul de la Lisabona.

Spania este un membru cheie al Uniunii Europene, cu patrimoniul său măreţ şi democraţia vibrantă şi
modernă. Are atât de multe de oferit, iar în acest Parlament avem mulţi distinşi reprezentanţi ai Spaniei.
Totuşi, această preşedinţie lipsită de inspiraţie şi de vlagă a dezamăgit Consiliul, a dezamăgit Uniunea
Europeană şi, regret foarte mult când o spun, a dezamăgit şi Spania.

Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL. – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, dle Barroso,
priviţi, dle Rodríguez Zapatero, dacă nu există nicio schimbare a orientării economice de bază a Uniunii,
oricine deţine preşedinţia prin rotaţie este destinat să demoleze modelul social european. Acesta este purul
adevăr. Aceasta este cauza grevelor generale din Grecia, Italia, Franţa, Portugalia şi a următoarei, din 29
septembrie, din Spania.

9Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



Aceste greve generale reprezintă răspunsuri ale lucrătorilor şi pensionarilor la această orientare economică
cu care dvs. şi o majoritate substanţială a acestui Parlament au fost de acord. Există un consens important.
Priviţi doar la diferenţele care există în cadrul dezbaterilor naţionale, dar, cu toate acestea, atunci când veniţi
aici, toată lumea este de acord. Acest lucru se întâmplă deoarece aici sunteţi cu toţii de acord asupra orientării
de bază a politicii economice care îi penalizează pe lucrători şi pe pensionari, care nu sunt responsabili pentru
criză. Ei nu sunt responsabili şi, cu toate acestea, ei vor plăti pentru criză.

De aceea, dle Preşedinte, consider că întrebarea fundamentală este dacă avem suficientă forţă pentru a schimba
orientarea economică, care ameninţă modelul social şi coeziunea socială şi teritorială. La sfârşitul anilor '80,
Consensul de la Washington s-a mutat la Bruxelles. Nu ar trebui să existe nicio intervenţie în economie, toate
serviciile strategice care sunt publice ar trebui privatizate şi ar trebui luate măsuri către nereglementarea
pieţei. Această politică de neintervenţie în economie ne-a dus la o criză fără precedent în cadrul Uniunii
Europene şi a pus modelul social european în pericol. Prin urmare, este imposibil ca un preşedinte în exerciţiu
să salveze situaţia fără a schimba acest model, care a făcut din consensul de la Bruxelles o copie identică a
Consensului eşuat de la Washington. Este o copie, dle Preşedinte.

Aţi început cu eşecul răsunător care este Strategia de la Lisabona. Acest lucru nu făcea parte din datoria dvs.
şi, cu toate acestea, în ciuda eşecului răsunător - care viza creştere de 3 %, crearea a 20 de milioane de locuri
de muncă şi alocarea a 3 % din PIB pentru cercetare şi dezvoltare - o altă strategie este introdusă pe acelaşi
principiu de neintervenţie în economie şi de lipsă de instrumente publice, o trezorerie europeană, o politică
fiscală europeană, politici active de ocupare a forţei de muncă sau politici de ocupare industriale. Nu dispunem
de niciun instrument şi continuăm să dăm dovadă de angajament faţă de această politică greşită. Prin urmare,
în mod logic, răspunsul mişcării lucrătorilor europeni nu poate fi altul. Aceasta este mişcarea care s-a străduit
să menţină modelul social şi deci răspunsul său îl reprezintă grevele generale. Greve generale.

Prin urmare, dle Preşedinte, nu suntem de acord cu rezultatul acestei preşedinţii şi vă spun, aşa cum am
afirmat la început, că dacă nu are loc nicio schimbare a politicii economice, oricine deţine preşedinţia prin
rotaţie este destinat să fie instrumentul care demolează modelul social european.

În sfârşit, în ceea ce priveşte politica externă, nu suntem de acord cu aplicarea doctrinei europene ca o politică
a vecinătăţii în cazul ţărilor care nu respectă clauza 2 a acordurilor de asociere. Crimele de război comise de
Israel împotriva flotilei umanitare ar fi trebuit să fie întâmpinate cu răspunsul unei îngheţări imediate ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Marta Andreasen, în numele Grupului EFD. – Dle Preşedinte, aş dori să mă adresez dlui Zapatero. Aţi exercitat
preşedinţia prin rotaţie a UE în acelaşi fel în care vă guvernaţi şi ţara, Spania – şi anume, cu spatele la cetăţeni.
Astăzi, mă întorc aici pentru a vă reaminti de preluarea agresivă de terenuri din Spania, o chestiune pe care
v-am supus-o atenţiei pentru prima dată în ianuarie. Nu aţi făcut nimic prin care să puneţi capăt nebuniei
care i-a cuprins pe sutele de mii de oameni din Spania, care se confruntă cu confiscarea şi demolarea propriilor
case.

În urmă cu câteva zile, şeful inspectoratului urbanistic din Andaluzia a recunoscut că, numai în acea regiune,
sunt afectate 300 000 de case. Nu este vorba aici de o mână de cetăţeni britanici, cum vor unele persoane să
credem. Soluţia propusă este ca proprietarii să îşi poată legaliza casele contra unei taxe. Au plătit deja, dle
Zapatero. Alegătorii din circumscripţia mea întreabă în mod regulat cine conduce Spania. Dl Westerdale
scrie că se teme că se confruntă cu o situaţie similară cu cea prin care au trecut cetăţenii britanici la mila
preşedintelui Mugabe în Zimbabwe şi se întreabă de ce primeşte acest tratament într-o ţară europeană
prietenoasă. Acesta este motivul pentru care simte că Uniunea Europeană nu este capabilă să îi protejeze pe
cetăţenii britanici.

în numele Grupului EFD.– (ES) Vă daţi seama, dle Rodríguez Zapatero, că actuala situaţie este o violare a
drepturilor omului şi în egală măsură o componentă majoră a crizei prin care trece Spania? Vă aşteptaţi ca
Uniunea Europeană să vină în ajutorul unei ţări în care această încălcare continuă să aibă loc, fără ca guvernul
central să decidă să intervină?

în numele Grupului EFD. – În ceea ce mă priveşte, puteţi fi sigur că voi continua să lupt în apărarea tuturor
popoarelor – britanici, spanioli şi toţi europenii – care suferă de pe urma acestei nedreptăţi.

Francisco Sosa Wagner (NI). – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, aţi făcut o greşeală în abordarea
dvs. Aţi crezut că veţi prezida efectiv peste Europa şi că veţi avea influenţă asupra angrenajului care face să
funcţioneze complexa maşinărie europeană. Aţi ajuns să credeţi acest lucru, deoarece este ceea ce i-aţi lăsat
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pe cei din jurul dvs. să anunţe, că lumea avea să cunoască o experienţă extraordinară sub preşedinţia dvs.
Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

Haideţi să trecem la câteva detalii. În ceea ce priveşte aceste şase luni de preşedinţie spaniolă, aş dori să fac o
distincţie între managementul politic al acesteia, pe de o parte, şi activitatea desfăşurată de lucrătorii din sala
motoarelor, pe de altă parte. Prima este cea care a eşuat şi aceasta din cauza lipsei unui elan adecvat din partea
preşedinţiei guvernului, care a închipuit o preşedinţie europeană în funcţie de cum bătea vântul. Cu toate
acestea, aş dori să subliniez eforturile depuse de lucrători şi onorabila lor dorinţă de a servi Europa şi Spania.
Este un fapt, dle Preşedinte, că Spania are un personal profesionist de excepţie şi este regretabil că este
marginalizat într-o aşa măsură în realitatea de zi cu zi.

Acestea fiind spuse, trebuie să recunoaştem că mai multe iniţiative demne de laudă au fost adoptate pe
parcursul acestor şase luni. Dintre acestea, sunt bucuros să menţionez planul privind donarea de organe şi
transplantul, precum şi activitatea desfăşurată în legătură cu drepturile pacienţilor în ceea ce priveşte asistenţa
medicală transfrontalieră.

Acordurile privind noua strategie Europa 2020 şi, în special, cele privind Serviciul european pentru acţiune
externă, ambele încă prea fragile, sunt mai mult în fază de proiect.

Ceea ce s-a întâmplat cu ordinul european de protecţie a victimelor violenţei împotriva femeilor a fost
regretabil, iar patentul fundamental european a dat acelaşi rezultat sumbru pentru vieţile a mii de companii,
blocate în parte de problemele lingvistice generate de legislaţia spaniolă.

Cu toate acestea, gesturile politice la scară largă de care aţi dat dovadă au oferit un bilanţ al unui eşec
spectaculos: de la summitul mediteranean la cel dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite, propriul dvs.
guvern fiind responsabil de crearea unor aşteptări excesive în legătură cu cea din urmă întâlnire. Cu toate
acestea, ar trebui să fim de acord că faptul de a nu fi putut înainta cu politica dvs. referitoare la Cuba a fost
pozitiv pentru cubanezi.

În sfârşit, progresele înregistrate pe calea către o guvernanţă economică europeană mai bună nu pot fi atribuite
în niciun fel preşedinţiei dvs., care a fost absentă în mod răsunător din toate chestiunile de mare importanţă.

La revedere, aşadar, preşedinţiei spaniole. Aş dori să trag o concluzie pozitivă din această experienţă: imaginaţia
mea în calitate de pro-european convins se înfierbântă când mă gândesc că acest lucru ar putea însemna
sfârşitul preşedinţiilor prin rotaţie, astfel cum au fost ele concepute până acum. Acest lucru ar fi o veste bună,
întrucât până când Europa nu îşi consolidează instituţiile comune prin unirea solidă a fragmentelor acestora,
va continua să existe riscul de a se trezi sufocată de vidul irelevanţei.

Jaime Mayor Oreja (PPE). – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, aceste prime şase luni de la intrarea
în vigoare a Tratatului de la Lisabona au necesitat şi au meritat o schimbare a atitudinii politice.

În condiţiile în care criza economică şi financiară a fost o consecinţă a îndepărtării de la economia „reală” şi
a dezvoltării dezordonate a unei economii „nereale”, poate fi spus acelaşi lucru şi despre contextul politic.

La 20 ianuarie, în acest Parlament, dl Rodríguez Zapatero a anunţat cele patru – nu două – priorităţi ale
acestei preşedinţii: în primul rând, o piaţă comună a energiei; în al doilea rând, investiţii în societatea
informaţională; în al treilea rând, o economie sau o industrie durabilă, cu un plan pentru dezvoltarea unui
vehicul electric; în al patrulea rând, completarea domeniului de învăţământ superior stabilit la Bologna. Îmi
pun întrebarea, în ce măsură se aproprie această declarare a obiectivelor de realitatea pe care am trăit-o?

În primul său discurs, când şi-a prezentat obiectivele, nu a menţionat nici măcar o dată cuvintele „deficit”
sau „datorie”. Întreaga preşedinţie s-a schimbat în mod radical cu ocazia întâlnirii Ecofin din 9 şi 10 mai din
acest an, iar criza euro a ieşit la lumină.

Acesta a continuat să fie în întârziere şi fără succes. A trebuit să se improvizeze măsuri necesare la nivelul
Uniunii Europene, din cauza lipsei de viziune şi de profunzime în diagnosticarea crizei. A mai existat încă o
dificultate: ca urmare a rezultatelor politicii sale economice, persoana care deţinea preşedinţia prin rotaţie
nu era în măsură să ia parte la conducerea de care era nevoie pentru găsirea unei soluţii, întrucât devenise o
parte a problemei.

În timp ce preşedinţiile prin rotaţie sunt, fără îndoială, diferite în funcţie de tratat, într-o astfel de situaţie
gravă de criză economică, acestea fie se impun, fie sunt şi mai limitate şi copleşite de lipsa de încredere în
politicile lor economice şi de lipsa de credibilitate a acestora în ţările lor respective, aşa cum se întâmplă şi
în acest caz.
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Dle Preşedinte, cea mai mare criză prin care trecem noi, oamenii politici, este o criză a încrederii. O criză a
încrederii la o asemenea scară poate fi soluţionată numai dacă îndrăznim să spunem adevărul.

Putem găsi o descriere a celei de a treia ficţiuni a acestei preşedinţii în discursul de dimineaţă, în care se părea
că preşedintele era interesat doar de a-şi preamări preşedinţia.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este dacă vom fi în stare să nu ne întoarcem la improvizaţii sau
dacă, în schimb, vom fi în stare să diagnosticăm şi să prevedem scenariul specific de criză care va avea o
dimensiune socială.

(Aplauze)

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Dle Preşedinte, în 25 de ani, Spania a deţinut preşedinţia în
exerciţiu a Uniunii Europene de patru ori şi, ca şi ultimele trei dăţi, a făcut-o şi de data aceasta cu dedicare şi
responsabilitate profunde faţă de Europa.

Mai presus de toate, a făcut-o cu rezultate. Nu a deţinut niciodată preşedinţia într-un context atât de dificil
ca cel de acum, cu siguranţă cel mai dificil pe care Uniunea Europeană l-a cunoscut în întreaga sa istorie. În
acest context de criză, rezultatele descrise în declaraţia preşedintelui Rodríguez Zapatero sunt de două ori
remarcabile, întrucât criza nu este doar una economică. A fost şi o criză politică. A afectat legătura de încredere
dintre populaţia statelor membre, proiectul european şi instituţiile europene. În alegerile care au urmat, mulţi
cetăţeni au stat departe de urnele de votare, întrebându-se cine este răspunzător de această criză: pieţele
financiare, care nu răspund în faţa nimănui, sau guvernele, care răspund în mod democratic în faţa propriilor
cetăţeni?

Cu toate acestea, guvernanţa economică şi politică a Uniunii Europene a înregistrat progrese pe parcursul
acestor şase luni, care au început cu întârzierea în punerea în funcţiune a Tratatului de la Lisabona, iar acest
lucru este încurajator. Acum, pentru a păstra spiritul dinamicii tripartite stabilite de Tratatul de la Lisabona,
elanul pro-european al acestei preşedinţii este transferat către preşedinţiile următoare: Belgia şi Ungaria.
După cum ştie toată lumea, niciuna din provocările globalizării – provocarea demografică, cea privind
energia, provocarea socială şi cea referitoare la combaterea sărăciei – nu poate fi soluţionată doar de o singură
ţară. Trebuie să vâslim împreună, altfel Uniunea Europeană îşi poate pierde treptat relevanţa.

Lecţia ce reiese este clară. Ne-a arătat vulnerabilitatea: vulnerabilitatea monedei unice pe fondul lipsei de
coordonare fiscală, bugetară şi economică; vulnerabilitatea timpilor de răspuns în faţa provocărilor imense
şi extrem de rapide. De aceea avem mottoul Uniunii Europene: Unită în diversitate. Sub nicio formă nu ar
trebui să fim dezbinaţi în faţa necazurilor. De acum înainte, fiecare preşedinţie trebuie să gândească la nivel
global, şi nu local. Mai mult, dincolo şi mai presus de interesele naţionale legitime, fiecare preşedinţie trebuie
să acţioneze „într-un mod european”, fiind răspunzătoare din partea Europei şi în numele Europei.

(Aplauze)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Dle Preşedinte, dle preşedinte Rodríguez Zapatero, criza ne-a
forţat să luăm măsuri de guvernanţă economică în ceea ce priveşte pachetul de măsuri de supraveghere
financiară, care s-a prăbuşit ieri, la unu şi jumătate dimineaţa, crearea unui fond de salvare, punerea în aplicare
a Serviciul european pentru acţiune externă şi a strategiei Europa 2020 şi angajamentul său radical pentru
inovare.

Alături de prestigiu, coordonarea acestor proiecte necesită autoritate şi recunoaştere. În acest context, aţi
fost constrânşi şi limitaţi de informaţiile înspăimântătoare furnizate de Spania şi de zvonurile constante în
legătură cu solvenţa sa şi cu deficitul conturilor sale publice. În plus, improvizaţia şi precipitarea de a vinde
o imagine au afectat în mod negativ progresul ideilor bune, precum ordinul european de protecţie. De
asemenea, ne putem pune întrebarea dacă preşedinţiile prin rotaţie contribuie la consolidarea unui adevărat
rol de lider european.

În ceea ce priveşte Ţara Bască, am include întreaga linie „Y Vasca” pe lista căilor ferate. Nu s-a înregistrat
niciun progres în ceea ce priveşte recunoaşterea limbii basce ca limbă a minorităţii în Europa şi nici în ceea
ce priveşte acordul economic basc sau integrarea Ertzaintza, poliţia bască, în sistemul Schengen. Spania şi
Franţa au condus planul anşoa, care a fost atât de important pentru sectorul respectiv, la momentul aprobării
sale de către Spania, Franţa şi Parlament.

Tratatul de la Lisabona nu a progresat, aşa cum aţi anunţat, în ceea ce priveşte aspectele sale regionale şi
anexele referitoare la subsidiaritate şi proporţionalitate. Din nou, nu s-a arătat, până la urmă, prea mult
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respect pentru acest Parlament. Nu ne-aţi invitat la începutul preşedinţiei spaniole şi aţi prezentat rezultatele
finale în Congres înainte de a o face aici. Vom continua să cerem dreptul la exprimare pentru regiunile
Europei.

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Dle Preşedinte, trebuie să vă spun că această preşedinţie a eşuat
într-un mod fundamental întrucât, în loc să îşi asume angajamentul faţă de o Europă a popoarelor şi a
cetăţenilor, aşa cum am sperat, a continuat să se preocupe de o Europă a statelor şi a pieţelor.

Nu am aşteptat rezultate – la urma urmelor, nu este vina dvs. ca indivizi, ci este vina sistemului – dar am
aşteptat să joace rolul de lider. Aţi demonstrat acest lucru, de exemplu – şi aici vă felicit – prin promovarea
unui ordin european de protecţie. Cu toate acestea, ar fi fost bine, de asemenea, dacă am fi observat un lider
şi în alte domenii: de exemplu, în promovarea supravegherii financiare la scară europeană, în angajamentul
faţă de o reformă fiscală la scară europeană sau într-un real angajament faţă de un impozit aplicat tranzacţiilor
financiare. În ceea ce priveşte problemele legate de mediu, evitaţi în continuare să recunoaşteţi importanţa
eficienţei energetice, continuaţi subvenţionarea cărbunelui şi încă nu vă asumaţi răspunderea pentru
distrugerea zonelor costiere. Acordul SWIFT nu reprezintă pentru mine o veste bună; este o veste foarte
proastă.

În sfârşit, în ceea ce priveşte respectul arătat popoarelor, trebuie să vă spun că în Catalonia, după cum ştiţi,
suntem profund dezamăgiţi. Decizia de săptămâna trecută i-a făcut pe mulţi catalani, pro-europeni ca mine,
să reevalueze în mod serios care este rolul nostru în această Europă pe care am dori să o construim şi din
care simţim că facem parte şi, în acest sens, am constatat că nu sunteţi la înălţime.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) Dle Preşedinte, am impresia că este foarte dificil de evaluat o preşedinţie
care şi-a stabilit obiective foarte ambiţioase. Poate că una din problemele acestei preşedinţii au reprezentat-o
acele obiective ambiţioase şi, în plus, a mai fost faptul că preşedinţia a avut loc într-un moment în care
sistemul instituţional al Uniunii a fost schimbat de dispoziţiile Tratatului de la Lisabona. Printre aspectele
pozitive ale preşedinţiei, aş include faptul că strategia Europa 2020 a fost, în cele din urmă, elaborată şi
adoptată, cu toate că există şi teama că, pe viitor, aceasta va avea aceeaşi soartă ca Strategia de la Lisabona –
dar preşedinţia spaniolă nu va avea nicio influenţă asupra acestui lucru.

Din păcate, se pare că, în politica externă, Spania nu a fost la înălţimea misiunii. Summitul dintre Uniunea
Europeană şi Statele Unite nu a fost pe deplin un succes şi, de asemenea, în chestiuni care mă interesează –
Parteneriatul estic – nu a fost înregistrat niciun progres. Chiar profitând de bunele servicii ale noului comisar,
dl Füle, nu a fost posibil, după părerea mea, să se facă un singur pas înainte în problema ridicării sau a relaxării
regimului de vize pentru Ucraina, care ar fi putut fi un fel de punct de plecare, începutul a ceva specific în
domeniul Parteneriatului estic. Bineînţeles, dna Ashton ar fi trebuit să facă ceva în acest domeniu, dar şi acest
lucru a lipsit. Nu putem accepta o situaţie în care obiectivele Uniunii Europene depind de ţara care deţine în
prezent preşedinţia. Dacă este o preşedinţie deţinută de un stat membru din sud, aceasta acţionează pentru
atingerea unor obiective legate de sud, iar dacă este din est, acţionează pentru atingerea unor obiective diferite.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Dle Preşedinte, aşa cum au ieşit lucrurile în ultimele şase luni, preşedinţia spaniolă
a avut puţin timp să îşi îndeplinească îndatoririle şi ar trebui poate să nu fim prea duri cu criticile. Cu toate
acestea, practic vorbind, aş dori să subliniez două omisiuni flagrante din partea preşedinţiei spaniole.

În primul rând, aţi ratat o oportunitate majoră de a formula un plan de acţiune pentru configurarea raţională
a pieţei energiei în zona euro-mediteraneană; domneşte haosul acolo şi ne aşteptam cu toţii ca preşedinţia
spaniolă să pună ordine în acel haos.

În al doilea rând, cu privire la perspectivele de creştere ale Europei, aţi pierdut ocazia de a promova un cadru
instituţional pentru GPL [gaz petrolier lichefiat], care este combustibilul predominant din zona
euro-mediteraneană.

Cu toate acestea, vă mulţumesc şi vă felicit pentru activitatea dvs. din Consiliu.

Werner Langen (PPE). – (DE) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, preşedinţia spaniolă a însemnat o
jumătate de an de ocazii ratate. În ianuarie, dl Zapatero a venit aici ca un toreador care dorea să îngenuncheze
pieţele financiare, însă spre final, am aflat că nu avea spada necesară.

Preşedinţia spaniolă nu a lăsat nicio urmă trainică, dle Zapatero. Am fost lăsaţi cu impresia că a acţionat fără
tragere de inimă, în mare parte fără iniţiativă şi per ansamblu fără succes, în ciuda celor mai mari eforturi ale
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unor persoane. Într-adevăr, recunoaştem că au existat probleme interne foarte mari care au trebuit abordate,
pentru care guvernul ar fi putut să îşi asume vina. Cu toate acestea, în loc să redea stabilitatea Europei şi să
o conducă prin perioada de criză financiară, Spania a pus gaz pe foc. În limbaj de fotbal, ar trebui să spunem
că şi-a dat autogol.

Voi menţiona doar câteva aspecte. Aţi spus că am rămas fideli spiritului şi literei Tratatului de la Lisabona.
Aş pune la îndoială acest lucru. Pachetul de măsuri de salvare contravine tratatelor şi drepturilor bugetare
ale Parlamentului în temeiul articolului 352. Nici măcar preşedintele acestui Parlament nu a fost implicat.
Nu dispunem de niciun acord privind supravegherea sau reglementarea pieţelor financiare. ci mai degrabă,
lucrăm în prezent la acestea cu Preşedinţia belgiană. Nu s-a înregistrat niciun progres concret în legătură cu
Pactul de stabilitate şi de creştere. Acestea sunt faptele. Mai mult, în ceea ce priveşte politica economică şi
monetară, metoda Monnet — şi anume, metoda comunitară — a fost lăsată să zacă la 9 mai 2010.

Aşadar, acesta se poate cu greu numi o evaluare reuşită. Nu aţi lăsat, şi regret să o spun — aş vrea să fi fost
altfel — nicio urmă trainică.

(Vorbitorul este de acord să răspundă la întrebarea unui alt deputat în conformitate cu articolul 149 alineatul (8) din
Regulamentul de procedură)

Martin Schulz (S&D). – (DE) Dle Langen, sunteţi amabil să adresaţi aceleaşi critici pe care le-aţi îndreptat
către dl Zapatero şi dnei cancelar Merkel? Acest lucru ar ajuta la coerenţa internă a argumentării dvs.

(Aplauze)

Werner Langen (PPE). – (DE) Dle Schulz, nu ne aflăm aici în Bundestag şi nu suntem nici în Germania.
Discutăm despre preşedinţia spaniolă. Dl Zapatero a spus că a făcut totul cu bună-credinţă. Realitatea este
alta.

Fireşte, voi prezenta această opinie guvernelor francez şi german; Deja am făcut-o în cazul preşedintelui
Comisiei. Cu toate acestea, discutăm aici de Preşedintele în exerciţiu al Consiliului care este răspunzător; nu
discutăm despre disputele politice interne din Germania. Am mai putea să o facem şi pe asta, dle Schulz.

(Aplauze)

Linda McAvan (S&D). – Dle Preşedinte, dl prim-ministru Zapatero s-a confruntat cu câteva probleme
dificile în timpul preşedinţiei spaniole, iar acestea sunt vremuri de grea încercare pentru Europa, dar mă
bucur că a rămas concentrat şi pe alte părţi ale legislaţiei care sunt importante pentru cetăţeni – o realizare
în ceea ce priveşte asistenţa medicală transfrontalieră, acordul privind donarea de organe şi acordul politic
privind farmacovigilenţa. Aş dori să laud activitatea funcţionarilor publici spanioli care au lucrat cu mine ca
raportor pentru acest dosar. Au fost extrem de profesionişti şi au oferit într-adevăr măsuri legislative foarte
preţioase Parlamentului European. În această săptămână, vom vota şi în legătură cu recoltarea ilegală a
lemnului şi emisiile industriale. Este un palmares solid de realizări.

În ceea ce priveşte problemele legate de proprietatea spaniolă, dle prim-ministru, aţi văzut astăzi oameni
care doresc să acumuleze capital politic de pe urma problemelor reale ale unor oameni obişnuiţi care se tem
pentru economiile lor de-o viaţă. Am purtat discuţii cu dvs. şi cu guvernul dvs., precum şi cu oficiali, în
legătură cu această problemă şi sper că veţi asculta ceea ce spun – aşa cum ştiu că o să faceţi – deoarece noi
ştim că vă pasă de cetăţeni; prin urmare, aşteptăm cu nerăbdare discuţii mai constructive.

Vă mulţumesc pentru munca depusă în legătură cu mediul şi sănătatea şi aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm
cu dvs. în viitor.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, în ianuarie aţi declarat
că aţi venit să relansaţi Uniunea Europeană, dar Europa este cea care v-a forţat să vă schimbaţi politica
autarhică de combatere a crizei.

Situaţia economiei spaniole din 2010 este o reminiscenţă a celei din 1959. Ca şi atunci, imobilismul guvernului
spaniol a trebuit să fie depăşit şi, ca şi atunci, o reformă profundă a pieţei muncii este recomandată pentru
Spania.

Preşedinţia dvs. europeană a fost foarte sărăcăcioasă. Aţi evitat să luaţi decizii importante. Supravegherea
financiară europeană sau directiva privind fondurile speculative, care datează de anul trecut, ar fi trebuit deja
să fi fost adoptate, dar v-a lipsit stofa de lideri. Ca să folosesc o expresie din fotbal, Felipe González ar fi marcat
cu siguranţă din acest balon.
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Preşedinţia dvs. a coincis cu colapsul economic al Spaniei, în legătură cu care aţi fost prevenit. Eu însumi
v-am amintit în ianuarie de predicţiile sumbre ale Comisiei Europene, care s-au adeverit din cauza lipsei dvs.
de acţiune: o creştere a şomajului, un deficit public necontrolat şi o scădere a creditelor bancare pentru
societăţi. Drept urmare, astăzi, pieţele financiare internaţionale sunt încă închise pentru multe companii
spaniole.

Dle Rodríguez Zapatero, v-am propus ca limba catalană să fie folosită în acest Parlament până astăzi şi v-aţi
spălat pe mâini de toată problema. Văd că sunteţi de acord cu „soluţia finală” pentru limba catalană.

Termin cu câteva versuri de Machado, inspirate de frivolităţile dvs. „Castilia [...], stăpână ieri, învăluită în ale
sale zdrenţe, dispreţuieşte tot ce nu cunoaşte.”

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, în ciuda promisiunilor
făcute în ianuarie anul acesta, Spania nu ne-a condus afară din criză şi nici nu a jucat un rol de lider în ceea
ce priveşte influenţa externă a Uniunii Europene.

Mai precis, ce s-a întâmplat cu summitul euro-mediteranean sau cu summitul cu Statele Unite? Când va fi
recunoscut Kosovo? Unde sunt măsurile care garantează realizarea strategiei Europa 2020? Care au fost
contribuţiile dvs. la ordonarea pieţei financiare, a pieţei comune a energiei sau a domeniului referitor la
învăţământul superior? În care documente aţi stabilit axa mediteraneană ca prioritate?

Şase luni au fost mai mult decât suficiente pentru ca Europa să realizeze că preşedinţia dvs. în exerciţiu şi
guvernul dvs. sunt modele deficiente. Mulţi dintre noi au petrecut mult mai mult timp suportând acest model.

Fără îndoială că dvs. şi guvernul dvs. reprezentaţi un ajutor educativ excelent în privinţa motivului pentru
care dorim să devenim un stat în cadrul Uniunii Europene.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, Spania a fost cu adevărat fantastică anul
acesta, dle preşedinte Zapatero, dar nu Spania dvs. Într-adevăr, este Spania lui Del Bosque, Casillas şi Villa,
care au fost minunaţi acest an, şi nu preşedinţia spaniolă a Uniunii, care a părut, mult prea mult timp, complet
desprinsă şi dezinteresată de soarta unui continent aflat în criză.

Cu toate acestea, în urmă cu şase luni, când v-aţi stabilit programul, am văzut unele semne pozitive în cuvintele
dvs. – în special în ceea ce priveşte egalitatea drepturilor omului – în ciuda diferenţelor ideologice dintre noi.
Din păcate, încrederea pe care am avut-o iniţial în preşedinţia spaniolă nu a fost deloc răsplătită.

Dle Zapatero, nu fac nimic mai mult decât să dau glas gândurilor mai multor deputaţi, inclusiv ale unora
care sunt apropiaţi din punct de vedere politic de dvs. Credem că, precum în cazul Procesului de la Barcelona,
aţi recurs la un nominalism vid, în care anunţarea unor rezultate este acelaşi lucru cu realizarea acestora.

Motivul din spatele acestei poziţii provine dintr-o atitudine politică radicală care nu a scăpat de amprenta
dvs. ideologică profundă, nici măcar într-o perioadă de criză gravă. În aceste şase luni, am avut nevoie de
pragmatism şi de dorinţa de a ne sprijini în întregime pe valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În
multe discursuri, aţi preferat să faceţi referire la utopii care nu mai au nicio legătură cu realitatea şi să vă
resemnaţi cu şase luni anemice, în ciuda ajutorului substanţial primit de la Parlament în legătură cu, de
exemplu, problema Serviciului european pentru acţiune externă.

Dle Zapatero, nu luaţi în nume de rău aceste cuvinte de critică deschisă. Acestea nu îşi au sursa într-o opoziţie
preconcepută, ci sunt o apreciere pe care aţi face bine să o luaţi în considerare ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Jens Geier (S&D). – (DE) Dle Preşedinte, dle Barroso, dle Zapatero, din punctul de vedere al celor responsabili
de controlul bugetar al acestui Parlament, preşedinţia spaniolă a scris istorie. Suntem recunoscători că această
preşedinţie a reuşit să scoată la lumină procedura de descărcare pentru Consiliu. Înainte, Consiliul a refuzat
să prezinte conturi adecvate înaintea Parlamentului European.

Sesiunile aveau, în cel mai bun caz, un caracter informal. Trebuia să aduni documente puţin câte puţin sau
acestea nu erau disponibile. Răspunsurile la întrebări erau nesatisfăcătoare. Consiliul se referea cu toată
seriozitatea la un acord care data din 1970, convenţia tacită”, care se presupunea că clarifică probleme
referitoare la descărcare, deşi această convenţie tacită nu pomeneşte nicio vorbă despre această chestiune.

Acest lucru s-a schimbat acum. Secretarul General al Consiliului a fost de acord să introducă o procedură de
descărcare demnă de numele său într-o procedură transparentă, în conformitate cu standardele democratice.
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Acest succes al preşedinţiei spaniole atestă convingerile democratice şi europene ale guvernului spaniol.
Pentru aceasta, el merită laudele acestui Parlament.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Dle Preşedinte, dle Rodríguez Zapatero, mi-ar fi plăcut să ţin un
discurs diferit astăzi, vă rog să mă credeţi. Aţi pornit la începutul celor şase luni plini de ambiţie şi aţi fixat
ştacheta atât de sus cu declaraţiile dvs. încât, atunci când acestea sunt comparate cu realizările efective,
dezamăgirea nu poate fi evitată. Ceea ce este sigur este că nu aţi fost în stare să depăşiţi o situaţie complexă,
pentru care v-a lipsit simţul de lider şi credibilitatea.

Chiar dvs. aţi subliniat odată că Uniunea Europeană este un club cu reguli şi sunt de acord. Cu toate acestea,
era responsabilitatea dvs. să solicitaţi ca aceste reguli să fie respectate. Realitatea este că Guvernul Spaniei a
fost acela care avea nevoie urgentă să îşi îndeplinească obligaţiile.

În acest context, realizările pozitive, atunci când nu au lipsit, nu au putut fi identificate. Spre deosebire de
mine, aţi avut timp să discutaţi despre acestea.

Democraţia este un sistem bazat pe opinia publică. Iată cum apare: Refuzul preşedintelui Obama, precum
şi anularea summitului mediteranean şi a celui anunţat între Uniunea Europeană şi Statele Unite constituie
eşecuri semnificative.

Graba de a încheia acorduri improvizate cu orice cost nu a ajutat imaginii conducerii spaniole: ca o cale de
a îndeplini un obiectiv respectabil, ar putea fi descrisă ca amatorism.

Spania este o naţiune măreaţă şi va continua să fie aşa, în ciuda managementului slab din această perioadă.
Diplomaţii şi oficialii noştri au păstrat capul sus şi, mulţumită acestui lucru, prestigiul Spaniei va supravieţui.

Adevărul este că situaţia din Spania va conta mai mult în aprecierea care va fi făcută cu privire la această
preşedinţie decât ceea ce s-a făcut sau nu aici. Cineva care şi-a dus ţara într-o perioadă de incertitudine şi de
nemulţumire ar putea cu greu să joace un rol de lider pentru o activitate atât de dificilă.

În cel mai bun caz, această preşedinţie a fost, din păcate, irelevantă.

Zita Gurmai (S&D). – Dle Preşedinte, deşi UE a dispus de noul cadru juridic până la finele anului 2009, a
fost sarcina preşedinţiei spaniole de a urni Europa şi de a face ca acest cadru să funcţioneze.

Preşedinţia spaniolă a oferit ceea ce era de aşteptat în ceea ce priveşte cele mai importante probleme
instituţionale. Nu am fost de acord întru totul, însă am început să dăm viaţă cadrului de la Lisabona şi să îl
completăm cu detalii concrete. Pe lângă aceste probleme aparent tehnice, programul prezidenţial al prietenilor
noştri spanioli nu a fost lipsit de ambiţii politice. Acestea s-au impus ca modele pentru eforturi în direcţia
egalităţii de gen şi a promovării drepturilor femeilor. Adresez mii de mulţumiri acestei preşedinţii, în special
dlui López Garrido şi echipei sale, pentru a fi făcut din această problemă, deseori neglijată, o problemă
principală în ultimele şase luni. Nu am reuşit încă să finalizăm ordinul european de protecţie, dar sunt
încrezătoare că o vom face sub Preşedinţia belgiană.

Spaniolii au fost la înălţimea aşteptărilor şi în legătură cu drepturile democratice. Acest lucru se regăseşte
clar în efortul lor susţinut de a face ca iniţiativa cetăţenilor europeni să fie operaţională cât mai repede cu
putinţă. Drept mulţumire, Alain Lamassoure şi cu mine, raportorii, am pregătit deja un document de lucru
în Comisia pentru afaceri constituţionale privind iniţiativa cetăţenilor europeni.

(ES) Vă mulţumesc foarte mult, încă o dată, pentru treaba pe care aţi făcut-o şi sper să lucrăm în continuare
pentru a îndeplini obiectivele pe care le-aţi stabilit. Felicitări!

Jan Olbrycht (PPE). – (PL) Dle Preşedinte, dle Zapatero, evaluarea preşedinţiei spaniole este deosebit de
importantă pentru noi deoarece este prima preşedinţie în baza noului Tratat de la Lisabona, iar acest lucru
este important pentru noi, polonezii de exemplu, întrucât ne pregătim pentru preşedinţia poloneză. Aş dori
să întreb dacă situaţia în care s-a ajuns efectiv consolidează viitoarele preşedinţii sau nu.

Trebuie să spun că, în timpul preşedinţiei, aşteptările noastre au devenit realitate – Tratatul de la Lisabona,
care era conceput să sprijine o Europă puternică a dus, în realitate, la o slăbire a metodei comunitare. Din
păcate, pe parcursul preşedinţiei spaniole, acest lucru a fost foarte clar, cel mai bun exemplu fiind slăbirea
rolului Parlamentului în elaborarea strategiei 2020.

Preşedinţia spaniolă a fost implicată în activităţi interesante, inclusiv în reuniunea foarte interesantă de la
Toledo privind rolul oraşelor, iar acest lucru merită să fie admis. Cu toate acestea, pentru noi, deputaţii
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europeni din alte state membre, este foarte important să ne uităm şi la ce se întâmplă în Spania, deoarece
preşedinţia nu înseamnă numai a conduce, ci şi a conduce întreaga Uniune Europeană. În legătură cu acest
lucru, este foarte important pentru noi cum este situaţia economică din Spania, inclusiv pe perioada
preşedinţiei, precum şi argumentele care sunt prezentate. De asemenea, este important pentru noi ce model
de afaceri sociale şi civile este promovat de Spania, precum şi felul în care apără dispoziţiile tratatului – care
stipulează că problemele interne sunt responsabilitatea unică şi exclusivă a statelor membre. Acest lucru este
unul care ne preocupă foarte mult.

Tunne Kelam (PPE). – Dle Preşedinte, preşedinţia spaniolă a coincis cu o criză financiară şi de credibilitate
gravă la nivelul Uniunii. Criza a lovit foarte tare ţara care a deţinut preşedinţia. Deficitul de încredere în
economia UE şi în moneda comună provine din imensa şi apăsătoarea datorie, care planează încă ameninţător
în felul de viaţă: să trăieşti azi pe spezele zilei de mâine. Ziarul Economistul de săptămâna trecută punea
întrebarea: „Mai este viaţă după datorie?”

Primul-ministru s-a referit la încurajarea competitivităţii ca la unul dintre principalele obiective ale preşedinţiei,
dar nicio soluţie reală nu a fost oferită în ceea ce priveşte felul în care trebuie abordată criza de valori, criza
morală sau măcar felul în care ar fi practic posibil să se revină la un buget echilibrat.

În mai multe rânduri, am ratat Consiliul la Timpul afectat întrebărilor de la Strasbourg. Numeroşi deputaţi
europeni aşteaptă încă ocazia de a pune o întrebare Consiliului despre felul în care noua PESA ar putea fi
pusă în aplicare în cazul vânzărilor de arme către ţările terţe şi dacă am putea într-un final să fim de acord
cu consultări în Consiliu înainte de a decide vânzarea tehnologiei militare moderne partenerilor din afara
UE.

În sfârşit, sunt îngrijorat că ameninţările cibernetice nu au fost un punct important în programul spaniol.
Armele cibernetice sunt dezvoltate în secret şi nu avem nicio idee despre modul şi momentul în care acestea
ar putea fi folosite. UE are nevoie să preia rolul de lider în dezbaterea privind modul de a reduce ameninţarea
războiului cibernetic, modul de a restrânge atacurile cibernetice înainte de a fi prea târziu şi pentru a stabili
dacă există o şansă de a ne pune de acord asupra unor reguli de bună conduită în spaţiul cibernetic.

Joe Higgins (GUE/NGL). – Dle Preşedinte, politicile puse în aplicare de instituţiile UE pe durata preşedinţiei
spaniole au fost dezastruoase pentru clasa muncitoare din Europa. Am putut vedea o capitulare ruşinoasă
în faţa rechinilor de pe pieţele financiare, prin care băncilor rapace şi piraţilor din fondurile speculative li s-a
permis să exercite mai mult control asupra politicii economice decât presupuselor guverne solide. Preşedintele
Barosso şi Comisia UE au acţionat ca un executant în numele acestor rechini de pe pieţe, cerând reduceri, în
consiliul de administraţie, a cheltuielilor publice şi a serviciilor, şi dvs. la fel, dle Zapatero, aţi acţionat ca un
executant al speculatorilor din pieţe. În loc să îi combateţi, aşa cum ar face un adevărat partid socialist, aţi
impus reduceri drastice asupra standardelor de viaţă ale poporului spaniol la ordinul acestora. Ne confruntăm
în prezent cu un coşmar social de şomaj în masă şi cu un impozit asupra standardelor de viaţă în toată Europa.
Îi felicit pe lucrătorii din Spania pentru protestele împotriva acestor reduceri prin acţiuni intense de grevă.
În mod evident, sistemul capitalist conţine doar din ce în ce mai multe dezastre pe măsură ce se adânceşte
în criză. Trebuie să îl înlăturăm şi să îl înlocuim cu o societate socialistă şi democratică care poate transforma
cu adevărat vieţile popoarelor noastre în Europa.

Elena Băsescu (PPE). - Consider că trebuie să apreciem eforturile deosebite făcute de preşedinţia spaniolă
în această perioadă extrem de dificilă. O importantă realizare o constituie crearea mecanismului european
de stabilizare financiară, care prevede un sprijin financiar acordat statelor în situaţii excepţionale, în limita
unei sume de 60 de miliarde de euro.

În plan extern, preşedinţia spaniolă a obţinut rezultate pozitive în urma reuniunilor la nivel înalt care au avut
loc, în special, cu America Latină.

În mod concret, redeschiderea negocierilor pentru acordul de asociere între UE şi ţările Mercosur ar crea un
spaţiu de comerţ liber pentru 750 de milioane de oameni. Însă este necesară o evaluare temeinică a impactului
acestui acord, deoarece, după cum declara domnul comisar Cioloş, acordul ar putea avea un impact negativ
asupra fermierilor europeni datorită creşterii importurilor de produse agricole.

Glenis Willmott (S&D). – Dle Preşedinte, în primul rând, doresc să îl felicit pe dl Zapatero pentru
numeroasele succese pe care le-a înregistrat pe durata preşedinţiei spaniole.

Mai devreme, am auzit critici în legătură cu problemele din Spania referitoare la proprietate. Este adevărat
că acest lucru afectează multe mii de cetăţeni spanioli şi oameni obişnuiţi care au ales Spania să fie casa lor.
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Este uşor să strigi de pe margine pentru a atrage atenţia ziarelor, dar dacă suntem serioşi în legătură cu
soluţionarea acestei probleme, avem nevoie de un angajament constructiv. Aceasta este ceea ce noi, în
delegaţia britanică a muncii, dorim să facem. Sunt bucuroasă că Michael Cashman, colegul meu, şi cu mine
am avut de curând o întâlnire cu colegii spanioli din Parlamentul European în speranţa înfiinţării unei comisii
în Spania care să examineze acele cazuri în care oamenii au achiziţionat proprietăţi cu bună-credinţă şi au
folosit sistemul juridic în mod corespunzător. Acesta ar fi un pas important înainte pentru numeroasele
persoane care au de suferit ca urmare a acestor probleme. Sperăm că va beneficia de întregul dvs. sprijin şi
suntem nerăbdători să lucrăm cu dvs. pe această temă în viitor.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Dle Preşedinte, dle Zapatero, preşedinţia spaniolă de şase luni a avut
loc într-un moment special – un moment dificil şi de încercare. Aceasta a fost prima oară când o preşedinţie
şi-a exercitat funcţia după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care a redefinit şi a reatribuit
competenţele acesteia. Pe fondul eşecurilor politice, economice şi financiare, adaptarea rolului preşedinţiei
de a lucra cu nou numitul preşedinte al Consiliului nu a devenit o problemă majoră.

Nu a fost posibil să se continue cu summitul planificat dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite, deoarece
preşedintele Obama a refuzat să participe, şi nici cu summitul care era important pentru Spania – proiectul
unei Uniuni a statelor mediteraneene. Când Uniunea s-a confruntat cu o criză economică profundă, Germania
şi Franţa au preluat frâiele, stabilind tonul unui program de ajutor financiar pentru Grecia. Spectrul colapsului
financiar a atârnat chiar şi deasupra Spaniei. Aşa că nu este prea surprinzător că implicarea altor ţări s-a
remarcat în această preşedinţie. A fost acordată mai multă atenţie viitorului zonei euro decât priorităţilor
preşedinţiei spaniole. Aceste probleme vor trebui acum preluate şi de Preşedinţia belgiană.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle Preşedinte, este bine cunoscut faptul că preşedinţia spaniolă a fost foarte
problematică. În loc de a lua taurul de coarne în felul tradiţional spaniol şi de a înainta noile reglementări
necesare ale pieţelor financiare şi ale agenţiilor de rating rapid şi cu curaj, preşedinţia spaniolă a găsit adăpost
în încercări de calmare şi a amânat proiecte cu greutate astfel încât acestea să fie abordate de următoarea
preşedinţie.

Preşedinţia spaniolă a fost anunţată la începutul anului ca un punct de reper în istorie. În realitate, au fost
risipite inutil şase luni şi a fost continuată orbeşte tendinţa greşită către centralism consacrată de Tratatul de
la Lisabona. Din moment ce este binecunoscut faptul că Spania are ea însăşi mari probleme financiare, aceasta
a fost, printre altele, copleşită de gestionarea crizei financiare. Sub conducerea Spaniei, irelevanţa politică a
UE a fost din nou adusă în atenţia lumii. Reuniuni importante au fost anulate şi s-a putut cădea de acord doar
asupra unor măsuri provizorii.

Cu toate acestea, preşedinţia a fost unică. Niciodată până acum tratatele UE nu au fost atât de flagrant încălcate
aşa cum s-a întâmplat cu pachetele de salvare care au costat milioane, care ne vor cădea cât de curând în cap,
deoarece nu au făcut decât să amâne abordarea problemelor reale ale UE.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Dle Preşedinte, am început acest an plini de teamă din cauza crizei globale,
dar şi plini de speranţă, datorită intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În ianuarie, prim-ministrul al
Spaniei a prezentat planuri ambiţioase care urmau să fie realizate în timpul preşedinţiei sale. Din păcate, nu
s-a putut realiza mare lucru din aceste obiective. Totuşi, nu este acesta principalul motiv pentru care preşedinţia
spaniolă nu poate fi evaluată pozitiv.

Vina sa principală a fost haosul, care a fost prevestit în mod profetic de faţa dlui Bean pusă de un hacker pe
site-ul web spaniol. Haosul s-a făcut simţit în faptul că, pe de o parte, Madrid a provocat o imensă dezordine
în acţiunile externe ale Uniunii, atentând la competenţele Înaltului Reprezentant, în timp ce, pe de altă parte,
nu a pus în aplicare niciun fel de măsuri active ca răspuns la criza bugetară din ce în ce mai gravă. Dl Zapatero
nu a fost în stare să îşi dea seama de starea de spirit a Uniunii atunci când era nevoie de un lider puternic, nu
pe scena internaţională, ci în interiorul Uniunii. Problema majoră a Uniunii nu a fost politica faţă de Cuba,
embargoul militar impus Chinei sau procesul de pace din Orientul Mijlociu, ci o slăbire a Europei ca urmare
a problemelor bugetare ale Greciei, Italiei, Portugaliei şi Spaniei înseşi.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Aş dori să îl felicit pe dl prim-ministru Zapatero şi preşedinţia spaniolă,
întrucât au fost în stare să se concentreze întru totul pe Europa în ciuda situaţiei dificile politice şi economice
de acasă. În numele preşedinţiei tripartite spaniole, belgiene şi maghiare, aş dori de asemenea să îi mulţumesc
dlui prim-ministru pentru punerea în aplicarea a Tratatului de la Lisabona, care este acum în vigoare.
Preşedinţia spaniolă s-a angajat şi în guvernanţa economică. Cu toate acestea, Preşedinţia belgiană şi mă tem
că şi preşedinţia maghiară vor mai avea multe de făcut în această privinţă. De asemenea, preşedinţia spaniolă
a început să pună în ordine tranzacţiile monetare internaţionale speculative şi pieţele monetare. Preşedinţiile
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belgiană şi maghiară vor trebui să continue această politică. În sfârşit, aş dori să îi mulţumesc preşedinţiei
spaniole pentru accentul intensiv şi susţinut pus pe politica agricolă comună. Propunerea Comisiei va fi
finalizată în acest an, iar preşedinţia maghiară va trebui să treacă prin câteva dezbateri aprinse. De asemenea,
aş dori să îi mulţumesc preşedinţiei spaniole pentru vizita efectuată de dna Villaruiz, secretar de stat, la
Academia pentru agricultură din Ungaria, unde a prezentat conceptul de politică agricolă comună în faţa a
500 de producători agricoli maghiari.

Seán Kelly (PPE). – Dle Preşedinte, în primul rând, trebuie să spun că, în calitatea mea de fan al fotbalului,
sunt încântat să văd trei state membre ale Uniunii Europene în sferturile de finală ale Cupei Mondiale şi pot
spune fără teama de a fi contrazis că, dacă ţara mea, Irlanda, ar fi implicată, şi noi am fi în sferturile de finală!

În ceea ce priveşte preşedinţia spaniolă, cred că este complet greşită abordarea prin care este evaluată. Nu
am ţinut cont de faptul că noul Tratat de la Lisabona a schimbat total felul în care funcţionează preşedinţia
şi în care ar trebui evaluată pe viitor. Se vorbeşte prea mult despre rolul de lider, succes, proiecte de referinţă
ş.a.m.d. Rolul preşedinţiei este mai degrabă unul de facilitare şi acesta este modul în care ar trebui evaluată
pe viitor.

Ca să fim corecţi faţă de Spania, au făcut treabă bună în trecerea de la perioada de dinainte de Tratatul de la
Lisabona la perioada de după. În special în domeniul financiar, există acum măsuri în vigoare care ţin în frâu
băncile ticăloase şi guvernele slabe. Aşa că spaniolii nu s-au descurcat prea rău şi trebuie să li se acorde meritul
de a fi făcut tranziţia în timpul celei mai dificile preşedinţii de până acum.

(Aplauze)

José Luis Rodríguez Zapatero, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (ES) Dle Preşedinte, în primul rând, aş
dori să vă mulţumesc tuturor, doamnelor şi domnilor, pentru interesul arătat preşedinţiei spaniole a Uniunii
Europene. Acest interes mi s-a părut a fi în acord cu dorinţa de a se afla sau de a vorbi mai degrabă în
Parlamentul spaniol decât în Parlamentul European în ceea ce priveşte unele din discursuri, la care nu mă
voi putea referi în parte din cauza constrângerilor de timp. Pe drept cuvânt, se poate ca unii să fie nostalgici
după acel loc şi înţeleg acest lucru foarte bine. Au tot respectul şi toată stima mea, dar situaţia actuală este
cea care contează pentru moment şi ne aflăm în Parlamentul European evaluând alte probleme, şi nu în
Parlamentul spaniol.

(Aplauze)

A mai fost un vorbitor care a părut, de asemenea, că avea tendinţa de a simţi că împărtăşea responsabilităţile
colegilor din Parlamentul spaniol sau de a urmări să se implice în activităţile acestora; dând colegilor săi
politici şi ideologici o mână de ajutor. Cu toate acestea, după părerea mea, avem alte lucruri de făcut aici. Ne
aflăm aici pentru a aprecia şi pentru a evalua temele majore ale preşedinţiei şi durata mandatului său de şase
luni. Este adevărat că aţi putut pune întrebări precise, dar nu voi putea să mă refer la toate. În discursul meu
iniţial, am dorit să adopt două perspective care consider că ar trebui să fie tema comună a unei analize
chibzuite, calme şi obiective a acestor şase luni.

În primul rând, a fost prima preşedinţie prin rotaţie care a trebuit să abordeze aplicarea unui nou tratat care,
mai mult decât orice altceva, este un tratat care schimbă normele instituţionale şi forma noastră de guvernare
într-o Uniune a 27 de state membre, cu o binecunoscută complexitate instituţională. După părerea mea, în
calitate de guvern european şi pro-european, prima obligaţie pe care am luat-o î n considerare pe parcursul
acestor şase luni a fost că nu ar trebui să existe nicio singură plângere, niciun singur eşec, niciun singur
impediment instituţional şi ca, din prima zi, noile instituţii să se bucure de întreaga legitimitate politică şi
funcţională necesară pentru îndeplinirea rolului lor. Acest lucru avea să faciliteze şi relaţia între instituţii –
precum Comisia – care sunt, trebuie să spunem, deja consolidate şi noul cadru instituţional, pentru a lucra
destul de bine.

Pot spune cu mulţumire că preşedinţia spaniolă nu a primit altceva decât sprijin şi recunoaştere pentru
atitudinea sa constructivă din partea Comisiei, din partea Consiliului şi din partea Parlamentului European
şi mă bucur că nici măcar o critică a atitudinii faţă de instituţiile majore nu a fost auzită astăzi. Aceasta a fost
prima noastră mare provocare în cadrul Uniunii Europene, aşa cum am construit-o. Trebuie să spun cu toată
smerenia – aceeaşi smerenie cu care i-aş spune dlui Schulz, care nu este aici pentru moment deoarece a trebuit
să meargă la o întâlnire în legătură cu abordarea care trebuie avută faţă de dialogul privind supravegherea
financiară, motiv pentru care îşi cere scuze, că sperăm desigur ca mâine seară să avem o victorie a creativităţii
şi ca noi, spaniolii, să putem avea o zi de sărbătoare pe care o vom împărtăşi pe deplin cu toţi reprezentanţii
politici, aşa cum va face şi dl Schultz cu dna cancelar Merkel dacă se iveşte ocazia; la sfârşitul zilei, totul va
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rămâne Europei, ceea ce este oricum mulţumitor – că Spania şi-a jucat rolul în a se asigura că Tratatul de la
Lisabona funcţionează satisfăcător şi că s-a întâmplat astfel încă din prima zi, astfel încât toate instituţiile să
se simtă bine cu rolurile lor, iar noi să putem înainta către un grad mai mare al uniunii.

Al doilea obiectiv major, dle primar Oreja, a fost de a face progrese, încă din prima zi a preşedinţiei, în termeni
de uniune economică şi de politică economică comună. Piaţa digitală, în măsura în care a progresat până
acum, şi planul unui vehicul electric, în măsura în care, de asemenea, a progresat, nu sunt decât instrumente
de încurajare a uniunii economice, întocmai ca piaţa internă. Prin urmare, permiteţi-mi să fac o distincţie
între obiectivele majore şi cele care sunt instrumente pentru a se asigura că această uniune economică
promovează o competitivitate din ce în ce mai mare şi combină sinergiile tuturor europenilor în domeniile
energiei, industriei, inovării, cercetării, competitivităţii şi, de asemenea, să sperăm, al locurilor de muncă şi
în alte domenii.

Acum haideţi să vedem care este rezultatul. Este posibil ca obiectivul, care este întru totul legitim, să nu fie
împărtăşit. Cu toate acestea, dacă obiectivul a fost, astfel cum a fost exprimat de preşedinţia spaniolă, o
uniune mai consolidată în termeni de politică economică, acest lucru a fost realizat dincolo de aşteptări. În
primul rând, deoarece dispunem de supraveghere financiară, sper să avem un acord care îndeplineşte
obiectivele ţintă, precum şi reglementări ale tuturor produselor financiare; şi, în al doilea rând, avem un
progres privind reforma Pactului de stabilitate, pentru o mai mare stringenţă şi rigoare bugetare, cu noi
instrumente de respectare a Pactului de stabilitate. În paranteză fie spus, dacă tot vorbim atât de mult despre
norme, trebuie să spun că, încă de la începuturile monedei euro, Spania a respectat mult mai îndeaproape
Pactul de stabilitate decât multe alte ţări dintre cele care au fost amintite de unul dintre deputaţii acestui
Parlament.

(Aplauze)

Prin urmare, haideţi să analizăm faptele. Da, da, haideţi să analizăm faptele. Spania este ţara care a respectat
cel mai mult Pactul de stabilitate şi sunt alţii care l-au încălcat până la de şapte ori: s-au folosit de anumite
tertipuri până la de şapte ori. Cu toate acestea, la final, aşa stau lucrurile. Ceea ce este sigur este că, pe parcursul
acestor şase luni, am înregistrat progrese către noi norme în cadrul Pactului de stabilitate, cu mai multe
stimulente, mai multe penalizări şi mai multe cerinţe. Haideţi să trecem mai departe la o altă problemă şi la
o analiză a situaţiei macroeconomice a ţărilor, inclusiv a competitivităţii.

Spania s-a prezentat în faţa Comisiei pentru evaluarea, alături de Finlanda, cred, a potenţialului său competitiv
şi vom progresa cu strategia Europa 2020, care a fost de asemenea aprobată în această perioadă, cu intenţia
de a rectifica deficienţa Strategiei de la Lisabona: guvernanţa. Acest lucru se datorează faptului că obiectivele
naţionale vor fi mult mai riguroase, deoarece va exista monitorizare, deoarece vor exista recomandări şi
deoarece va exista, şi ar trebui să existe, o răspundere comună mai mare pentru fiecare stat şi, desigur, pentru
Comisie în îndeplinirea strategiei Europa 2020. Toate acestea fac parte din situaţia actuală în ceea ce priveşte
uniunea economică sporită, la care aş adăuga – o consecinţă a evenimentelor din timpul crizei datoriei de
stat – instrumentele de stabilizare financiară adoptate sau angajamentele privind sprijinul pentru Grecia:
angajamente pe care Spania le-a susţinut, desigur, şi pe care le-a respectat încă de la început, aşa cum am
făcut în legătură cu sprijinul pentru Grecia. De la început. Ne vom îndeplini toate angajamentele.

Toate acestea sunt fapte şi unii dintre dvs., doamnelor şi domnilor, de aici aţi folosit o retorică uneori mai
strălucită, alteori mai puţin strălucită. Cu toate acestea, dacă intenţia noastră a fost de a obţine aplicarea
satisfăcătoare a Tratatului de la Lisabona, am reuşit ce ne-am propus. Dacă am luat hotărârea de a ne îndrepta,
împreună cu Comisia, către o uniune economică care este mult mai solidă, mai puternică şi cu mai multe
politici economice comune, am făcut şi acest lucru. În ceea ce priveşte politica externă, este adevărat că nu
a existat niciun summit cu Statele Unite, dar au existat două acorduri importante. De asemenea, este adevărat
că au existat acorduri şi summituri majore cu America Latină. Este adevărat şi că, în ceea ce priveşte Uniunea
pentru Mediterana, prudenţa ne-a sfătuit ca summitul să nu aibă loc, ceea ce nu înseamnă că planurile
referitoare la Uniunea pentru Mediterana au fost amânate, şi va avea loc un summit atunci când acesta va
putea contribui la pacea din Orientul Mijlociu. Prin urmare, cu sau fără summituri – cu Statele Unite, în acest
caz – au existat acorduri importante.

Bineînţeles, cu toate că preşedinţia a dorit să stabilească un reper încă din prima zi, nu a dorit să intre într-o
dispută pe tema cine are rolul de lider în cadrul instituţiilor europene. Era important ca strategia Europa
2020 să fie adoptată şi aceasta a fost adoptată; era important să fie adoptat un mecanism de sprijin financiar
pentru state şi acesta a fost adoptat; era important ca pachetul de măsuri de supraveghere financiară să fie
pus în aplicare şi aşa s-a şi întâmplat; era important ca Acordul SWIFT să fie adoptat şi sper că Parlamentul
îl va adopta; era important ca „euro-ordinea” să fie pusă în mişcare şi a fost; era important acordul

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO20



transfrontalier privind asistenţa medicală şi acesta este pus în vigoare. Importantă este lista de acorduri.
Preşedinţia spaniolă, prin energia sa sau prin eforturile importante depuse de funcţionarii săi, funcţionari
spanioli, a contribuit la toate acestea, iar acest lucru trebuie admis în toate cazurile, cu toate că se vor găsi
persoane care nu doresc să recunoască aspectele politice ale acestui lucru, pe care oamenii politici trebuie să
le încurajeze şi pentru care trebuie să acorde meritul cuvenit acestor funcţionari.

Unul din deputaţii acestui Parlament a făcut o remarcă în legătură cu situaţia cetăţenilor europeni – de fapt
britanici – din ţara noastră în ceea ce priveşte proprietatea, în special în regiunea de coastă. Trebuie să spun
că eu, în calitate de preşedinte al guvernului spaniol, nu pot fi de acord cu comparaţia pe care un reprezentant
al unei anumite grupări politice din Marea Britanie a făcut-o, sau a încercat să o facă, menţionând de fapt
Zimbabwe. Nu pot fi de acord cu aceasta sub nicio formă: este de neacceptat aşa că nu o accept. O resping
întru totul. Ţara mea este un stat de drept.

(Aplauze)

Ţara mea este un stat de drept, se supune legilor şi se asigură că acestea sunt respectate, iar instanţele sunt
cele care trebuie să aplice aceste legi. Suntem primii care simpatizăm cu persoanele, în acest caz cu cetăţenii
britanici, care se poate să fi fost victimele unei înşelătorii din partea unui anumit rechin din sectorul proprietăţii
imobiliare şi lucrăm la acest lucru cu Parlamentul European şi cu grupurile parlamentare. Vom acţiona şi
vom face tot ce ne stă în putinţă. Mai mult, Parlamentul European a solicitat, în mai multe rânduri, ca Spania
să îşi protejeze zona costieră şi mediul şi avem o lege privind zonele de coastă concepută să le apere de criza
proprietăţii: trebuie să o aplicăm. De asemenea, trebuie ca, de la tribuna acestei măreţe instituţii care este
Parlamentul European, să susţinem protecţia zonei de coastă şi să combatem abuzurile care pot afecta zonele
naturale, rezervele naturale şi zona de coastă pe care suntem atât de hotărâţi să le protejăm.

În sfârşit, dle Preşedinte, aş dori să mulţumesc preşedinţilor de grupuri, în special dlui Daul şi dlui Schulz,
pentru tonul lor măsurat în timpul acestei şedinţe. Preşedinţia spaniolă s-a ridicat la înălţimea angajamentelor
sale cu voinţă europeană şi pro-europeană, s-a ridicat la înălţimea angajamentelor sale cu o atitudine de
loialitate şi cooperare faţă de Comisie, Parlament şi Consiliu şi s-a ridicat la înălţimea perioadei sale de lucru
cu obiective pentru activitatea economică şi de politică externă, pe care le-a îndeplinit în mod satisfăcător,
în general. În mod clar nu în toate cazurile şi nu cu privire la toate punctele pe care le propusesem, dar dacă
ne mai uităm o dată – şi mă adresez mai ales ascultătorilor din propria mea ţară – la ceea ce a adoptat
Parlamentul spaniol, putem vedea că a fost realizat în mod satisfăcător.

În orice caz, aş dori, în calitate de Preşedinte prin rotaţie al Consiliului, să îmi exprim profunda recunoştinţă
faţă de Parlamentul European şi, în special, faţă de dl Preşedinte al Parlamentului European, pentru întreaga
cooperare pe care am primit-o pe parcursul acestei perioade de şase luni. Ne-am simţit sprijiniţi de dvs., dle
Preşedinte. Ne-am simţit înţeleşi şi încurajaţi de dvs. Ne-am simţit aproape de această instituţie, deşi, uneori,
au existat voci critice. Cu toate acestea, ne-am simţit aproape de Parlamentul European şi suntem bucuroşi
că este de partea celor dintre noi care au cu adevărat o vocaţie pro-europeană, care servesc Europa cu loialitate
şi care sunt convinşi că nu există o soartă mai bună decât aceea de a face călătoria împreună, uniţi şi, uneori,
de a lăsa pentru altădată disputele mai puţin importante.

(Aplauze)

José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei. – (PT) Dle Preşedinte, voi fi foarte scurt. Întrebările erau adresate
în primul rând dlui prim-ministru al Spaniei, dar aş dori să profit de această ocazie pentru a mă referi la o
preocupare exprimată de o serie de distinşi deputaţi. Mă gândesc la colegii mei, dl Daul, dl Schulz şi dl
Lambsdorff. Este o problemă instituţională şi, încă o dată, aş dori să îi mulţumesc dlui prim-ministru al
Spaniei, dl Zapatero, pentru angajamentul său faţă de Europa şi faţă de metoda comunitară.

Cred că este corect să subliniez că multe lucruri au depins de această primă preşedinţie prin rotaţie. Cum a
interpretat preşedinţia prin rotaţie Tratatul de la Lisabona? Adevărul este că, aşa cum a spus dl prim-ministru
al Spaniei, a fost interpretat într-un sens comunitar.

Am dori ca sistemul nostru, care este unul foarte complex şi care continuă să fie complex cu Tratatul de la
Lisabona, să funcţioneze mai eficient. Cred că va veni o vreme când va trebui să zdruncinăm cu putere
dezvoltarea instituţiilor noastre, deoarece adevărul este că, chiar şi cu Tratatul de la Lisabona, este uneori
dificil pentru cetăţeanul obişnuit să interpreteze corect modul de funcţionare a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, aş dori să subliniez, aşa cum s-a spus mai devreme, că Spania a conferit acest impuls european
structurii proiectului nostru comun – un elan care ştiu că este împărtăşit de marea majoritate a acestui
Parlament.
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Tratatul de la Lisabona a militat întotdeauna pentru o Europă mai mare, şi nu pentru o Europă mai mică.
Tratatul de la Lisabona continuă spiritul Comunităţii prin consolidarea puterilor acestui Parlament, prin
crearea unei preşedinţii permanente a Consiliului European, prin crearea instituţiei Înaltului Reprezentant,
care este, de asemenea, vicepreşedinte al Comisiei Europene, şi prin sporirea puterilor Comisiei în ceea ce
priveşte problemele externe sau, de exemplu, în ceea ce priveşte mecanismele de impozitare ale Pactului de
stabilitate şi de creştere.

Tratatul de la Lisabona militează pentru o Europă mai mare, şi nu pentru o Europă mai mică. Totuşi, acest
lucru nu înseamnă Europa în sensul unor puteri centralizate, ci în sensul unei valori sporite a ceea ce putem
obţine în comun: state membre/instituţii europene. Iar interpretarea preşedinţiei spaniole a fost în favoarea
unei Europe mai mari.

Cu toate acestea, aşa cum a spus foarte bine dl prim-ministru al Spaniei, tratatul nu rezolvă toate problemele.
Este important ca cele 27 de guverne să aplice voinţa politică a tratatului, deoarece, prin natura lor, instituţiile
europene sunt, în realitate, comunitare din reflex. De asemenea, trebuie să solicităm statelor membre, celor
27 de state membre, să aplice Tratatul de la Lisabona în acest spirit comunitar.

Spania a dat un exemplu. Sunt sigur că, din momentul în care va prelua preşedinţia Consiliului, Belgia va
continua să aibă aceeaşi abordare sau chiar una mai bună, cunoscând, aşa cum ştim, marea tradiţie europeană
a Belgiei.

Cu toate acestea, este foarte important ca Parlamentul, Comisia, Consiliul şi Consiliul European să fie cu
adevărat angajate faţă de aplicarea la nivel european a tratatului care ne va permite să răspundem mai eficient
aşteptărilor şi temerilor cetăţenilor noştri. Prin urmare, aş dori ca, încă o dată, să mulţumesc guvernului
spaniol, primului-ministru spaniol, tuturor colaboratorilor săi şi întregii echipe spaniole, care au acţionat
cu un asemenea angajament pe parcursul acestor ultime şase luni; uneori, a fost extrem de dificil.

Adevărul este că acestea au fost cele mai dificile luni din istoria integrării europene, pe parcursul cărora a
fost pusă la încercare. Adevărata simulare de situaţie de criză nu are loc la nivelul băncilor, ci la nivelul Uniunii
europene şi al voinţei noastre de a fi uniţi în zona euro şi în Europa. În acest context extrem de dificil, într-un
moment în care un nou tratat a intrat în vigoare, Spania şi-a asumat preşedinţia prin rotaţie alături de Comisie,
care şi-a intrat în drepturi în februarie. Această Comisie nu are mai mult de cinci luni. Şi noi am făcut tot ce
ne-a stat în putinţă pentru a recupera întârzierile cauzate de această tranziţie şi adevărul este că trebuie să
recunoaştem, în mod cinstit şi deschis, eforturile depuse de preşedinţia spaniolă.

Prin urmare, fără a aduce, evident, atingere pluralităţii punctelor de vedere politice care există în cadrul acestui
Parlament, aş dori să subliniez că noi toţi care credem în Europa trebuie să fim uniţi, fie că suntem de centru,
de stânga sau de dreapta, aşa cum trebuie să fie diferitele instituţii. Trebuie să fim uniţi pentru a consolida
proiectul nostru european.

Preşedinte. – Vă mulţumesc, dle Barroso. Aş dori să mulţumesc încă o dată preşedinţiei spaniole şi dlui
Zapatero. Şi cu aceasta se încheie acest punct de pe ordinea de zi.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Iau în considerare activitatea desfăşurată de preşedinţia spaniolă,
având în vedere circumstanţele deosebit de dificile care au marcat prima jumătate a acestui an. În primul
rând, mandatul preşedinţiei spaniole a coincis cu o perioadă de tranziţie către o nouă structură instituţională
ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Există acum noi actori precum preşedintele
Consiliului şi Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe. În acest nou context instituţional, aş dori de
asemenea să subliniez consolidarea competenţelor şi puterilor Parlamentului. În al doilea rând, preşedinţia
s-a confruntat cu o perioadă de criză financiară şi socială severă în Europa. S-a confruntat cu atacul asupra
monedei euro şi cu criza din Grecia şi s-a luptat cu o creştere alarmantă a şomajului şi cu deficitul din propria
ţară. A contribuit la crearea unui mecanism de stabilizare financiară în valoare de 75 de miliarde de euro şi
la îmbunătăţirea reglementării pieţelor financiare. În acelaşi timp, preşedinţia spaniolă nu a pierdut nici
măcar o clipă din vedere punerea în aplicare a priorităţilor Europei referitoare la politici, în special în legătură
cu mediul. Aşa stând lucrurile, aş dori să subliniez cooperarea preşedinţiei spaniole la pregătirea şi discutarea
raportului meu privind deşeurile biologice, care este sprijinit în mod necondiţionat şi care a fost adoptat cu
o majoritate covârşitoare în această săptămână de acest Parlament.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Din păcate, preşedinţia spaniolă nu a căutat răspunsuri pentru
problemele grave prin care trece Uniunea Europeană. Mai mult, în tot acest timp, au fost luate măsuri
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inacceptabile care demonstrează o lipsă de solidaritate. În plus, ceea ce au făcut cu privire la datoria de stat
este foarte grav.

În realitate, preşedinţia a aşteptat deciziile Germaniei şi a permis tergiversarea problemei, cu consecinţe grave
pentru Grecia şi Portugalia, precum şi pentru Spania însăşi. Acest lucru arată de asemenea cine deţine, până
la urmă, puterea în Uniunea Europeană. Lista celor mai mari puteri devine din ce în ce mai limitată la Germania
şi, în cel mai bun caz, la Franţa.

Soluţiile încete au fost, prin urmare, de o calitate îndoielnică. În loc să încurajeze solidaritatea printre ţările
cele mai bogate şi să crească bugetele comunitare pentru acţiuni de solidaritate în vederea asigurării unei
coeziuni sociale şi economice reale, preşedinţia spaniolă a apelat la Fondul Monetar Internaţional şi a
împrumutat bani Greciei cu o rată a dobânzii mai mare decât comisioanele Băncii Centrale Europene aplicate
băncilor private. Pentru a înrăutăţi lucrurile, au impus condiţii inacceptabile, care au făcut ca respectivul cost
al crizei, la crearea căreia UE a contribuit, să fie suportat de lucrători şi de cei mai săraci membri ai societăţii,
doar pentru a favoriza profiturile unor grupuri economice şi financiare. Aprobarea strategiei Europa 2020
va însemna asumarea aceleiaşi abordări.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), în scris. – (PL) Preşedinţia spaniolă a Consiliului Uniunii
Europene, recent încheiată, a fost, cel puţin din câteva motive, una din cele mai importante din ultimii zece
ani.

În primul rând, Spania a trebuit să se confrunte cu sarcina dificilă de a „testa” schimbările introduse de Tratatul
de la Lisabona. Aceste schimbări au fost puse în aplicare în mod eficient, în ciuda faptului că, aproape până
la începutul preşedinţiei, guvernul de la Madrid nu a ştiut în baza cărui tratat trebuia elaborat programul
Uniunii.

În al doilea rând, Spania a trebuit să facă faţă celei mai mari crize financiare din istoria monedei comune,
euro. Aş dori să reamintesc tuturor celor care au o opinie sceptică cu privire la recent încheiata preşedinţie
că guvernul spaniol a fost unul din primele care au estimat corect proporţia crizei şi au cerut introducerea
unor măsuri eficace de contracarare, inclusiv sancţiuni pentru depăşirea deficitului bugetar permis.

În al treilea rând, preşedinţia spaniolă ar trebui apreciată pentru imensa contribuţie la lucrările referitoare la
negocierile privind Acordul SWIFT şi forma Serviciului european pentru acţiune externă. Mulţumită activităţii
desfăşurate la Madrid, care, la prima vedere, nu a fost foarte eficace, acorduri în ambele domenii sunt acum
la o aruncătură de băţ. Rezultatele preşedinţiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene pot fi, mai mult ca
sigur, considerate ca reuşite. Să sperăm că Preşedinţia belgiană care a început de curând va menţine ritmul
prezent de lucru şi va urma calea deschisă de guvernul de la Madrid.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), în scris. – Recent, unul din purtătorii de cuvânt ai Comisiei şi-a exprimat în mod
public regretul pentru felul în care Parlamentul român a modificat legea privind funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate. Cu toate acestea, Parlamentul român a pus în aplicare o decizie luată de Curtea
Constituţională, prin care au fost declarate neconstituţionale unele articole din legea iniţială. Faptul că
Guvernul României – motivat de politici interne – nu a reacţionat şi că, probabil, Comisia consideră tolerabilă
combaterea corupţiei în România prin mijloace care merg dincolo de legea naţională nu face ca acele remarci
să fie acceptabile, deoarece, de fapt, ele pun sub semnul întrebării Constituţia, acţiunile parlamentului naţional
şi suveranitatea unui stat membru şi sunt, prin urmare, o problemă de principiu şi nu una de oportunitate
politică! În plus, dacă românii sunt „corupţi”, cine i-a „corupt”?

Joanna Senyszyn (S&D), în scris. – (PL) Felicit preşedinţia spaniolă pentru ultimele şase luni de conducere
a Uniunii. A fost o preşedinţie dificilă şi importantă. Dificilă, deoarece a fost prima după intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, cu numirea preşedintelui Consiliului European şi a Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Programul pentru preşedinţie a fost pregătit pe baza
vechiului tratat, deoarece, pe parcursul perioadei de pregătire, soarta Tratatului de la Lisabona era nesigură.
Criza din Grecia a încetinit realizarea obiectivelor preşedinţiei. O altă dificultate a constat în aprobarea târzie,
în februarie 2010, a noii componenţe a Comisiei Europene şi întârzierea care a rezultat în adoptarea
programului său legislativ.

Preşedinţia a fost importantă. a) din punct de vedere instituţional, deoarece, odată cu adoptarea noului tratat,
a stabilit anumite principii de funcţionare a instituţiilor şi b) pe termen lung, deoarece, odată cu adoptarea
strategiei 2020, a stabilit direcţiile activităţii Uniunii pentru următorii 10 ani.
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Realizările guvernului socialist al dlui Zapatero care ar trebui să fie recunoscute ca cele mai importante sunt:
a) adoptarea planului de acţiuni pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Programului de la Stockholm
(cooperare în domeniul afacerilor interne şi al justiţiei), b) angajamentul preşedinţiei de a elimina violenţa
împotriva femeilor, c) adoptarea de către Consiliu, la 3-4 iunie 2010, a mandatului de negociere privind
aderarea UE la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, d)
demararea lucrărilor Comitetului permanent pentru cooperarea operaţională în materie de securitate internă
şi e) adoptarea unui proiect de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea
procedurilor şi condiţiilor necesare pentru o iniţiativă a cetăţenilor.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. – (RO) Preşedinţia spaniolă a Uniunii Europene şi-a asumat ca obiectiv
punerea în aplicare rapidă şi integrală a dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona. Acesta a instituit un nou
echilibru instituţional, conferind puteri sporite Parlamentului European şi parlamentelor naţionale şi adăugând
o dimensiune europeană respectării drepturilor fundamentale.

Pe durata preşedinţiei spaniole a UE, s-au înregistrat progrese importante în domenii precum aplicarea
iniţiativei cetăţenilor, opinii avizate ce trebuie transmise de parlamentele naţionale în baza protocoalelor
adiţionale la Tratatul de la Lisabona, noi reglementări privind delegarea de puteri executive către Comisie,
precum şi Serviciul european pentru acţiune externă. Salutăm încheierea acordului „Cer deschis” (OpenSky)
între SUA şi UE, acord care vizează 60 % din transportul internaţional de pasageri, precum şi acordurile
privind regulile comune din domeniul aviaţiei civile şi al siguranţei transporturilor aeriene între UE şi Canada.
Doresc să salut şi progresul înregistrat în privinţa acordului de cooperare dintre UE şi Mercosur.

Pe durata preşedinţiei spaniole, Uniunea Europeană s-a confruntat însă şi cu o creştere alarmantă a şomajului,
pe fondul crizei economice şi financiare începute în 2008. De aceea, consider că reducerea şomajului şi
asigurarea unei creşteri economice durabile ar trebui să rămână prima prioritate şi pentru Preşedinţia belgiană
a UE.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva minute)

PREZIDEAZĂ: STAVROS LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

5. Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind
prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană
către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în
scopuri teroriste (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct este raportul elaborat de dl Alexander Álvaro, în numele Comisiei pentru
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, referitor la Acordul dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale
Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele
Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste (11222/2010 -
C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) (A7-0224/2010).

Alexander Alvaro, raportor. – (DE) Dle preşedinte, dnă comisar, sunt foarte recunoscător că dna comisar
se află aici. Sunt sigur că nevoia de discuţii a preşedinţiei spaniole se apropie de sfârşit. Dacă am avut transfer
colectiv de date în SWIFT, avem acum o adunare colectivă în Parlament. Ei bine, aşa să fie.

În luna februarie, am trimis un semnal foarte clar în calitate de Parlament că Tratatul de la Lisabona nu numai
că ne oferă mai multe şanse, ci şi, mai presus de toate, o responsabilitate mai mare ca Parlament European.
Guvernăm alături de, şi împreună cu, Comisia şi Consiliul, la nivel european. Comisia a fost invitată să ne
prezinte un acord îmbunătăţit şi să demareze încă o dată negocieri, iar mandatul pentru aceste negocieri a
fost confirmat de Parlamentul European. Având în vedere toate diferendele care ar putea exista între grupuri
şi, mai presus de toate, diferitele puncte majore, cred că nu ar fi cinstit să negăm că au fost înregistrate progrese
reale de către Comisie. Este un lucru pentru care trebuie să îi recunoaştem meritul, în special în contextul
acordului în cadrul căruia a întreprins acţiuni şi al posibilităţilor care i s-au deschis.

În acelaşi timp, s-a văzut însă, în timpul negocierilor ulterioare, că a fost folosit de multe ori cuvântul
„imposibil”. A fost imposibil să se modifice anumite lucruri sau să se redeschidă acordul. A fost imposibil să
se solicite concesii din partea Statelor Unite ale Americii, darămite ca Parlamentul European să aibă vreo
influenţă asupra Consiliului. Dacă eu personal am învăţat ceva din această discuţie, este că termenul „imposibil”
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nu există în politică în cazul în care există voinţă politică. Deoarece am observat că Parlamentul European
era în măsură, în colaborare cu Comisia, să se asigure că au fost introduse îmbunătăţiri în textul acordului.
După ce acordul a fost aprobat, dna comisar a putut să convină cu Statele Unite asupra faptului că o solicitare
importantă – şi anume ca funcţionarii europeni să poată fi in situ la Washington pentru a monitoriza
extragerea de date şi, în cazuri de abuz, pentru a preveni acest lucru, dacă s-ar ivi ocazia – ar trebui să fie
inclusă în acord, şi anume la articolul 12 alineatul (1).

În plus, un aspect important pentru toate grupurile a fost transferul colectiv de date către Statele Unite. Este
un lucru pe care l-am realizat în colaborare cu Consiliul şi, trebuie să recunoaştem, folosind o anumită
cantitate de presiune – ca, pe termen mediu, să fim în măsură să rezolvăm această problemă. Aceasta nu se
va face peste noapte, dar avem o concesie clară din partea Consiliului, consacrată într-un document al
Consiliului – în treacăt, pot să spun că nu am mai fost niciodată înainte în măsură să modificăm un document
al Consiliului cu textul nostru, astfel încât acesta este un eveniment unic – şi anume că, după un an, Comisia
trebuie să prezinte în faţa noastră un cadru tehnic şi juridic referitor la extragerea de date de pe teritoriu
european.

După trei ani, trebuie să primim, de asemenea, un raport privind progresul referitor la măsura în care acest
sistem s-a dezvoltat între timp. Există o trimitere la articolul 11 din acord în acest text inserat, menţionând
că un raport privind progresele înregistrate trebuie să urmeze în termen de trei ani, iar articolul 11 din acord
prevede că, dacă Uniunea Europeană lucrează separat la o procedură, ambele părţi – SUA şi Uniunea Europeană
– trebuie să modifice textul acordului în consecinţă. Aceasta înseamnă că avem posibilitatea de a revedea
aceste aspecte, fără a surprinde pe cineva sau a dăuna intereselor reciproce. Am reuşit să garantăm că, în
cazul în care acest sistem nu există după cinci ani, trebuie să aibă loc discuţii serioase şi apoi negocieri, că
atunci acordul trebuie denunţat în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) şi că un nou acord trebuie să fie
întocmit pe baza a ceea ce există la momentul respectiv.

Mai presus de toate, trebuie să îi liniştesc pe cei care sunt îngrijoraţi de faptul că datele lor bancare cu caracter
personal, plăţile reprezentând chiria şi diverse comisioane vor fi transferate către Statele Unite. Este prevăzut
în mod explicit că niciun transfer de date naţionale nu este inclus în transferul de date către Statele Unite. De
asemenea, transferurile de date bancare europene interne nu vor fi realizate în vrac prin SWIFT. Acestea sunt
în schimb date SEPA, care sunt excluse în mod explicit din acord. Prin urmare, ceea ce rămâne sunt date din
Uniunea Europeană către ţări terţe, care sunt transferate şi evaluate în Statele Unite, până când vom fi în
măsură să facem acest lucru singuri.

În concluzie, întrucât îmi mai rămâne puţin timp după seria de antevorbitori, aş dori să spun că acest proces
ne-a învăţat că Comisia, Consiliul şi Parlamentul trebuie să conlucreze mai îndeaproape şi, atunci când este
vorba de coordonare, să coopereze şi mai bine. Referitor la modificările pe care Tratatul de la Lisabona le-a
stabilit, cred că am arătat ce formă pot lua acestea şi că, împreună cu Comisia şi Consiliul, am fost conştienţi
de responsabilitatea noastră de a prezenta o soluţie practică.

Aşa cum s-a mai spus, nu toată lumea din acest Parlament este mulţumită, dar aş dori în mod expres să le
mulţumesc colegilor deputaţi, inclusiv celor care sunt în opoziţie, pentru bunăvoinţa lor de a propune puncte
esenţiale. Către colegii deputaţi din grupurile mai mari, care vor fi pregătiţi să voteze cu noi pentru acest
acord joi, mulţumirile mele se adresează şi dvs. pentru cooperarea şi activitatea comună de calitate de care
ne-am bucurat. Aşa cum am mai spus, am un respect deosebit şi pentru aceia dintre colegii deputaţi care vor
vota împotrivă, întrucât au jucat un rol foarte constructiv în acest proces. Cu toate acestea, nu se poate obţine
niciodată un acord cu 100 %, atunci când există patru parteneri de negociere.

Stefaan De Clerck, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (NL) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori
să încep, desigur, prin a-i felicita pe raportor în legătură cu activitatea sa susţinută şi, de asemenea, pe dna
comisar Malmström în ceea ce priveşte activitatea sa minunată şi constructivă. În contextul măiestriei cu
care au preluat preşedinţia, aş dori, desigur, să mulţumesc preşedinţiei spaniole pe cale verbală; Dl Zapatero
a fost aici în urmă cu un minut. Am onoarea de a mă număra printre primii deputaţi ai Preşedinţiei belgiene
care se află în acest Parlament. Ne vom strădui să exercităm preşedinţia prin rotaţie cu vervă şi cu mult simţ
belgian al convingerii. Suntem pe cale de a aduce ultimele retuşuri la o problemă pentru care preşedinţiile
suedeză şi spaniolă s-au ocupat de activităţile pregătitoare.

Parlamentul şi-a jucat în mod clar rolul în această problemă. La 11 februarie 2010, acesta a hotărât respingerea
acordului interimar. Noul acord a fost aprobat la 28 iunie 2010. Acest lucru constituie, într-adevăr, o dovadă
a faptului că Europa este decisă să obţină un rezultat în acest sens, după consultarea tuturor instituţiilor. Nu
voi înşira toate îmbunătăţirile care sunt numeroase – acest lucru a fost deja făcut –, însă voi aborda pe scurt
trei dintre ele care sunt fundamentale. Un aspect important îl constituie introducerea unor căi de atac eficiente,
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astfel încât toată lumea să poată vedea dacă au fost aplicate rectificările, ştergerea sau blocarea unor date.
Articolul 18 este un articol bun. Articolul 12 reprezintă o a doua îmbunătăţire. Admit în mod liber că
supravegherea prin intermediul unor autorităţi independente de monitorizare este de la sine înţeleasă şi că
această schimbare, care a fost cerută de Parlament, este una constructivă. Prin urmare, luarea în considerare,
de asemenea, a clarificărilor şi a recomandărilor care au fost adăugate, a modului în care trebuie să se desfăşoare
supravegherea de zi cu zi a extragerii de date SWIFT constituie o îmbunătăţire evidentă.

În al treilea rând, sunt foarte bucuros că aceasta este o soluţie europeană şi că Europol are un rol de jucat.
Aceasta este o metodologie pe care trebuie să o stăpânim. Trebuie să ne consolidăm şi mai mult propriile
instituţii. Trebuie să avem încredere în ele. Europol are experienţă cu normele privind protecţia datelor, iar
noi trebuie să admitem că aceasta a fost o alegere bună.

De asemenea, trebuie spus că Programul de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste (TFTP) a început deja
să aibă rezultate importante, iar noi trebuie să continuăm să apărăm securitatea cetăţenilor noştri. Combaterea
terorismului este necesară şi trebuie să ne asigurăm că este pusă în aplicare. O mie cinci sute de dosare au
fost deja transferate pe această cale. Prin urmare, consider că ar trebui să continuăm cu această abordare,
întrucât noi, în calitate de Consiliu, ne-am luat angajamentul de a lua măsuri în cadrul Europei în vederea
realizării de progrese şi a dezvoltării propriului nostru sistem, a unui sistem european, în loc să ne bazăm
doar pe partenerii noştri sau să apelăm doar la sistemul american. Măsurile care trebuie luate după un an,
trei sau poate chiar cinci ani au fost stabilite de raportor şi au fost introduse în proiectul de decizie a Consiliului.

În concluzie aşadar, doamnelor şi domnilor, trebuie să oferim maximum de garanţii pentru securitatea
cetăţenilor noştri. Trebuie să ne asumăm răspunderea în această privinţă şi trebuie să facem acest lucru prin
obţinerea unui echilibru de succes în ceea ce priveşte protecţia datelor, ţinând cont în acelaşi timp de
angajamentul nostru de a construi propriile noastre mecanisme de protecţie. Vă mulţumesc anticipat pentru
sprijinul pe care sper că îl veţi acorda acestei importante măsuri, acestei importante intervenţii a Parlamentului
European.

Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, sunt foarte bucuroasă să mă aflu din nou în şedinţă
plenară astăzi cu ocazia acestei dezbateri. Sunt mulţumită în special pentru că am realizat, aşa cum au spus
raportorul şi dl preşedinte, o bună cooperare între cele trei instituţii în vederea obţinerii unui text, pe care
sper că îl veţi aproba în cursul acestei săptămâni.

Acest lucru a fost posibil numai datorită strânsei cooperări pe care am avut-o: toate instituţiile, raportorul,
grupul politic, comisia şi reprezentanţi din afara grupului. Aş dori să vă mulţumesc tuturor din inimă.

Sunt foarte mulţumită că acordul pe care l-am semnat la 28 iunie ne oferă o nouă bază şi un nou început
pentru cooperarea dintre UE şi SUA. Sunt încântată că structurile şi procedurile au funcţionat bine – nu fără
dificultăţi, dar au funcţionat bine – şi ne-au dat posibilitatea ca, într-un timp record, să negociem un acord
care să asigure un bun nivel de protecţie a datelor cu caracter personal, concomitent cu menţinerea unui
program de combatere a terorismului, care să ajute la salvarea de vieţi în Europa şi în SUA şi nu numai.

Acordul pentru care vă cer aprobarea în această săptămână este cu mult diferit de acordul interimar pe care
l-aţi respins în februarie. Permiteţi-mi să amintesc doar câteva aspecte.

Acesta conferă puteri unei autorităţi publice europene, şi anume Europol, de a verifica dacă fiecare cerere
este adaptată cât de mult cu putinţă, astfel încât să fie minimizată cantitatea de informaţii solicitate.

Acordul ia în considerare apelul Parlamentului la o abordare dublă, care să ofere perspectiva unui mecanism
al UE pe termen mediu, permiţând extragerea de date pe teritoriu european şi un transfer de date mult mai
bine calibrat.

Raportorul a prezentat dispoziţiile pe care le vom adopta. Imediat după vot, voi demara o analiză pentru a
lua în considerare introducerea eventuală a unui sistem european. Acest sistem va reprezenta baza unei
evaluări a întregului impact al unui viitor mecanism TFTP european, ţinând seama de aspectele juridice,
tehnice, economice şi de altă natură.

De asemenea, acordul include o protecţie semnificativă a datelor, atunci când vine vorba de transparenţă,
dreptul la accesarea informaţiilor, rectificare, ştergere sau corectare. Acesta permite Comisiei să numească
o persoană care să monitorizeze extragerile zilnice de date din baza de date a TFTP şi care să fie împuternicită
să facă interogări şi chiar să blocheze căutări. Persoana respectivă se va afla în locul unde lucrează analiştii
SUA şi va avea acces integral la căutările din TFTP pentru a asigura o monitorizare permanentă. Aceasta este
o realizare majoră.
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Mai mult, acordul conferă Uniunii Europene puterea de a efectua controale regulate şi amănunţite ale TFTP.
Primul control de acest tip va avea loc la şase luni de la intrarea în vigoare a acordului. Echipa de control va
include experţi în protecţia datelor şi un expert cu experienţă juridică, iar aceştia vor putea să efectueze
verificări prin sondaj.

Multe din aceste schimbări sunt rezultatele directe ale discuţiilor pe care le-am avut cu raportorii Parlamentului
European – cu amândoi, şi aş dori să le mulţumesc amândurora – şi cu alţi membri importanţi ai grupurilor
politice. Este, într-adevăr, o realizare pentru Europa: Consiliul, Parlamentul şi Comisia.

Un alt punct important de amintit aici, la care s-a referit dl preşedinte, este că Programul de urmărire a
finanţărilor în scopuri teroriste ne va ajuta să facem ca vieţile noastre să fie mai în siguranţă. Statele membre
au confirmat valoarea imensă a acestor informaţii obţinute prin TFTP, pe care autorităţile SUA le pun în
comun cu noi.

De asemenea, ştim că, de la începutul acestui an, informaţii esenţiale referitoare la suspecţi cunoscuţi au
rămas fără rezultate, deoarece datele din TFTP stocate la nivelul UE nu fuseseră transferate către SUA în
ultimele şase luni. A fost o situaţie gravă şi sunt uşurată că soluţionăm acum această breşă de securitate.

Atentatele cu bombă din Londra au avut loc exact în urmă cu cinci ani. Această tristă aniversare ne aminteşte
de victime şi de familiile acestora şi ne dorim ca această tragedie să nu se fi întâmplat şi să nu se mai întâmple
niciodată. Trebuie să ne străduim să prevenim viitoare atacuri, iar acest acord este un instrument important
în lupta de prevenire a oribilelor atacuri de acest tip.

Pentru toate aceste motive, v-aş solicita să aprobaţi joi acordul. Sunt încrezătoare că majoritatea dintre dvs.
veţi avea aceeaşi opinie ca cea a raportorului şi veţi recunoaşte numeroasele îmbunătăţiri importante care
au fost aduse acestui acord.

(Aplauze)

Ernst Strasser, în numele Grupului PPE. – (DE) Dle preşedinte, dnă comisar, acest acord nu este un acord
oarecare; acest acord este un punct de reper în procesul de punere în aplicare a Tratatului de la Lisabona.
Aici, Parlamentului i s-a conferit responsabilitate; aici, Parlamentul şi-a asumat răspunderea şi, tot aici,
Parlamentul şi-a demonstrat responsabilitatea.

În al doilea rând, acesta este un mare succes politic pentru Parlament, faţă de americani, Consiliu şi Comisie.
În al treilea rând, este un mare succes în termeni de conţinut, din moment ce acest acord, la iniţiativa
Parlamentului, a adus în discuţie propriul nostru mecanism TFTP, de care avem nevoie dacă dorim să facem
progrese aici în Europa.

Nu am realizat totul, dar au fost puse multe în mişcare, mulţumită bunei cooperări dintre Comisie şi Consiliu
– Consiliul a fost foarte activ – şi dintre grupurile din Parlament. Trebuie să le mulţumesc în mod special
raportorilor pentru că au făcut o treabă bună.

Claude Moraes, în numele Grupului S&D. – Dle preşedinte, în contextul respingerii de către grupul din care
fac parte a Acordului interimar privind TFTP, salutăm hotărârea preşedinţiei spaniole şi a SUA de a redeschide
negocierile pentru a lua în considerare garanţii esenţiale privind protecţia datelor pentru toţi cetăţenii UE.

Astăzi, grupul din care fac parte poate acorda sprijin raportului Alvaro, nu fiindcă acesta reprezintă acordul
perfect, ci deoarece cuprinde măsurile cheie de protecţie, pe care ne-am aştepta cu toţii să le vedem într-un
transfer internaţional de date de o asemenea importanţă – aşa cum a spus dl Strasser, cu ocazia acestui
eveniment de referinţă. Acest acord semnalează capacitatea Parlamentului de după Tratatul de la Lisabona
de a reprezenta interesele tuturor cetăţenilor UE în tranzacţiile sale cu Consiliul, Comisia şi ţările terţe.
Reprezintă un nou început, aşa cum a spus dna Malmström.

În ceea ce priveşte elementul principal, transferul colectiv de date referitoare la cetăţenii UE, am negociat cu
succes aşa-numita abordare dublă, care combină garanţii stricte, precum numirea de către UE a unor
funcţionari europeni în cadrul Trezoreriei SUA, cu un program de lucru concret, care vizează o soluţie
europeană pentru extragerea de date pe teritoriul Uniunii Europene.

Acest acord se referă la echilibrul important dintre combaterea terorismului şi protejarea libertăţilor cetăţenilor
noştri. Mâine, în districtul meu din Londra, aniversăm atentatele cu bombă din 7/7. Ştim cu toţii la ce se
referă acest acord, dar echilibrul este esenţial. În orice negociere, trebuie să existe concesii reciproce, dar
grupul din care fac parte consideră că cetăţenii UE pot avea sentimentul că Parlamentul lor, care funcţionează
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cu o preşedinţie eficientă, a asigurat multe dintre garanţiile la care ei se aşteaptă şi un acord care va depăşi
cu mult potenţialul negativ al 27 de acorduri bilaterale. Acordurile bilaterale nu pot conţine elemente precum
recursul judiciar pe baze nediscriminatorii, rectificarea, ştergerea şi interzicerea extragerii datelor (data
mining) şi a creării de profiluri (profiling). Mai bine un acord UE cu garanţii reale decât acorduri bilaterale
cu consecinţe necunoscute.

Pentru toate aceste motive, grupul din care fac parte va sprijini acest acord renegociat şi va susţine cu mândrie
garanţiile obţinute cu concursul nostru, al raportorului şi al tuturor celorlalte grupuri, în numele cetăţenilor
UE şi al libertăţilor acestora.

Renate Weber, în numele Grupului ALDE. – Dle preşedinte, permiteţi-mi să încep prin a-l felicita pe colegul
meu, Alexander Alvaro, în ceea ce priveşte rezultatul de astăzi. Ştiu că a muncit din greu pentru a realiza
ceea ce ni se prezintă nouă astăzi. Permiteţi-mi să îi mulţumesc şi dnei Jeanine Hennis-Plasschaert pentru
activitatea sa susţinută în ceea ce priveşte acest dosar pe perioada cât a fost deputată în acest Parlament.

Textul acestui acord nu este perfect. Totuşi, în lunile care au trecut până astăzi din luna februarie, când am
respins prima versiune, Parlamentul s-a arătat a fi un jucător de încredere şi responsabil. Am fost constructivi
încă de la început. Nu am avut niciodată scopul de a obstrucţiona întregul proces fără motiv, deoarece
combaterea terorismului este la fel de importantă pentru noi ca şi pentru partenerii noştri americani, dar, în
acelaşi timp, dorim să rămânem fideli valorilor şi principiilor noastre.

Aşa că vă invit să votăm acest nou acord şi să ne concentrăm pe viitor, asigurându-ne că atât Comisia, cât şi
Consiliul se ridică la înălţimea promisiunilor făcute, aşa cum sunt ele consacrate de acord sau anexate acestuia,
deoarece scopul nostru ultim rămâne o soluţie europeană durabilă şi viabilă din punct de vedere juridic. Am
promis cetăţenilor noştri extragerea de date de către UE pe teritoriu european – o promisiune pe care trebuie
să o respectăm.

Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, opusul
lui bine sunt bunele intenţii. Modalităţile şi mijloacele prin care antevorbitorii conservatori, social-democraţi
şi liberali au justificat sprijinul lor prestabilit în ceea ce priveşte noul Acord SWIFT îmi sugerează că se
ghidează după principiul că atacul este cea mai bună formă de apărare, mai degrabă decât să fie convinşi
efectiv de propriile lor cuvinte.

Căci adevărul este că noul Acord SWIFT nu a făcut practic nimic pentru a schimba fondul criticilor exprimate
clar de acest Parlament, cu o majoritate copleşitoare, la momentul respingerii sale din luna februarie şi al
rezoluţiei sale din luna martie. Un volum imens de date bancare cu caracter personal, care sunt proprietatea
unor cetăţeni dincolo de orice posibilă suspiciune, va continua să fie transferat către autorităţile din SUA,
pentru a fi stocat acolo timp de cinci ani întregi, fără vreun control din partea unei autorităţi juridice
independente.

Doar autoritatea poliţienească europeană, Europol, care este ea însăşi interesată de rezultatele investigaţiilor,
va autoriza cererile din partea autorităţilor americane. Toate aceste lucruri, nu numai că sunt greşite din
punct de vedere politic şi aduc atingere apărării drepturilor fundamentale europene, dar contravin întru totul
legislaţiei constituţionale europene. Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi curţile constituţionale naţionale,
precum şi responsabilii cu protecţia datelor au hotărât că mecanismele fundamentale prevăzute de acord
încalcă legea. În calitate de Parlament European, nu am reuşit încă nici măcar să solicităm serviciilor noastre
juridice o evaluare înainte de a vota.

Din aceste motive, noi, în calitate de Parlament, nu ar trebui să votăm un astfel de acord. În calitate de deputaţi
în Grupul Verts, vom fi, din acest motiv, în favoarea unei a doua respingeri şi a unei negocieri autentice a
principiilor comune cu Statele Unite, înainte de a extinde schimbul de informaţii într-o asemenea măsură.

Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, aş dori să îi mulţumesc dlui Alexander Alvaro
şi predecesorului său, dna Jeanine Hennis-Plasschaert, precum şi autorităţilor SUA şi, în special, dlui
Ambasador american, dl Kennard, pentru activitatea lor susţinută, perseverenţa şi determinarea de a prezenta
un alt acord şi de a menţine o relaţie pozitivă între UE şi SUA. Ar trebui să felicităm SUA pentru convingerea
lor susţinută că progresul este posibil în acest sector şi pentru perseverenţa reînnoită de a obţine un acord
internaţional între UE şi SUA.

Consider că, de data aceasta, ne aflăm cu toţii aici cu mult mai multă bunăvoinţă şi coeziune după şase luni
de negocieri în general reuşite, dar dificile. Parlamentul a trebuit să depună mari eforturi ca să fie auzit, iar
vocea să îi fie respectată. Ceea ce ni se prezintă în sfârşit este un acord care nu numai că este nou, ci este şi
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îmbunătăţit; un acord pe care îl putem accepta şi de care ar trebui să fim mulţumiţi, mai ales după ce am
învăţat o serie de lecţii vitale în cadrul Parlamentului şi al instituţiilor UE. Înţelegerea este bună faţă de data
trecută, incluzând, aşa cum se prezintă acum, un control al legalităţii, monitorizarea UE, proceduri de revizuire
şi mecanisme de blocare. Acordul reprezintă pentru noi posibilitatea de a avea în viitor propriul nostru sistem
TFTP, specific pentru UE. Este cu siguranţă mai egal, mai deschis şi mai democratic.

Pentru acei deputaţi care mai au încă rezerve, acordul nu este perfect, dar permiteţi-mi să reamintesc acestui
Parlament că nu trăim într-o lume perfectă. Într-adevăr, trăim într-o lume plină de pericole, aşa cum dl Claude
Moraes a subliniat puţin mai devreme în legătură cu Londra. Acesta este exact motivul pentru care este nevoie
de acest acord. De aceea nu avem doar datoria de a proteja datele şi drepturile cetăţenilor noştri, ci şi de a
proteja securitatea lor actuală şi siguranţa lor.

Aseară în comisie, acest acord a fost adoptat cu o majoritate covârşitoare. A fost o victorie a bunului simţ şi
sper ca acelaşi rezultat să se repete şi în acest Parlament când vom vota împreună. Acum este timpul să lăsăm
deoparte idealurile noastre individuale şi să fim practici de dragul oamenilor pe care îi reprezentăm. Este
timpul acum ca reputaţia UE ca organism internaţional serios să fie reînnoită. Acum este timpul să ne
comportăm în mod rezonabil şi responsabil. Acum este timpul ca acest Parlament să voteze în favoarea
acordului, ceea ce grupul din care fac parte va face cu siguranţă.

Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL. – (PT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, despre ce discutăm?
Discutăm despre aproape 90 de milioane de mesaje financiare pe lună, o cifră care reprezintă mai mult de
un miliard de mesaje pe an. Aceste mesaje financiare provin din Europa, fie din schimburile între ţările
europene, fie din cele între Europa şi restul lumii. Timp de luni şi ani, ne-am referit la acest lucru în Parlament
ca date în vrac, transfer colectiv de date.

Parlamentul a luat în considerare refuzarea transferului colectiv de date, pentru prima oară, în luna februarie,
când a respins acordul. A făcut-o pentru a doua oară în luna mai, cu o rezoluţie în care se preciza în mod
clar că transferul colectiv de date este ilegal. Acum avem din nou de-a face cu transferul colectiv de date.
Acesta este fondul acordului; fondul acordului nu se schimbă şi toţi cei din acest Parlament ştiu acest lucru
foarte bine. Prin urmare, există motive întemeiate de a vota în continuare împotriva acordului.

Acest acord are multe puncte slabe. Atunci când ni se spune că acordă dreptul la un control al legalităţii, la
transparenţă ... dragi doamne şi domni, ştim cu toţii prea bine că acesta este un acord executiv cu Casa Albă.
Legea americană nu se schimbă; nu trece prin Congres. Cetăţenii europeni care locuiesc în Statele Unite ale
Americii sunt discriminaţi de un asemenea acord. Numeroasele cuvinte frumoase din acord nu au niciun fel
de temei în practică şi o ştim prea bine.

Cu toate acestea, ni se prezintă apoi o problemă crucială privind rolul Europol. Trebuie totuşi să se precizeze
în mod clar că Europol nu este responsabil cu protecţia datelor. Dispunem de o Autoritate Europeană pentru
Protecţia Datelor pe care Comisia Europeană şi Consiliul European nu au vrut niciodată să o includă în acest
acord.

Europol este o agenţie care trebuie să fie controlată, deoarece beneficiază de pe urma acestui acord. Primeşte
indicii poliţieneşti, dar nu este o agenţie de filtrare care să servească la protecţia datelor referitoare la cetăţenii
europeni. Ştim că acest lucru este greşit; ştim că este atât ilegal, cât şi neconstituţional. Cu toate acestea, nu
mai târziu de ieri, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a făcut Parlamentului un mare
deserviciu prin faptul că a refuzat să solicite avizul serviciului juridic al Parlamentului privind rolul Europol
în această chestiune, ceea ce ştim că este foarte greşit.

Grupul de stânga va solicita serviciului juridic avizul respectiv – şi aş dori să îi mulţumesc colegului nostru,
dl Alvaro, care a muncit din greu şi a fost transparent în activitatea desfăşurată, cooperând cu raportorii
fiecărui grup –, deoarece, dragi prieteni, putem alege dacă dorim să ştim sau nu. Avem sarcina, în calitate de
organ legislativ, de a prevedea implicaţiile juridice ale acestui acord, iar grupul de stânga va vota în mod
decisiv împotriva acestui acord.

Gerard Batten, în numele Grupului EFD. – Dle preşedinte, acest acord este propus în baza Tratatului de la
Lisabona şi, prin urmare, este lipsit de orice legitimitate democratică. Popoarelor Europei li s-a refuzat în
mod sistematic referendumul în ceea ce priveşte Tratatul de la Lisabona, deoarece elita politică eurofilă ştia
că aveau să îl respingă.

Aceasta este o problemă care ne va tot urmări în anii ce vor veni. Aţi creat o situaţie ilegală şi acum elaboraţi
legi ilegale! Uitaţi-vă la felul în care s-a procedat. Acelor puţini deputaţi europeni, cărora li s-a acordat acces
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la acest raport secret, sau acord secret, li s-a permis să îl vadă numai după semnarea unei declaraţii de onoare
de a nu dezvălui conţinutul acestuia. Şi mai important, cetăţenii europeni, care sunt de fapt proprietarii
acestor informaţii, sunt întru totul în necunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte conţinutul acestuia. Mai precis,
legislaţia propusă este ilegală în conformitate cu legea existentă în Regatul Unit privind protecţia datelor,
care reglementează transferul internaţional al datelor cu caracter personal ale cetăţenilor persoane fizice.
Legea respectivă prevede că asemenea informaţii nu pot fi transferate fără consimţământul persoanelor
implicate. Autorităţile SUA au arătat deja că, pur şi simplu, se servesc de asemenea date în felul şi la momentul
pe care îl consideră oportun. SUA nu poate fi de încredere în ceea ce priveşte respectarea drepturilor altor
naţiuni.

Datele financiare confidenţiale şi private la care ne referim aparţin unor persoane fizice – şi nu Uniunii
Europene sau Parlamentului European. Nu au niciun drept să le transfere către SUA sau către oricine altcineva.
Se pare că reprezentatul Regatului Unit în Consiliu a trecut peste legislaţia naţională existentă în vederea
realizării acest acord. Cu ce drept? Cu toate acestea, ştim cu toţii că legislaţia UE, complet nedemocratică şi
ilegitimă, prevalează faţă de legea democratică naţională!

Trebuie să ne opunem terorismului, dar nu trebuie să îl folosim ca un pretext pentru a elimina drepturile şi
protecţiile cetăţenilor. Acesta este doar exemplul cel mai recent pentru modul în care UE creează o situaţie
politică nedemocratică şi ilegitimă. Partidul Independent britanic va vota împotrivă.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Dle preşedinte, Partidul Olandez pentru Libertate (PVV) va vota în favoarea
acordului cu Statele Unite şi, prin urmare, în favoarea raportului care stă la baza acestuia. Cooperarea privind
combaterea terorismului este extrem de importantă pentru mine şi, de asemenea, pentru partidul meu. Cu
toate acestea, să nu uităm motivul pentru care – din păcate – este necesar să cooperăm cu Statele Unite în
acest mod. Jihadul global reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare la nivel mondial. Lupta împotriva
valorilor occidentale este susţinută financiar şi încurajată ideologic de Orientul Mijlociu. Să fim siguri de
acest lucru.

Dle preşedinte, eu însumi am fost la Washington, DC la 11 septembrie 2001 şi am vizitat locul dezastrului
de la Pentagon la câteva ore după atacuri. Un miros greu impenetrabil şi nedefinit al unui avion care se
prăbuşise peste o clădire plutea în aer. Era un miros teribil; duhoarea terorismului. Dacă, în această săptămână,
putem să prevenim atacuri teroriste prin faptul că ne dăm consimţământul pentru acordul cu Statele Unite,
ar fi grozav.

Simon Busuttil (PPE). – Dle preşedinte, sunt un cetăţean care respectă legea şi doresc ca securitatea mea să
fie protejată, fără intruziuni excesive în viaţa mea privată. Dar, în egală măsură, doresc ca viaţa mea privată
să fie respectată, fără ca acest lucru să se facă în defavoarea securităţii mele.

Prin acest acord, am făcut exact acest lucru. Am arătat că viaţa privată şi securitatea nu trebuie să se afle în
tabere opuse. Am arătat că le putem avea pe amândouă. Am arătat că putem să ajungem la un echilibru
echitabil. Acesta nu este un joc la care suma să fie zero. Consider că acesta este exact genul de echilibru pe
care cetăţenii noştri care respectă legea îl aşteaptă de la noi. De aceea ar trebui să sprijinim acest acord şi ar
trebui să fim mândri că îl sprijinim, deoarece am jucat un rol major în elaborarea sa.

Birgit Sippel (S&D). – (DE) Dle preşedinte, o remarcă preliminară. Fie că acceptăm, fie că respingem, fiecare
decizie este demnă de respect. Cu toate acestea, ceea ce este inacceptabil sunt anumite exagerări, jumătăţi de
adevăr şi minciuni, care sunt adesea lipsite de orice cunoaştere a faptelor, care au fost de asemenea exprimate
în dezbaterea publicată. Mai multă obiectivitate şi mai puţină emoţie ar fi fost cu siguranţă mai potrivite.

Pentru a reveni la subiect, combaterea terorismului implică în egală măsură apărarea valorilor şi libertăţilor
democratice. Una dintre acestea necesită şi folosirea de date, în timp ce cealaltă necesită un grad ridicat de
protecţie a datelor. Acesta este întocmai punctul în care, sub presiunea Parlamentului European, am putut
realiza atât de multe: verificarea că o solicitare se bazează efectiv pe o suspiciune legitimă de terorism şi
verificări zilnice din partea funcţionarilor UE din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA pentru a
garanta că numai datele care privesc suspecţii de terorism sunt analizate, inclusiv posibilitatea de a bloca
extragerea de date. Noi, cei din Parlament, suntem convinşi că această funcţie importantă trebuie reglementată
în acord cu toate instituţiile. Respectarea standardelor, cu implicarea responsabililor cu protecţia datelor,
trebuie să fie controlată anual şi, pentru o perioadă de stocare de cinci ani, un audit anual trebuie să garanteze
că datele care nu sunt necesare sunt şterse în timp util.

Repet, transferurile intraeuropene nu sunt afectate. Cu toate acestea, nu s-a realizat totul.
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De exemplu, Europol. Aş dori să solicit Comisiei Europene să nu aştepte până în 2013, ci să pregătească
rapid propuneri legislative care să asigure controlul parlamentar prin mijloace de codecizie.

Sophia in 't Veld (ALDE). – Dle preşedinte, voi vota în favoarea acordului, dar cu mari rezerve şi ezitări.
Acest acord are deficienţe serioase care lasă loc căilor de atac jurisdicţionale. El lasă verdictul final în mâna
instanţelor, mai degrabă decât în cea a decidenţilor politici, acolo unde ar trebui să fie. Încheierea de acorduri
internaţionale care nu sunt impecabile din punct de vedere juridic este o strategie riscantă. Prin urmare, acest
acord nu este un motiv de sărbătoare, dar este opţiunea cea mai puţin rea.

Deşi împărtăşesc multe din îndoielile şi preocupările celor care votează împotrivă, respingerea nu va avea
drept rezultat un acord mai bun şi cu toţii ştim acest lucru. De ce? Deoarece guvernele statelor membre – nu
guvernul american, ci propriile noastre guverne – insistă ca datele bancare ale cetăţenilor europeni să fie
prelucrate de ţări terţe. Numai mulţumită Parlamentului European datele noastre cu caracter personal vor
fi filtrate, pe viitor, de autorităţile europene, sub propriul nostru control. Sistarea transferului colectiv de
date pe termen lung reprezintă un progres major pe care ar trebui să îl recunoaştem.

În sfârşit, distinşi colegi, dacă votează împotrivă, acest Parlament are o mare responsabilitate de a asigura
punerea în aplicare rapidă şi integrală a deciziei Consiliului.

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Dle preşedinte, aş dori să îi mulţumesc dnei in ’t Veld pentru discursul
său. Cel puţin explică în mod clar motivele pentru care votează în favoarea acordului, deoarece de la început,
în discursurile a două grupuri mari, nu am auzit nimic decât pretexte.

Realitatea este că acest acord nu este, evident, deloc diferit, cel puţin în ceea ce priveşte punctele principale
care au justificat opoziţia Parlamentului European în luna februarie. Acesta cuprinde în continuare cazuri
de transfer aleatoriu de date şi cuprinde încă stocarea datelor timp de cinci ani. Nu există încă în mod concret
niciun drept de recurs pentru cetăţenii europeni pe teritoriu american şi mai este şi chestiunea foarte
importantă, invocată de dl Tavares, referitoare la Europol. Europol nu este o instituţie juridică şi nu eu sunt
cea care o spune – ci textele, tratatele. Autorităţile europene şi naţionale pentru protecţia datelor sunt toate
de acord în legătură cu aceste puncte esenţiale.

În ceea ce mă priveşte, am sentimentul că, după ce ne-am încordat muşchii – aşa cum aţi spus, dle De Clerck
–, acum ne ploconim, iar aceasta nu este o veste bună pentru cetăţenii europeni.

(Aplauze)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dle preşedinte, ceea ce a fost negociat pentru Acordul SWIFT şi acum este
prezentat ca protecţie a datelor este, de fapt, un act penibil de autoamăgire din partea europenilor. Atâta
timp cât cetăţenii care nu se fac vinovaţi de nicio infracţiune pot, doar prin intermediul unor transferuri în
afara Europei mulţumită pachetelor de date, să intre în evidenţa serviciilor secrete ale SUA, este evident că
protecţia datelor va fi transformată în bătaie de joc.

Căci, spun ei destul de răspicat, restrângerea transferului de date doar la persoane fizice nu este posibilă în
prezent din punct de vedere tehnic. Dacă limitarea datelor transferate doar la solicitări specifice nu poate fi
deocamdată realizată, atunci aceste date ar trebui pur şi simplu să nu fie furnizate şi astfel s-ar pune capăt la
tot. Odată ce acordul va fi pus în aplicare, puteţi fi siguri că nimănui nu îi va păsa câtuşi de puţin de stabilirea
unor limite.

Sistemul de monitorizare propriu al UE care urmează să fie constituit se va dovedi, peste câţiva ani, că are
un efect de placebo, un sedativ pentru critici. Stocarea de pachete de date nelimitate pentru o perioadă aşa
lungă de timp – şi cinci ani din punctul de vedere al legii informaţiilor este o mică eternitate –, în lipsa oricărei
intervenţii juridice, este contrară concepţiei noastre despre un stat modern, statul de drept. Astfel, o
intensificare a protecţiei datelor nu se întrevede nicăieri în acest acord.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Dle preşedinte, am dori să îi felicităm pe dna
Malmström şi pe dl Alvaro şi pe noi înşine pentru sprijinul anunţat în favoarea acordului de către diversele
grupuri care formează marea majoritate în acest Parlament. Să îi respectăm şi pe cei care nu sunt de acord.

Securitatea transatlantică însoţită de garanţii democratice este esenţială pentru scurtcircuitarea finanţărilor
terorii. Astăzi, reafirmăm sprijinul nostru pentru un nou acord care este mai protector faţă de interesul public
şi în legătură cu care Parlamentul a jucat un rol mai important. Consiliul trebuie să înţeleagă, să asculte şi să
coopereze mai mult şi mai bine cu un Parlament diferit, funcţionând în baza Tratatului de la Lisabona.
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UE are nevoie de propriul program de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste, într-o formă în care
extragerile de date să poată avea loc pe teritoriul Uniunii şi sub supravegherea funcţionarilor europeni.
Comisia are un rol esenţial de jucat în promovarea acestui lucru.

În încheiere, nu trebuie să uităm că informaţiile obţinute de Statele Unite folosind SWIFT-ul au reprezentant
un factor determinant în prevenirea atacurilor de la Barcelona, Madrid şi Londra şi a jihadului din Germania.

Consider că acordul este folositor.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, începând cu 1 februarie 2010,
precedentul Acord SWIFT cu SUA a încetat să producă efecte, iar în prezent dispunem de un nou acord. S-ar
putea spune în mod firesc că a prevalat un simţ al responsabilităţii, dar mie nu mi se pare că este aşa. Ar fi
suficient să se aşeze una lângă alta ipotezele iniţiale de reglementare cu cea convenită în ultimele zile pentru
a aprecia pe deplin îmbunătăţirile considerabile aduse în urma contribuţiei Parlamentului European şi în
urma negocierilor purtate de Comisie şi de preşedinţia spaniolă.

Profesorul meu de drept public obişnuia să spună că cel mai bun acord este acela care va trebui să fie
îmbunătăţit. Prin urmare, va trebui să ne descurcăm cu un acord bun, care lansează o dorinţă şi o strategie
comună împotriva terorismului, însă acum trebuie să implicăm ţări terţe, care sunt esenţiale în procesul de
combatere a terorismului. În sfârşit, consider că prin acest acord se obţine un echilibru adecvat între dreptul
la viaţa privată şi dreptul la securitate.

Carlos Coelho (PPE). – (PT) Dle preşedinte, doresc să o felicit pe dna comisar Malmström, pe raportor, dl
Alvaro, şi pe toţi cei care au colaborat la acest dosar. Vocea Parlamentului European se face auzită; negocierile
au avut loc. Acest acord este deopotrivă diferit şi mai bun decât cel pe care l-am respins în februarie.

Acestea fiind spuse, aş dori să clarific faptul că mai am încă îndoieli în legătură cu articolul 20. Formularea
sa pare a pune sub semnul întrebării eficacitatea drepturilor prevăzute în cadrul acordului şi continuu să nu
fiu de acord cu alegerea Europol, care nu este nici o autoritate juridică independentă, nici o autoritate pentru
protecţia datelor.

Nu cred în mod serios că putem respinge acest acord. Este diferit de cel pe care l-am văzut în februarie, dar
încă nu mă simt în largul meu să îl aprob, aşa că mă voi abţine.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Resping argumentele prezentate de oponenţi. Aş dori să spun că, din
februarie, când Acordul SWIFT a fost blocat de Stânga şi de eurosceptici, datele bancare au fost transferate
fără a avea la bază textul unui acord. Nu uitaţi că, din septembrie 2001, nu au fost cunoscute cazuri de folosire
abuzivă a datelor sensibile referitoare la europeni. Aplaud faptul că, mulţumită Tratatului de la Lisabona,
Parlamentul European a asigurat că de aici înainte un funcţionar european, şi nu un funcţionar american sau
un membru al Europol, va fi cel care va decide, în cadrul statelor membre, în legătură cu transferul oricărui
tip de date personale.

Aş dori să cer dnei comisar să specifice un termen până la care numele celor trei candidaţi pentru acest rol
vor fi cunoscute. Aş dori să informez oponenţii persistenţi ai cooperării dintre UE şi SUA că datoria noastră
este de a proteja vieţile cetăţenilor noştri de atacurile teroriste în mod eficient. Acest acord oferă în prezent
garanţii ferme şi, în acelaşi timp, protejează datele şi oferă posibilitatea unei acţiuni în justiţie pentru
compensaţii în cazul în care datele comerciale sunt folosite în alte scopuri. Aş dori să le mulţumesc membrilor
Comisiei şi membrilor Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne pentru acest rezultat.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) De această dată voi fi cu adevărat concisă. Acordul nu este nici ideal, nici
perfect, dar cred că este acordul cel mai bun cu putinţă pe care am reuşit să îl realizăm într-un timp atât de
scurt. Este echilibrat în sensul că acordă atenţie securităţii cetăţenilor europeni, precum şi dreptului acestora
la libertate şi la protecţia datelor. Este vital pentru noi să îl acceptăm în iulie întrucât va fi esenţial pentru
securitate. De asemenea, este important, din motive de protecţie a datelor, ca datele să nu fie transferate fără
niciun control. Au fost incluse în text garanţii suplimentare, parţial în legătură cu justificarea pentru dezvăluirea
datelor şi parţial în legătură cu justificarea pentru prioritizarea datelor. De acum înainte, căile de atac
disponibile vor fi transparente. Desigur, există şi chestiuni nerezolvate, aşa cum s-a menţionat mai devreme
de către colegii deputaţi: argumentarea pentru alegerea EUROPOL şi durata perioadei de stocare. Pe lângă
conţinut, este de asemenea important să dispunem acum de un program clar pentru dezvoltarea unui TFTP
european – vom primi o propunere în acest sens într-un an – şi ca relaţia dintre Consiliu, Comisie şi Parlament
să fie diferită de aici înainte.
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Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Dle preşedinte, sunt în favoarea unui acord care furnizează informaţii
specifice referitoare la o persoană care sprijină în mod activ şi intenţionat terorismul şi ale cărei drepturi sunt
apărate în instanţă. Aş dori să îi mulţumesc dlui Alvaro şi dnei Malmström pentru că cel puţin au încercat
să aducă acest lucru în discuţie. Noi am spus fără transferuri colective de date şi totuşi vom avea transferuri
colective de date cel puţin trei ani. Am spus că, pentru certitudine juridică, avem nevoie de o instanţă care
să ne apere drepturile şi totuşi o să avem un Europol, şi anume ca să se justifice faptul că acordul respectă
acordul, nu drepturile omului. De asemenea, avem o definiţie a terorismului care este în acord cu definiţia
Statelor Unite, şi anume o secţiune flexibilă care este atât de vastă încât să fie aplicată şi organizaţiilor de
ajutorare care nu acţionează în mod loial şi în interesele politicii externe a Statelor Unite.

Nu, din păcate, protecţia drepturilor omului în acest acord este la fel de goală ca faimosul împărat.

Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, dezbaterea noastră trebuie să
pună accentul pe două aspecte. Un aspect, şi anume protecţia datelor, a fost abordat astăzi foarte des. Este
adevărat că unele lucruri au fost îmbunătăţite, dar transferul colectiv de date nu a fost eliminat. Ceea ce mă
deranjează cel mai mult este că, în ceea ce priveşte protecţia datelor, Europol a primit, de fapt, puteri sporite:
pe ce temei juridic, dacă pot întreba?

Cu toate acestea, doresc de asemenea să spun destul de clar că mai există un alt aspect, despre care trebuie
să discutăm în mod serios, şi anume că, chiar dacă toate problemele privind protecţia datelor ar fi rezolvate,
până la ultima, ar rămâne întrebarea dacă principiul conform căruia transferarea datelor bancare a milioane
de oameni din Europa în scopuri de prevenire reprezintă efectiv o contribuţie reală la combaterea terorismului.
Mă îndoiesc profund, nicio evaluare nu a fost făcută şi nimic nu sprijină acest lucru. În schimb, o supraveghere
de facto a cetăţenilor va fi introdusă şi doresc să vă reamintesc că nici măcar responsabilul cu protecţia datelor
nu vede necesitatea unei astfel de reglementări.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) La 28 iunie, un nou acord a fost semnat privind transferul de date referitoare
la cetăţenii Uniunii Europene către Statele Unite. După părerea mea, modificările care au fost aduse acestui
acord nu sunt întru totul convingătoare.

Am discutat despre modul în care funcţionari ai UE la Washington ar putea influenţa selecţia datelor care
vor fi prelucrate. Bineînţeles, acest lucru va depinde de competenţa acestor funcţionari, dar nu avem nevoie
ca ei să fie acolo pentru a-şi exprima părerea, deoarece funcţionarii serviciului de informaţii american vor fi
în principal cei care vor prelucra datele.

De asemenea, am afirmat că o instanţă independentă ar putea schimba o hotărâre. Cu toate acestea, instanţa
va acţiona pe baza apelurilor introduse de cetăţeni, iar cetăţenii nu vor şti că sunt monitorizaţi de serviciile
de informaţii. În concluzie, cum va putea oare instanţa să se pronunţe în legătură cu ceva, de vreme ce instanţa
nu va şti că cetăţenii sunt monitorizaţi?

S-a discutat, de asemenea, despre modul în care UE îşi va elabora propria procedură pe viitor, o procedură
care însă ar fi trebuit să fie deja adoptată şi aprobată.

Andrew Henry William Brons (NI). – Dle preşedinte, aşa-numita garanţie din noul proiect de acord este
un element al controlului UE privind extragerea în Statele Unite a datelor din transferurile colective. Chiar
dacă acest control ar fi exercitat cu bună-credinţă, nu cred că persoanele respective ar avea curajul de a refuza
solicitări de extragere din partea Statelor Unite dacă li s-ar spune, în mod neveridic, că sunt destinate combaterii
terorismului. Cu toate acestea, politica externă a SUA este mult mai cuprinzătoare decât opoziţia faţă de
terorism şi este destul de probabil ca Statele Unite să încerce obţinerea accesului la date financiare care să fie
folosite împotriva oponenţilor săi politici, mult mai numeroşi, şi nu numai împotriva adevăraţilor terorişti.

Cu toate acestea, opoziţia mea faţă de acest tratat nu se limitează doar la conţinutul său. Responsabilitatea
pentru tratatele care se referă la informaţii confidenţiale sensibile revine de drept statelor suverane şi nu
organismelor supranaţionale cum este UE.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Aş dori să le mulţumesc dnei Malmström şi dlui Alvaro pentru raport. Putem
fi mulţumiţi de progresele înregistrate în ceea ce priveşte acest acord foarte discutat, dar foarte important.
Cu toate că am votat deja în favoarea acestuia în februarie, alături de majoritatea Grupului PPE, am sentimentul
că noua formulare garantează termeni mai favorabili pentru cetăţenii UE, indiferent cât de incomodă a fost
întârzierea. A trebuit să găsim echilibrul potrivit între protecţia datelor şi securitate şi cred că am realizat
acest lucru într-o mare măsură. Cu toate acestea, este important să constituim propriul nostru sistem de
securitate împotriva finanţărilor în scopuri teroriste în viitor, un sistem care va fi capabil să funcţioneze în
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mod independent în UE. În timpul dezvoltării şi funcţionării sistemului, va trebui să ne asigurăm că drepturile
cetăţenilor privind protecţia datelor sunt întru totul respectate.

Elena Băsescu (PPE). - Doresc să felicit raportorul, pe domnul Alvaro, şi să afirm încă de la început că susţin
adoptarea acordului UE-SUA privind transferul de date bancare pentru combaterea terorismului.

Noua variantă de acord asigură o mai bună protecţie a drepturilor cetăţenilor europeni. Clienţii băncilor
europene vor putea obţine acum informaţii referitoare la modul în care sunt folosite datele lor bancare
personale.

Consider că Europol va avea un rol foarte important, întrucât va verifica dacă suspectarea de terorism a unui
client bancar este justificată sau nu, iar desemnarea de către Comisia Europeană a unei persoane care va
supraveghea extragerea zilnică a datelor, va întări rolul Uniunii Europene.

În concluzie, doresc să subliniez faptul că trebuie să menţinem un echilibru între responsabilitatea de a
asigura siguranţa cetăţenilor şi protecţia datelor cu caracter personal.

Stefaan De Clerck, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. – (NL) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, a fost
o dezbatere plină de pasiune. Preţuiesc propunerile diferitelor grupuri politice şi diferiţilor vorbitori, dar pot
conchide doar că dezbaterea care are loc în toată Europa, în toate parlamentele, se referă la un echilibru între
securitate şi combaterea terorismului, pe de o parte, şi protecţia datelor şi protecţia vieţii private, pe de altă
parte. Trebuie să supraveghem îndeaproape acest echilibru. Este un proces progresiv. Am propus acorduri,
acordurile respective au fost respinse în acest Parlament, iar acum am înaintat un nou acord care este mult
mai bun şi care va continua să evolueze. Am încredere că acest acord reprezintă un pas important înainte şi
că acordul cadru privind protecţia datelor dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, care necesită
negocieri suplimentare şi care poate să mai întârzie, va fi de asemenea adoptat. Vom analiza modul în care
este organizată supravegherea, supusă parţial monitorizării atente a Comisiei, astfel încât să putem efectua
o supraveghere europeană profesională în Statele Unite. Toate acestea reprezintă măsuri pozitive.

Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, totuşi, este de asemenea adevărat că, deşi criticăm, în prezent, un
parteneriat între Europa şi Statele Unite, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru elaborarea propriului
nostru sistem, şi am făcut acest lucru. Un sistem al nostru a fost propus şi se va lucra la el în continuare. Este
uşor să critici un sistem care implică Statele Unite, dar atunci trebuie să fim consecvenţi şi să facem ceea ce
am convenit acum aici; şi anume, să dezvoltăm propriul sistem european. Consider că acesta este pasul
următor şi am, aşadar, deplină încredere că acordarea consimţământului reprezintă o contribuţie pozitivă
la sporirea securităţii în Europa şi că, în acelaşi timp, vom dezvolta mai multe instrumente proprii care să ne
permită folosirea unui mod european de lucru într-o măsură şi mai mare. Prin urmare, sper că acest acord
va primi acum aprobarea Parlamentului.

Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Dle preşedinte, vă mulţumesc pentru această dezbatere. Puteţi
agrea sau nu acest acord. Toate acordurile pe care le încheiem, fie că sunt, la nivel intern, între instituţii sau
cu o ţară terţă, sunt rezultatul unor negocieri dificile, al unor eforturi susţinute şi al unor compromisuri.
Compromisul este însăşi esenţa metodei comunitare. Nu este întotdeauna 100 %, dar, de obicei, este un
compromis decent şi putem să îl acceptăm.

Puteţi să nu îl agreaţi, dar cred că nu este echitabil să spunem că acest acord este echivalent cu cel pe care l-aţi
refuzat în februarie. Nu este deloc adevărat. Au fost aduse îmbunătăţiri considerabile în ceea ce priveşte
protecţia datelor, drepturile fundamentale şi integritatea. Cererile vor fi calibrate cât mai precis cu putinţă:
există mai multe mecanisme de revizuire şi de control, iar ideea unui mecanism TFTP al Uniunii Europene
a fost de asemenea adusă în discuţie. Nici măcar nu se găsea pe ordinea de zi în urmă cu câteva luni, iar acest
lucru a fost făcut mulţumită dvs., abordării dvs. extrem de constructive şi responsabile, precum şi prin
negocieri dificile.

De asemenea, acordul a devenit posibil datorită abordării constructive, deschise şi foarte ferme a omologilor
din SUA. Aceştia au ascultat, au înţeles preocupările noastre şi împreună am ajuns la un acord care ia în
considerare toate aspectele, dar care este şi un instrument de combatere a terorismului şi care să sperăm că
va salva vieţi în viitor. Sunt gata să discut detaliile suplimentare şi dezvoltarea acestui viitor mecanism TFTP,
precum şi punerea în aplicarea a acordului.

Încă o dată, aş dori să mulţumesc tuturor părţilor implicate – raportorului, raportorilor alternativi, Consiliului
şi grupurilor politice – pentru acest raport foarte constructiv.
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Alexander Alvaro, raportor. – (DE) Dle preşedinte, consider că trebuie să luăm act de două lucruri în legătură
cu această discuţie. Primul ar fi că Parlamentul European a dovedit că, după Tratatul de la Lisabona, este
pregătit să lucreze în colaborare. Dl Garrido a afirmat că a subestimat Parlamentul European. Cred că a făcut-o
nu numai din dorinţa de a lucra împreună, ci şi din dorinţa de a da dovadă de responsabilitate. Consider că
am deschis, astfel, o nouă eră în sfera elaborării de acte legislative în UE.

Mă întorc acum către colegii mei deputaţi, care doar ce s-au pronunţat împotrivă. Cu tot respectul cuvenit
pentru opoziţia dvs., mă aştept la acelaşi respect pentru adevăr. Adevărul este că am obţinut o soluţie pe
termen mediu în legătură cu modul în care putem preveni transferurile colective de date. Iniţial, acest acord
nu cuprindea nicio dispoziţie care să garanteze o încetare obligatorie din punct de vedere juridic a transferurilor
colective de date pe termen mediu.

A susţine acum că ar fi trebuit să facem acest lucru peste noapte este la fel de realist ca eliminarea puterii
nucleare peste noapte, ceea ce este, de asemenea, imposibil din punct de vedere politic şi practic. Astfel,
trebuie să dăm dovadă de ceva mai multă onestitate, pe care o aştept cu tot respectul reciproc cuvenit.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votarea va avea loc joi, 8 iulie, la ora 12.00.

Următorul punct pe ordinea de zi este votarea.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

în scris. – În locul Acordului SWIFT „rapid” vizat, implicarea Parlamentului a obligat Comisia şi autorităţile
SUA să negocieze un Acord SWIFT „bun”. Şi acest lucru reprezintă o victorie majoră pentru Europa şi pentru
viitoarele relaţii transatlantice. Da, obţinerea acordului final a durat puţin mai mult, dar s-a obţinut un
echilibru mult mai bun între combaterea terorismului şi protecţia drepturilor fundamentale faţă de acordul
propus cu câteva luni în urmă. A demonstrat că Parlamentul este un interlocutor serios, care îşi poate exercita
noile puteri în mod responsabil şi eficient. Şi a adus un spirit de deschidere şi de cooperare nou – şi foarte
necesar – în relaţiile autorităţilor americane cu UE. Nu este un acord perfect. Sper, de exemplu, să se poată
găsi o cale de către Comisie prin care să se plaseze în cadrul Europol un reprezentant al Autorităţii Europene
pentru Protecţia Datelor, care să supervizeze acele aprobări iniţiale de transferuri colective de date, aşa cum
am reuşit să plasăm un supraveghetor al UE în Trezorerie. În definitiv, cred cu tărie că acest acord mult
îmbunătăţit – în comparaţie cu acordul interimar foarte problematic din februarie – merită aprobarea acestui
Parlament.

Véronique Mathieu (PPE), în scris. – (FR) Aş dori să felicit Comisia pentru rezultatul obţinut la sfârşitul
acestor negocieri dificile. Acest acord respectă exigenţele exprimate de Parlament în urmă cu câteva luni.
Autorităţile SUA au fost de acord să introducă numeroase garanţii privind protecţia datelor care lipseau din
acordul precedent. Eficacitatea acestor transferuri de date în combaterea terorismului a fost subliniată cu
multe ocazii în ultimele luni. Cu toate acestea, este acum timpul ca Uniunea să aibă propriul mecanism pentru
combaterea finanţărilor în scopuri teroriste. În acest sens, salut dorinţa manifestată de Comisie de a face
progrese în acest domeniu şi i-aş solicita să propună acţiuni specifice cât de curând cu putinţă. În sfârşit,
această „afacere Swift” a fost o ocazie pentru Parlament de a-şi exercita noile puteri, conferite de Tratatul de
la Lisabona. Statele membre, precum şi partenerii noştri din ţări terţe, ştiu acum că trebuie să colaboreze
îndeaproape cu Parlamentul pentru adoptarea acestor acorduri. Conţinutul acestui acord este dovada vie a
noilor relaţii instituţionale. Preocupările noastre au fost auzite şi au fost găsite răspunsuri rezonabile.

Franz Obermayr (NI), în scris. – (DE) Sub pretextul combaterii terorismului, datele bancare ale unor cetăţeni
europeni cinstiţi sunt transferate colectiv către Statele Unite. Noua versiune a Acordului SWIFT nu face mai
nimic ca să schimbe această situaţie. Nu putem promite cetăţenilor noştri o protecţie adecvată a datelor,
deoarece: Date sensibile sunt stocate în vrac, în locul unor cazuri individuale în care există motive de
suspiciune. Datele vor fi stocate în mod arbitrar timp de cinci ani întregi. Respectarea protecţiei datelor
trebuie garantată de Europol, chiar dacă această agenţie are interese în ceea ce priveşte datele respective. Prin
urmare, partea executivă se monitorizează singură – chiar credem în mod serios că aceasta este o autoritate
de control independentă? Cetăţenii UE ale căror drepturi au fost încălcate de facto nu au nicio şansă de a avea
câştig de cauză în instanţă. Cetăţenii ar trebui, mai întâi, să suporte costurile iniţierii unei acţiuni în justiţie
în Statele Unite! Ceea ce a fost salutat iniţial ca un succes pentru Parlamentul European în februarie a devenit
acum de calitate îndoielnică. Chiar şi raportorul admite că nu este pe deplin mulţumit. Acordul nu oferă
nicio protecţie reală şi eficientă a datelor şi, prin urmare, ar trebui respins.
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Angelika Werthmann (NI), în scris. – (DE) Acordul SWIFT care este propus acum reprezintă o îmbunătăţire
clară, întrucât a fost eliminat SEPA şi cuprinde acum o definiţie a terorismului. Cu toate acestea, dezbaterile
politice referitoare la subiectul SWIFT indică în mod clar cât sunt de dificile şi de importante găsirea şi
menţinerea unui echilibru între drepturile cetăţenilor şi un angajament pentru securitatea mondială. Multe
chestiuni rămân deschise şi necesită răspunsuri. De exemplu: 1) De ce trebuie stocate datele timp de cinci
ani întregi? 2) Cred că, dacă am fi dispus de o perioadă mai lungă de negocieri, cu siguranţă am fi putut revizui
punctele slabe şi am fi putut implica propriul nostru serviciu juridic; am fi putut atunci să elaborăm un acord
care să fie acceptabil pentru toată lumea – atât pentru UE, cât şi pentru Statele Unite. După părerea mea,
chiar după revizuire şi diferite concesii făcute, acest acord încă nu ţine cont de proporţionalitatea dintre
interesele securităţii şi respectarea vieţii private. În sfârşit, sunt convinsă că o perioadă mai lungă de negocieri
pentru ambele părţi – SUA şi Europa – ne-ar fi dat posibilitatea de a obţine rezultate mai bune şi mai detaliate.
Vă mulţumesc.

PREZIDEAZĂ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să aduc în atenţia Uniunii
Europene soarta a 250 de eritreeni care trimit acum solicitări de ajutor prin mesaj text, întrucât sunt deţinuţi
în deşertul Sahara de către autorităţile libiene. Aceştia sunt pe moarte, au nevoie de ajutor, şi aş dori să invit
Uniunea Europeană să abordeze această problemă.

6. Votare

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Dle preşedinte, v-aş putea ruga să suspendăm
votarea pentru un minut, întrucât listele de votare ale Partido Popular sunt acum distribuite. Puteţi vedea acest
lucru şi dvs.

Preşedinte. – Vom trece la vot acum.

6.1. Aderarea statelor membre la convenția referitoare la expozițiile internaționale
semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (vot)

6.2. Încheierea Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere la
Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane
(A7-0191/2010, Jo Leinen) (vot)

6.3. Acordul dintre UE și Islanda și Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziții
din Deciziile 2008/615/JAI a Consiliului şi 2008/616/JAI a Consiliului (A7-0173/2010,
Simon Busuttil) (vot)

6.4. Participarea Elveţiei şi a Liechtensteinului la activitățile FRONTEX
(A7-0172/2010, Philip Claeys) (vot)

6.5. Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Valdemar Tomaševski
(A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (vot)

6.6. Calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv
(A7-0220/2010, Othmar Karas) (vot)

- Înainte de votare:

Othmar Karas, raportor. – (DE) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori doar să subliniez faptul că,
odată cu decizia de astăzi, facem ceva ce am dorit să facem în 2004 şi ce Consiliul a respins în primăvara
anului 2004: şi anume, să extindem posibilităţile de audit pentru Eurostat, pentru a creşte domeniul de
aplicare al competenţelor sale şi pentru a automatiza procesul de audit.
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În ceea ce priveşte criza, acesta este primul pas legislativ important ca răspuns la experienţele din ultimele
câteva săptămâni. Independenţa Eurostat trebuie să fie consolidată, iar dependenţa acestuia de date de la
statele membre trebuie redusă. Evoluţiile de astăzi reprezintă un pas în direcţia cea bună, dar în opinia mea,
nu am ajuns la o concluzie. Trebuie să existe posibilitatea ca vizitele de control să fie făcute în orice moment
în statele membre, fără acord prealabil, şi toate datele relevante trebuie să fie disponibile pentru examinare.

Colaborarea cu Banca Centrală Europeană trebuie intensificată, iar noi trebuie să ne asigurăm că Eurostat
primeşte o finanţare crescută şi mai mult personal, împreună cu o formare de înaltă calitate pentru acesta
din urmă.

Ce doreşte Parlamentul European în plus? Sancţiuni împotriva statelor membre care falsifică statistici şi
furnizează statistici false. Comisia trebuie să prezinte Parlamentului un raport complet referitor la greşelile
din ultimii şase ani. Vrem să ştim unde au apărut greşelile şi care au fost aceste greşeli – fie în materie de
politică, de drept, sau de competenţă – astfel încât să putem trage concluziile corespunzătoare.

Comisia ar trebui să prezinte o armonizare a colectării datelor statistice şi o armonizare a criteriilor pentru
autorităţile statistice din statele membre, şi să o impună. Astăzi facem un pas important şi corect spre
independenţă şi o creştere a competenţelor, însă nu am terminat încă. Trebuie să continuăm în această
direcţie.

(Aplauze)

6.7. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor
în viitoarea politică de coeziune (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (vot)

6.8. Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare,
cu referire specială la Obiectivul 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
(vot)

- Înainte de votare:

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Dle preşedinte, foarte pe scurt, grupul nostru doreşte să solicite un
vot electronic, un vot prin apel nominal.

(Solicitarea de vot prin apel nominal a fost aprobată)

6.9. Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul
(A7-0174/2010, Antonio Cancian) (vot)

6.10. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare
(A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (vot)

6.11. Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele
cu alte moduri de transport (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (vot)

6.12. Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din
porturi (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (vot)

6.13. Un viitor sustenabil pentru transporturi (A7-0189/2010, Mathieu Grosch)
(vot)

- Înaintea votului final:

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Dle preşedinte, în numele Grupului PPE, aş dori să solicit un vot
prin apel nominal în timpul votului final, în cazul în care acest lucru este posibil.

(Solicitarea de vot prin apel nominal a fost aprobată)
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6.14. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (A7-0186/2010,
Carlos José Iturgaiz Angulo) (vot)

6.15. Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului
formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (vot)

- După votare:

Graham Watson (ALDE). – Dle preşedinte, în calitate de preşedinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu India,
mă întreb dacă aş putea atrage atenţia Parlamentului asupra faptului că avem un grup de vizitatori din Lok
Sabha, parlamentul indian, în galeria noastră astăzi. Sunt convins că Parlamentul ar dori să se alăture primirii
acestora.

(Aplauze)

6.16. Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog
social (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (vot)

6.17. Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea
Europeană (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (vot)

Preşedinte. – Aici se încheie votarea.

7. Explicaţii privind votul

Explicaţii orale privind votul

Raport: Othmar Karas (A7-0220/2010)

Ivo Strejček (ECR). – (CS) Aş dori să explic votul meu cu privire la raportul elaborat de dl Karas referitor la
calitatea datelor statistice. Raportul conţine o serie întreagă de puncte foarte bune, desigur, dar m-am abţinut
de la vot pentru că nu împărtăşesc punctul de vedere al raportorului că Eurostat ar trebui să aibă un drept
dominant de a interveni, fără nicio formă de preaviz, în exercitarea drepturilor autorităţilor naţionale de
statistică.

Daniel Hannan (ECR). – Dle preşedinte, a devenit un clişeu jurnalistic vorbitul despre evenimentele din
Grecia ca o tragedie, dar cred că le putem defini corect ca o tragedie în sensul clasic sofoclean. Am avut
orgoliul din anii boom-ului atunci când am pretins că datoria elenă şi germană au fost interschimbabile.
Acum avem răzbunarea corecţiei pieţei restante.

Dar catarsisul a fost în mod artificial oprit. Mai degrabă decât să permitem o corecţie naturală a pieţei, şi
anume, Grecia să bată monedă proprie şi să restabilească preţurile pe pieţele europene, urmărim în schimb
această politică de a pretinde că statisticile mai bune sau mai multe ajutoare regionale sau mai multe deplasări
ale banilor prin taxele pe vânzări sau agenţiile europene de datorii va amâna cumva inevitabilul.

De fapt, ceea ce facem este să condamnăm oamenii din Grecia şi – sper că mă înşel –, eventual, oamenii din
alte ţări mediteraneene, la ani de recesiune, stagnare şi şomaj – însă generăm mai puţin locuri de muncă
pentru noi, deoarece justificăm propria noastră existenţă. Astfel, vom vedea adevăratul scop al Uniunii
Europene, şi anume, ocuparea forţei de muncă de către propriii angajaţi.

Syed Kamall (ECR). – Dle preşedinte, atunci când cineva se uită înapoi la calitatea datelor statistice în
anumite state membre – atunci când a fost destul de clar că acestea au falsificat declaraţiile şi nu au furnizat
o reflectare exactă a stării economiei naţionale – pot să înţeleg solicitarea de date statistice mai bune. Cred
că putem înţelege cu toţii că ar trebui să existe o mai bună colectare a datelor în ceea ce priveşte starea
economiilor noastre naţionale. Însă problema este că acest lucru nu ar trebui folosit ca o scuză pentru ceea
ce a fost numit „guvernanţă economică europeană”. Nu ar trebui să fie folosit ca o scuză pentru instituţiile
UE, Comisie, ca acestea să aibă acces la bugetele naţionale ale statelor membre înainte ca aceste bugete
naţionale să fie prezentate parlamentelor din ţările respective.
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Haideţi să nu ne folosim de criză şi de greşelile făcute pe parcursul acestei crize ca o scuză pentru mai multă
guvernanţă economică europeană. Ar trebuie să îl folosim pentru a învăţa din lecţiile crizei, să ne asigurăm
că vom colecta date mai bune, dar să ne asigurăm că toţi am pus propriile case în ordine.

Raport: Wojciech Michal Olejniczak (A7-0202/2010)

Tunne Kelam (PPE). – Dle preşedinte, am susţinut raportul referitor la strategia pentru regiunea Mării Baltice
şi sunt mulţumit că amendamentele mele au fost luate în considerare, dar în anumite locuri mi-ar fi plăcut
să fi fost mai explicit. La punctul 34, invităm Comisia să ofere o evaluare a impactului asupra mediului a
proiectelor de infrastructură energetică, însă nu am reuşit să menţionăm faptul că Comisia nu şi-a îndeplinit
obligaţia de a asigura un studiu de impact asupra mediului, imparţial şi obiectiv, pentru proiectul Nord
Stream. Invităm toate statele din jurul Mării Baltice să adere la Convenţia de la Espoo, însă cred că ar avea
sens să invităm în mod explicit Rusia să se alăture de asemenea acesteia. Aceasta ar îndeplini scopul nostru.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, am susţinut această rezoluţie. Cred
că iniţiativa formulată de ţările din zona Mării Baltice este foarte importantă, iar aceste ţări sunt creditate cu
faptul că au introdus în sfârşit conceptul de macroregiune în sistemul nostru.

Cred că această iniţiativă trebuie salutată, atât la nivel politic, cât şi strategic, pentru aspectele importante pe
care le adaugă la strategia operaţională în acest domeniu. Mai presus de toate, cred în importanţa perspectivei
că ne deschidem, prin această iniţiativă, posibilitatea să ne permitem nouă înşine să luăm în calcul crearea
de alte macroregiuni, care vor utiliza apoi această experienţă ca un proiect-pilot, probabil pentru a da un
nou imbold pentru politica de coeziune.

În ceea ce priveşte această iniţiativă, cererea mea în faţa Comisiei pentru o mai mare atenţie se referă la
furnizarea de resurse financiare, deoarece aprob pe deplin acel „nu” exprimat la toate nivelurile cu privire la
utilizarea unor noi resurse, resurse suplimentare. Cu toate acestea, sunt la fel de convins că fără resurse pentru
aceste proiecte majore – proiectele privind macroregiunile – acestea nu vor merge mai departe, astfel încât
reglementarea furnizării acestor resurse este importantă.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Am votat pentru acest document şi sunt încântată că a
fost adoptat. Documentul discută strategia Mării Baltice şi obiectivul său principal – acela de a încuraja
coordonarea acţiunilor statelor membre în cadrul politicilor care au un impact teritorial. Această strategie
se bazează pe patru politici fundamentale, dintre care una este menţinerea unui mediu ecologic durabil. De
aceea, sunt foarte mulţumită că acest document reflectă, de asemenea, amendamentele mele referitoare la
planificarea şi punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură energetică din jurul Mării Baltice, care ar
putea avea un anumit impact asupra ecosistemelor Mării Baltice. De asemenea, trebuie să asigurăm principii
maritime adecvate, să reducem impactul agriculturii asupra Mării Baltice, şi sunt de acord în totalitate cu
avizul Parlamentului European că în centrul strategiei trebuie să consolidăm cooperarea cu ţările terţe. Acesta
este cazul în special cu problemele de mediu. Prin urmare, sper că, înainte de evaluarea punerii în aplicare a
strategiei în 2011, vom face progrese considerabile şi vom fi capabili să stabilim un nou standard.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Mă refer, prin urmare, la strategia pentru regiunea Mării Baltice. Regiunea Mării
Baltice cuprinde mari oportunităţi de dezvoltare, iar această strategie a primit deja anumite mijloace de
finanţare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, este necesară o mică unitate care ar fi în mod special
însărcinată cu punerea în aplicare a strategiei pentru regiunea Mării Baltice. Există, de asemenea, o nevoie
pentru programe specifice şi coordonate de colaborare cu întreprinderi private, pentru inovare şi pentru
dezvoltarea cercetării. Planul de acţiune privind strategia pentru regiunea Mării Baltice prevede o politică de
brevetare unificată, o reţea de cooperare între diferitele întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi crearea unui
fond al Mării Baltice pentru cercetare şi inovare. Creşterea economică viitoare în regiunea Mării Baltice va
depinde, ca pretutindeni, în mod direct de o politică de inovaţii de succes. Punerea în aplicare a proiectului
Rail Baltica a fost amânată pentru prea mult timp – trebuie să fie finalizată cât mai curând posibil. Raportul
referitor la strategia pentru regiunea Mării Baltice constată necesitatea de a creşte competitivitatea din regiunea
baltică, însă o condiţie prealabilă pentru aceasta este dezvoltarea de proiecte de inovare şi de infrastructură,
şi de aceea am susţinut, de asemenea, acest raport.

Raport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Inese Vaidere (PPE). – (LV)În ceea ce priveşte raportul privind politica regională, al doilea obiectiv al politicii
de coeziune prevede ca ajutorul să fie acordat pentru regiunile europene care se confruntă cu probleme legate
de şomaj, criminalitate şi depopulare rapidă. Cadrul financiar alocă 54,7 milioane de euro în acest scop, dar
există încă diferenţe mari economice între statele membre ale Uniunii Europene, şi tocmai cele mai sărace
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regiuni au suferit cel mai mult din cauza crizei economice. Ajutorul pentru aceste state trebuie considerat
ca o prioritate absolută a politicii regionale a Uniunii Europene. Primul pas pentru Uniunea Europeană, fără
de care dezvoltarea durabilă este imposibilă, este stabilirea de concurenţă loială şi egalitate economică. Politica
regională trebuie să continue să sprijine aceste regiuni europene cu un PIB mai mic decât indicatorii medii
ai Uniunii Europene. Punctul de vedere potrivit căruia finanţarea elastică trebuie să continue să fie dezvoltată
ar trebui să fie sprijinit. Cu toate acestea, ar trebui să ţintim pentru un sprijin financiar şi practic de acest fel
pentru întreprinderile mici şi mijlocii implicate în tehnologiile de inovare [şi de sprijinire pentru] şi
întreprinderi, care se bucură, de asemenea, de sprijinul meu deplin. Vă mulţumesc.

Preşedinte. – Dle Hannan, vă rugăm să continuaţi să ne impresionaţi cu cunoştinţele dvs. despre clasicii
greci.

Daniel Hannan (ECR). – (ES) Dle preşedinte, sunteţi prea generos, şi ce plăcere să vă văd în scaunul
prezidenţial.

Dle preşedinte, care sunt cele mai bogate ţări din Europa, sau, mai degrabă, ţările cu cei mai bogaţi cetăţeni
din Europa? Mă uitat la datele OCDE ieri şi în 2008, care este ultimul an pentru care avem cifre, ţările care
sunt cele mai prospere sunt membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb – în ciuda a tot ceea ce au
experimentat! În ciuda unei crize bancare care a avut impact disproporţionat asupra Elveţiei şi Islandei,
venitul pe cap de locuitor în ţările membre ale SEE este de 214 % din ceea ce este în Uniunea Europeană.
Aceste persoane din AELS sunt de două ori mai bogate decât cetăţenii statelor membre ale UE!

De ce? Permiteţi-mi să sugerez că ar putea avea ceva de a face cu înţelegerea la care au ajuns cu Uniunea
Europeană, prin care acestea sunt incluse în piaţa liberă, în cele patru libertăţi – libera circulaţie a mărfurilor
şi a serviciilor, şi a persoanelor şi a capitalului – dar acestea sunt în afara politicii comune în domeniul
pescuitului şi în afara politicii agricole comune, acestea îşi controlează propriile frontiere şi stabilesc cine le
poate trece, acestea soluţionează propriile lor probleme privind drepturile omului, controlează propriile
rezerve energetice şi pot cumpăra şi vinde ţărilor terţe, fără a fi supuse unui tarif extern comun.

Nu ar putea ţara noastră, Regatul Unit, să realizeze ceva cel puţin la fel de bun ca ceea ce şapte milioane de
elveţieni şi patru milioane de norvegieni au realizat? Suntem o naţiune de 60 de milioane, o naţiune comercială
şi întreprinzătoare, o naţiune a cărei energii colonizatoare au atins fiecare continent. Cu siguranţă am putea
face la fel de bine conducând propriile noastre afaceri în interesul nostru?

Syed Kamall (ECR). – Dle preşedinte, ori de câte ori vorbim despre criza economică şi financiară, este
important să ne uităm înapoi şi să învăţăm lecţiile din această criză. Am învăţat lecţia că reglementarea
inadecvată în Statele Unite ale Americii a fost cea care a forţat băncile să acorde împrumuturi clienţilor
insolvabili, conducând astfel în mod inevitabil la criza subprimelor atunci când unul din zece dintre cei care
au luat împrumuturi au fost clienţi insolvabili care nu au putut plăti înapoi aceste împrumuturi si am simţit
efectele în întreaga lume? Am învăţat lecţia acelor guverne care imprimă bani ca şi cum banii nu au nicio
valoare, dar am uitat lecţiile referitoare la ceea ce s-a spus de către economistul austriac Ludwig von Mises,
singurul economist care a prevăzut criza financiară? Acesta a spus că banii au o valoare şi atunci când faci
bani ieftini, companiile şi persoanele fizice fac ceea ce acesta numeşte „investiţii proaste”, iar acest lucru
creează un balon de credit şi, în cele din urmă, piaţa recuperează şi se prăbuşeşte totul. Asta este ceea ce am
făcut, acesta este modul în care criza financiară a început şi haideţi să ne asigurăm că am învăţat aceste lecţii.

Recomandare pentru a doua lectură: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Sprijin pe deplin raportul elaborat de dl Cancian referitor la drepturile
pasagerilor din transportul cu autobuzul şi autocarul. În ciuda ratificării Convenţiei ONU privind drepturile
persoanelor cu handicap, aceste persoane se confruntă în continuare cu discriminarea privind accesul la
transport.

Egalitatea accesului la transport reprezintă una dintre condiţiile fundamentale pentru o viaţă independentă.
Având în vedere faptul că cele mai multe călătorii sunt întreprinse la nivel local, accesul la transportul cu
autobuzul este de importanţă fundamentală pentru persoanele cu handicap, printre care nevăzătorii şi
persoanele cu probleme de vedere.

Sunt pe deplin de acord cu modificările propuse şi completările ulterioare, care consolidează drepturile
persoanelor cu dizabilităţi fizice, şi, în special, dreptul la transport, dreptul la asistenţă şi dreptul la informare
în forme accesibile, inclusiv scrierea Braille şi imprimarea de dimensiuni mari.
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Salut în special solicitările ca şoferii şi persoanele care lucrează în terminus să beneficieze de formare
profesională în legătură cu dizabilităţile fizice.

Asigurarea acestor drepturi va face o diferenţă fundamentală în viaţa cetăţenilor noştri nevăzători.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Rezultatul votului privind raportul elaborat de Antonio Cancian arată că
Parlamentul European, spre deosebire de Consiliu, are priorităţi clare, mai ales atunci când vine vorba despre
asigurarea drepturile cetăţenilor care călătoresc în Europa cu autobuzul şi autocarul. Poziţia noastră puternică
va face posibil să se ofere o mai bună protecţie a drepturilor pasagerilor, în special persoanelor cu dizabilităţi
fizice si mobilitate redusă. Propunerea este de a abroga articolul 11 şi, astfel, de a face imposibil refuzul unei
rezervări pentru persoanele cu handicap, şi impunem, de asemenea, o obligaţie asupra firmelor de a oferi
asistenţă gratuită la îmbarcarea autobuzelor şi în timpul călătoriei, cum este cazul cu transportul aerian.
Acest lucru va permite persoanelor cu handicap fizic să călătorească în mod independent în Europa,
îmbunătăţind calitatea vieţii acestora. Poziţia fermă adoptată de către Parlament aruncă provocarea statelor
membre, care, în opinia mea, nu vor putea acum să slăbească propunerea noastră în cadrul Consiliului la a
doua lectură.

Marian Harkin (ALDE). – Dle preşedinte, am susţinut amendamentul 15 deoarece eu susţin scutirea, pentru
o perioadă limitată de timp, pentru serviciile de uz casnic, regionale, urbane, suburbane şi rurale.

Presupun că preocuparea mea aici este faptul că unele dintre cerinţele şi costurile care vor fi trecute IMM-urilor,
în special, operatorilor mici, vor fi de aşa natură încât acestea pot chiar să ducă la încetarea activităţii pentru
unele dintre acestea. Desigur, cred că, în unele cazuri, acestea se poate retrage de pe anumite rute şi din
anumite pieţe şi că vor lăsa clienţii cu nicio disponibilitate de transport public. Sunt preocupată îndeosebi
de domeniul transportului rural. Probabil transportul urban şi regional vor fi bine, dar, atunci când vine
vorba despre transportul rural, cred că am putea fi în pericol – în cazul în care această legislaţie este adoptată –
de a găsi o situaţie în care operatorii de transport rural nu vor mai continua să lucreze pe aceste rute.

Vorbim mereu în acest Parlament despre suprasolicitarea IMM-urilor şi despre costuri şi aşa mai departe.
Cred că, în situaţia economică actuală, un compromis rezonabil ar fi să se permită o derogare pentru o
perioadă determinată de timp.

Raport: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, am votat în favoarea raportului referitor
la propunerea de directivă privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi/sau pleacă din
porturile statelor membre, deoarece cred că crearea unui spaţiu al transportului maritim fără bariere ar putea
face transportul maritim de coastă mai eficient. Transportul maritim de mărfuri face într-adevăr obiectul
unor proceduri administrative foarte complexe.

La această situaţie se adaugă, de asemenea, problema unei lipse de reglementare armonizate din acest sector,
ca urmare a punerii în aplicare în mod diferit a directivei din 2002 în statele membre. O directivă precisă şi
detaliată care reduce posibilitatea unor interpretări diferite cât mai mult posibil este, prin urmare, necesară.

Scopul principal al acestei noi legi este de a simplifica procedurile administrative, în acelaşi timp având în
vedere, de asemenea, tehnologia modernă a informaţiei. În acest scop, sper la un nivel bun de cooperare între
diferitele autorităţi competente implicate.

Raport: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, sectorul transporturilor este unul
din acele domenii care are implicaţii pentru o multitudine de probleme cruciale şi importante pentru Uniunea
Europeană: de la competitivitatea pieţei interne până la sănătatea cetăţenilor săi; de la eficienţa transportului
urban până la siguranţa rutieră; şi de la instituirea şi consolidarea agenţiilor specifice pentru diferitele moduri
de transport la reducerea emisiilor de CO2.

Prin urmare, susţin că este de datoria Uniunii Europene să formuleze o strategie de transport care să garanteze
eficienţa şi durabilitatea, precum şi un cadru financiar capabil să răspundă provocărilor viitoare într-un mod
adecvat. Prin urmare, acord sprijinul meu deplin raportului elaborat de dl Grosch, pe care aş dori să îl felicit
pentru munca excelentă realizată.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Dle preşedinte, este foarte important să încercăm şi să creăm un viitor durabil
pentru transport şi astfel să putem asigura, de asemenea, că există mai puţine emisii provenite din transporturi
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în viitor, în ciuda faptului că atunci când ne privim situaţia generală în prezent, traficul este un factor mic,
reprezentând mai puţin de 10 % din totalul emisiilor. Cu toate acestea, în general, este important ca, atunci
când vom crea un viitor durabil, acest lucru să se întâmple în toate sectoarele.

Consider că este foarte important să ne asigurăm că aceleaşi reguli se pot aplica pe întreg teritoriul Uniunii
Europene. În acest moment, există unele probleme: după cum ştim, există, de exemplu, reglementări diferite
în ceea ce priveşte transportul maritim în diferite zone. În această privinţă, trebuie să ne asigurăm că aceleaşi
norme se aplică Uniunii Europene în ansamblu atunci când acestea sunt formulate şi când se modelează
viitorul durabil al transportului. Este foarte important să putem investi, de asemenea, în cercetare, tehnologie
şi inovare, astfel încât să putem descoperi modurile potrivite de transport şi, în plus, să reducem emisiile
provenite de la vehicule în viitor.

Raport: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, intrarea în vigoare a Tratatului de
la Lisabona a reconfirmat rolul dreptului de a adresa petiţii ca o piatră de temelie a cetăţeniei europene. Fără
nicio îndoială, acesta reprezintă un instrument care conferă cetăţenilor şansa de a aduce la cunoştinţa
Parlamentului toate preocupările acestora referitoare la impactul asupra vieţii lor de zi cu zi a diferitelor
politici şi legislaţii ale Uniunii Europene.

Încă o dată în acest an, statisticile arată o creştere a cererii de asistenţă în probleme referitoare, de exemplu,
la mediu, drepturile fundamentale, justiţie, piaţa unică şi dezvoltarea politicilor europene. După cum se
susţine în rapoartele din anii precedenţi, nu putem decât să sperăm din nou la o îmbunătăţire a comunicării
instituţionale cu privire la diferitele mecanisme de raportare aflate la dispoziţia cetăţenilor la nivel european,
prin stabilirea unor „ghişee unice” care ar putea să le furnizeze orientările necesare pentru a căuta soluţii
pentru posibile încălcări ale drepturilor lor.

Suntem de acord cu raportorul atunci când afirmă că un site web mai interactiv ar putea fi dezvoltat pentru
a permite cetăţenilor să obţină informaţiile de care au nevoie înainte de luarea deciziei de a apela la o instituţie
sau alta, de a utiliza un mecanism sau altul.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Vă mulţumesc, dle preşedinte. În 2009, Comisia pentru petiţii a Parlamentului
European a primit 1 924 de petiţii, dar numai 46 % dintre acestea au fost considerate relevante pentru
atribuţiile comisiei. Aceasta atestă faptul că cetăţenii nu sunt suficient de conştienţi de modul în care pot
contacta online Parlamentul European. Aş dori să spun că propriul site al comisiei trebuie îmbunătăţit,
întrucât majoritatea europenilor nu au auzit de SOLVIT, reţeaua online de soluţionare a problemelor. Aş
dori, de asemenea, să subliniez că posibilităţile de informare ale cetăţenilor care în prezent nu au acces la
internet ar trebui să fie luate, de asemenea, în considerare. Aş dori să subliniez că Comisia pentru petiţii este
cel mai direct şi mai rapid mod de a contacta Parlamentul European ca un întreg, şi că activitatea acestei
comisii trebuie, în opinia mea, să devină mult mai responsabilă şi mai proactivă. Acesta este motivul pentru
care am susţinut acest raport. Vă mulţumesc.

Seán Kelly (PPE). – Dle preşedinte, Comisia pentru petiţii este unul dintre marile succese ale Uniunii Europene.
Eu, împreună cu alţi membri, am văzut-o oferind consolare, sprijin şi un ascultător înţelegător pentru persoane
care s-au lovit de un zid de frustrare şi birocraţie în ţările lor. Cu toate acestea, una sau două lucruri trebuie
să fie făcute pentru a o îmbunătăţi: în primul rând, trebuie să comunicăm mesajul mai mult cetăţenilor; în
al doilea rând, trebuie să accelerăm acest proces; şi, în al treilea rând, statele membre trebuie să fie obligate
să răspundă la întrebări mai rapid decât o fac în prezent. Întârzierile în a răspunde împiedică procesul, iar
acest lucru nu duce la o situaţie satisfăcătoare.

Însă aceasta este o mare evoluţie, şi felicit comisia şi pe toţi cei implicaţi pentru faptul că sunt ascultători
înţelegători pentru cei care au nevoie cel mai mult.

Preşedinte. – Dle Kelly, data viitoare, nu uitaţi să fiţi inclus pe listă înainte de a începe explicaţiile privind
votul, pentru că nu aţi fost pe listă; acesta este motivul pentru care nu v-am apelat.

Seán Kelly (PPE). – Mea culpa. Am învăţat lecţia.

Raport: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, criza economică a avut un efect deosebit
de intens asupra tinerilor europeni, eliminând perspectivele profesionale ale acestora şi limitându-i la o
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situaţie de incertitudine. Douăzeci la sută din tinerii sub 25 de ani sunt şomeri – o armată de 5,5 milioane
de oameni cu viitor incert.

Din fericire, perspectivele economice şi demografice pentru următorii 10 ani prevăd crearea a 80 de milioane
de noi locuri de muncă în Europa, cea mai mare parte dintre acestea necesitând un profil profesional la nivel
înalt. Sprijinirea generaţiilor viitoare, aşadar, reprezintă adevărata provocare care trebuie depăşită, şi este
sigura investiţie sigură în prezent şi în viitor a Uniunii Europene. Destul cu uceniciile şi stagiile care aduc mai
mult a exploatare decât o perioadă de formare. Prin urmare, sper ca de acum, în parte datorită documentului
adoptat astăzi, orice iniţiativă care vizează stimularea ocupării forţei de muncă să se concentreze – fără „dacă”,
fără „dar” – asupra tinerilor şi nevoilor acestora.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Dle preşedinte, este foarte important să se faciliteze şi să se promoveze
accesul la piaţa forţei de muncă pentru tineri, şi este important că dna Turunen a elaborat un raport pe această
temă şi că Parlamentul l-a adoptat. Nu este, însă, suficient doar atât. Avem nevoie de o schimbare dramatică
de atitudine, nu numai în Parlament, ci şi în statele membre, deoarece ştim că şomajul în rândul tinerilor a
fost lăsat să devină mult prea mare. Acesta a ajuns la 20 % în Uniunea Europeană, şi nu se poate să continue
astfel. Cu alte cuvinte, avem nevoie de măsuri practice, atât în statele membre, cât şi la nivelul Uniunii, şi nu
atât de multe diferite rezoluţii şi discursuri. În schimb, avem nevoie de o acţiune foarte practică.

Piaţa muncii nu funcţionează în prezent şi, din anumite motive, tinerii nu pot accesa această piaţă sau le
lipseşte experienţa. Dată fiind situaţia actuală, este într-adevăr foarte important să se stabilească căi clare,
tipul de oportunităţi care vor îmbunătăţi perspectivele de angajare ale tinerilor şi, în acest mod, să se
construiască o bază mai durabilă pentru speranţă şi viitor. Sper că acest raport nu va fi doar pus deoparte,
dar că conţinutul său va fi de asemenea pus în practică în statele membre; în acest mod, putem uşura situaţia
pentru tineri.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Şomajul în rândul tinerilor este o problemă deosebit de
acută astăzi. 20 % din persoanele de vârsta mea sunt şomeri în Uniunea Europeană. Am votat pentru această
poziţie a Parlamentului European, pentru că eu cred că trimitem un mesaj politic foarte important, atât
pentru Comisia Europeană, cât şi pentru statele membre, referitor la situaţia cu privire la şomajul în rândul
tinerilor. Cred că sunt pe deplin de acord cu ideile enunţate în raport, potrivit cărora trebuie să promovăm
şi să dezvoltăm programe ca Erasmus pentru tinerii antreprenori şi că este esenţial să subliniem importanţa
educaţiei informale în viaţa şi formarea profesională a tinerilor. Apoi acestea sunt obiectivele strategiei 2020
a Uniunii Europene. Încă se estimează că redresarea economică va veni prin inovaţie, tehnologii ecologice
şi includerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă, iar acest lucru este foarte important. Aş dori să împărtăşesc
experienţa Lituaniei, unde angajatorii beneficiază de un tratament fiscal preferenţial dacă angajează persoane
tinere care intră pe piaţa muncii pentru prima dată. Am speranţa că va exista o cooperare strânsă între statele
membre, astfel încât să putem realiza astfel de rezultate.

Raport: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cele mai flexibile tipuri de muncă sunt
adesea transpuse în contracte atipice care nu sunt în măsură să garanteze protecţia socială a lucrătorilor.
Lupta împotriva unor noi tipuri de nesiguranţă a locului de muncă trebuie să înceapă din acest Parlament,
care trebuie să fie în măsură să garanteze o mai mare flexibilitate şi securitate pentru toţi lucrătorii.

Adoptarea prezentei rezoluţii, dle preşedinte, este baza pentru un nou nivel de securitate a ocupării forţei
de muncă. Creşterea şansei de a găsi un loc de muncă care garantează perspective bune de dezvoltare trebuie
să fie obiectivul principal pentru a permite o redresare mai rapidă ca oricând a economiei europene. Prin
urmare, am speranţa că toate statele membre pot investi resurse mai mari în dezvoltarea unor traiectorii din
ce în ce mai specifice şi de înalt nivel profesional.

Da Europei cunoştinţelor şi a muncii şi, prin urmare, nu Europei insecurităţii locurilor de muncă şi sociale.

Raport: José Manuel Fernandes (A7-0203/010)

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, votul de astăzi asupra raportului elaborat
de dl Fernandes, pentru care am fost raportor alternativ pentru Grupul S&D, este un semnal clar din partea
acestui Parlament, care face apel la Comisia Europeană pentru o directivă specifică privind deşeurile biologice
şi, în special, pentru stabilirea unui sistem obligatoriu de colectare separată.
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În cazul în care sunt bine gestionate, deşeurile biologice pot deveni o resursă pentru Uniunea Europeană
pentru producerea de biogaz, o formă de energie regenerabilă care poate fi convertită în biometan sau utilizată
pentru a genera energie de bază. Am fost preocupat de recenta comunicare a Comisiei, care a fost sceptică
în legătură cu ideea de a prezenta o propunere specifică pentru legislaţie. În această privinţă, în colaborare
cu alţi deputaţi, o scrisoare care prezintă cazul nostru a fost trimisă comisarului Potočnik. Sper că Comisia
va reflecta asupra acesteia şi ne va propune în curând un text.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Deşeurile biologice, precum deşeurile general, reprezintă
o problemă importantă şi inerentă pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene. Situaţia variază de la un stat
membru UE la altul. În unele state membre, 10 % din deşeurile biologice se duc la depozitele de deşeuri, în
altele, din păcate, până la 90 %. Prin urmare, sarcinile noastre ar trebui să fie după cum urmează: în primul
rând, prevenirea şi reducerea deşeurilor şi în al doilea rând, legat de situaţia actuală, societatea UE ar trebui
să devină o societate de prelucrare a deşeurilor. În ceea ce priveşte compostul, şi anume cel care implică
deşeurile biologice, trebuie să luăm în considerare şi să evaluăm posibilităţile de utilizare ale compostului
de calitate inferioară, astfel încât să nu facem rău oamenilor sau mediului. La nivelul Uniunii Europene, odată
ce am definit oportunităţi de utilizare ale compostului de calitate inferioară şi am stabilit când compostul
este considerat un produs şi când este considerat deşeuri, ar fi mai uşor pentru statele membre să îşi găsească
drumul atunci când soluţionează problemele cu privire la utilizarea compostului. Prin urmare, reglementarea
juridică adecvată este necesară la nivelul Uniunii Europene.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Dle preşedinte, vă mulţumesc foarte mult pentru că îmi oferiţi ocazia de a
explica votul meu cu privire la Cartea verde privind gestionarea deşeurilor biologice. Aceasta constituie un
cadru general, şi sunt de acord cu obiectivele sale. Cu toate acestea, aş dori să subliniez faptul că Comisia,
înainte de elaborarea propunerilor legislative, ar fi trebuit să adauge un plan global actualizat, ţinând seama
de obligaţiile noastre cu privire la securitatea alimentară şi structurile optime, atât în UE, cât şi în ţările în
curs de dezvoltare, unde milioane de oameni sunt înfometaţi. Aceasta ar trebui, de asemenea, să efectueze
mai multe studii aprofundate ale efectelor de mediu globale ale prelucrării biomasei ca sursă de energie
alternativă. Ca medic, consider, de asemenea, că supravegherea de către statele membre a eliminării sigure
a deşeurilor periculoase, toxice şi biologice pe propriile teritorii este de o importanţă crucială.

Explicaţii scrise privind votul

Raport: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Convenţia de la Paris reglementează frecvenţa, calitatea şi procedurile
organizatorice ale expoziţiilor internaţionale. Raportorul, pe care l-am susţinut, a cerut ca statele membre
afectate de prezenta convenţie care nu au îndeplinit încă cerinţele sale să facă acest lucru cât mai curând
posibil. Aceasta este o problemă care cred că este foarte importantă. Convenţia de la Paris poate fi semnată
numai de către statele membre, nu de către Uniunea Europeană. De aceea, este vital ca un număr cât mai
mare de state să semneze această convenţie, care va permite noilor ţări semnatare să se angajeze în răspândirea
inovării, astfel cum au făcut alţii înaintea lor şi, de asemenea, să contribuie la educarea publicului european.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Sunt foarte mult în favoarea unei măsuri tehnice pentru a facilita
organizarea de expoziţii internaţionale. Numai crearea unei baze de cunoştinţe eficiente şi, mai presus de
toate, funcţionabile care prezintă excelenţă şi inovare va permite ca scopul expoziţiilor menţionat în Convenţia
de la Paris să fie realizat în practică; cu alte cuvinte, nu numai promovare politică, dar, de asemenea, coeziune
economică şi socială prin ştiinţă.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea acestei recomandări, cu care eu sunt pe deplin de
acord. Cu toate acestea, aş dori să subliniez faptul că, mai mult decât conţinutul său, în cazul procedurii de
aviz conform, în temeiul articolului 81 din Regulamentul de procedură şi iniţial introduse în acquis-ul comunitar
prin Actul Unic European, consider această recomandare ca fiind un bun exemplu de interacţiune şi fluiditate
care ar trebui să existe între Consiliu şi Parlamentul European. De fapt, documentul original a fost prezentat
de către Consiliu la 5 februarie anul curent, cu cinci luni în urmă, iar procedura de aviz a fost deja încheiată
în Parlamentul European. Ştiu că în viitor, nu toate problemele vor fi obiectul unei astfel de consens larg ca
acesta. Cu toate acestea, este un bun exemplu.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Când Comisia pentru comerţ internaţional a fost invitată să îşi exprime
opiniile cu privire la termenii combinaţi din articolele 81 şi 90 din Regulamentul de procedură privind
autorizarea statelor membre de a adera la Convenţia de la Paris privind expoziţiile internaţionale, a existat
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o majoritate covârşitoare în favoarea autorizaţiei menţionate anterior, cu doar două abţineri la momentul
votului final privind propunerea.

Efectiv, ca urmare a simplicităţii sale şi a unui consens general, autorizaţia invocată nu merită să fie modificată,
deoarece contribuie la conservarea egalităţii între statele membre. O altă întrebare ar fi să ne întrebăm dacă
aceasta este o problemă demnă de Parlamentul European şi dacă merită să fie supusă la vot în plen.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Din motive de uniformitate de procedură mai mare în cadrul
UE, precum şi promovarea activităţii culturale care încurajează inovaţia şi educaţia în rândul membrilor
opiniei publice, susţin iniţiativa Consiliului de a crea condiţii pentru statele membre care încă nu au aderat
la Convenţia de la Paris pentru a face acest lucru, respectând în acelaşi timp competenţele exclusive ale UE,
astfel cum sunt consacrate în Tratatul de la Lisabona. Este foarte important să existe un regim vamal adecvat
care permite scutirea de taxe şi impozite la importul şi reexportul temporar de articole pentru expoziţii
internaţionale, care pot dura de la trei săptămâni la trei luni.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Expoziţiile internaţionale sunt un mod ideal pentru state de a-şi prezenta
cultura, economia şi produsele tradiţionale celor din alte state. Produsele prezentate la aceste expoziţii sunt
supuse unui regim vamal special, care este reglementat de Convenţia de la Paris. În prezent, 24 de state
membre au integrat această convenţie. Această decizie a Consiliului le permite statelor membre care nu au
integrat încă această convenţie să facă acest lucru, respectând în acelaşi timp competenţele exclusive ale UE
consacrate în Tratatul de la Lisabona.

Alajos Mészáros (PPE), în scris. – (HU) Explicarea votului: Întrucât Uniunea Europeană în sine nu poate să
adere la Convenţia de la Paris, deoarece numai statele suverane pot fi parte la aceasta, cred că este extrem de
important ca statele membre să îşi exercite acest drept, care este, de asemenea, acordat acestora în temeiul
Tratatului de la Lisabona. Este vital ca statele membre să sprijine organizarea de expoziţii internaţionale în
acest fel, de asemenea, întrucât astfel de evenimente permit accesul cetăţenilor Uniunii Europene la cercetare
inovatoare. Sunt pe deplin de acord că statele care organizează evenimente trebuie să permită participanţilor
să importe bunuri pe o bază temporară. De aceea am votat în favoarea acestei rezoluţii. Vă mulţumesc.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Convenţia de la Paris stabileşte norme privind frecvenţa, calitatea şi
procedura pentru expoziţii internaţionale care intră în atribuţiile sale. De asemenea, reglementează precis
reglementările vamale ale fiecărui stat pentru mărfurile importate. În acest fel, ţările sunt obligate să admită
bunurile. Pentru expozanţi, acest lucru înseamnă o simplificare considerabilă a procedurilor de intrare. Am
votat în favoarea raportului din moment ce, dintr-un punct de vedere cultural, este necesar să se simplifice
cât mai mult posibil importul de bunuri destinate expoziţiilor.

Aldo Patriciello (PPE), în scris. – (IT) Funcţia Convenţiei de la Paris privind expoziţiile internaţionale este
de a reglementa frecvenţa şi calitatea expoziţiilor în sine. Aceasta se aplică pentru toate expoziţiile
internaţionale, care durează între trei săptămâni şi trei luni, şi care nu sunt de natură comercială.

Având în vedere că Convenţia reglementează unele aspecte care intră în competenţa legislaţiei vamale a
Uniunii Europene, statul membru care doreşte să adere la aceasta trebuie să solicite întâi autorizaţia Uniunii.
Uniunea Europeană în sine nu poate să adere la Convenţia de la Paris, întrucât doar statele suverane pot fi
parte la aceasta. Cu toate acestea, sprijin scopul deciziei Consiliului, acela de a permite statelor membre
relevante care nu au aderat încă la convenţie să continue pe această direcţie, bineînţeles, în conformitate cu
competenţele exclusive ale Uniunii Europene.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − Convenţia de la Paris referitoare la expoziţiile internaţionale are funcţia de
a reglementa frecvenţa, calitatea şi procedurile expoziţiilor internaţionale care intră în sfera sa de aplicare.

Întrucât Convenţia de la Paris reglementează aspecte care intră sub incidenţa legislaţiei vamale a Uniunii
Europene, iar Uniunea Europeană nu poate ea însăşi adera la convenţia de la Paris, dat fiind că doar un stat
suveran poate fi parte la aceasta, un stat membru care doreşte să adere la convenţie are nevoie de autorizaţia
Uniunii Europene.

Am votat acest raport pentru ca şi cele trei state membre care nu au aderat încă să poată adera la Convenţia
de la Paris.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Funcţia Convenţiei de la Paris privind expoziţiile internaţionale
este de a reglementa frecvenţa, calitatea şi procedurile expoziţiilor internaţionale care intră în atribuţiile sale.
Scopul principal al expoziţiilor internaţionale, după cum se menţionează în Convenţia de la Paris, este de a
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facilita afişarea de inovare şi de a contribui la educarea publicului. Întrucât reglementează aspecte care ţin
de legislaţia vamală a Uniunii Europene, statul membru care doreşte să adere la această convenţie necesită,
prin urmare, autorizaţia UE. Uniunea Europeană în sine nu poate să adere la Convenţia de la Paris, întrucât
doar statele suverane pot fi parte la aceasta. Până în prezent, 24 de state membre, cu excepţia Letoniei,
Luxemburgului şi Irlandei, au aderat la Convenţia de la Paris, iar Letonia şi-a exprimat dorinţa de a adera la
acesta.

Scopul deciziei Consiliului este acela de a permite statelor membre care nu au aderat încă la Convenţia de la
Paris să facă acest lucru, respectând în acelaşi timp competenţele exclusive ale Uniunii Europene acordate
prin Tratatul de la Lisabona. Grupul Verts/ALE a urmat propunerea raportorului de a consimţi la propunerea
pentru o decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să adere la Convenţia de la Paris.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Votul nostru este în favoarea proiectului de raport, întrucât acesta îşi
propune să faciliteze expoziţii de inovaţii şi să contribuie la educarea publicului. Italia este interesată în mod
deosebit de acest text înainte de EXPO 2015, care urmează să aibă loc la Milano.

Raport: Jo Leinen (A7-0191/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este parte semnatară a Convenţiei de la Barcelona
pentru protejarea Mării Mediterane împotriva poluării şi are obligaţia de a promova un management integrat
al zonelor costiere, ţinând seama de protecţia zonelor de interes ecologic, precum şi de utilizarea raţională
a resurselor naturale.

Textul acestui protocol conţine dispoziţii referitoare la activităţile economice, construcţii, turism, pescuit,
acvacultură şi activităţi maritime în zonele coastelor Mediteranei. Prin mecanismele sale, protocolul contribuie
la o îmbunătăţire a coordonării acţiunilor pentru managementul zonelor costiere între autorităţile naţionale,
regionale şi locale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece include obiective şi principii de bună gestionare a zonelor de
coastă şi promovează utilizarea durabilă a resurselor naturale prin folosirea unor instrumente de monitorizare.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea propunerii de încheiere a Protocolului privind
managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane (ICZM). Convenţia de la Barcelona reflectă
o preocupare comună pentru gestionarea integrată şi durabilă a acestor resurse naturale în rândul ţărilor
care împart zona de coastă mediteraneană.

Cu toate acestea, rolul UE nu ar trebui să se limiteze la cel al unei simple părţi contractante. Aceasta trebuie
sa preia un rol proactiv în urmărirea obiectivelor stabilite prin Protocolul ICZM, cum ar fi utilizarea durabilă
a resurselor naturale şi conservarea ecosistemelor, şi conformitatea eficientă cu regulamentul cu privire la
activitatea economică în zonele de coastă. Rolul UE s-ar putea extinde chiar la monitorizarea utilizării corecte
a instrumentelor de gestionare integrată a acestor zone, ţinând seama de semnificaţia ecologică şi legată de
peisaj a acestora.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Salut adoptarea Protocolului privind managementul integrat al zonelor
de coastă, care conţine principiile de bază pentru îmbunătăţirea protecţiei mediului în aceste zone, inclusiv
utilizarea durabilă a resurselor, conservarea ecosistemelor de coastă, împreună cu dispoziţii specifice referitoare
la anumite activităţi economice care ar putea afecta zonele de coastă, cum ar fi construcţiile, turismul,
pescuitul, acvacultura sau activităţile maritime.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Protocolul privind managementul integrat al zonelor de coastă (Protocolul
ICZM) are ca scop să inverseze tendinţa de deteriorare a condiţiilor de mediu înregistrate în zona Mării
Mediterane în ultimele decenii, care a meritat denunţarea de către ecologişti şi oameni de cultură, cum ar fi
scriitorul spaniol Arturo Pérez-Reverte. Supraexploatarea resurselor de pescuit, creşterea temperaturilor,
poluarea, dispariţia florei şi a faunei indigene şi creşterea speciilor străine necesită urgent o abordare integrată
şi un răspuns coordonat din partea unui număr cât mai mare de state riverane Mării Mediterane. Uniunea
Europeană are un rol deosebit de important de jucat în acest efort comun.

Aceasta trebuie să se asigure că Marea Mediterană, bazinul civilizaţiei occidentale, îşi menţine echilibrul, nu
numai din punctul de vedere al ecologiei şi al peisajului, ci şi economic vorbind, şi că va fi într-o condiţie
corespunzătoare pentru a fi lăsată ca moştenire pentru generaţiile viitoare, astfel încât acestea să poată
recunoaşte amprenta trecutului, să ştie cum să se bucure de aceasta, şi să ştie cum să o menţină pentru viitor.

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO46



José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Uniunea Europeană este parte contractantă la Convenţia
privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane (Convenţia de la Barcelona),
împreună cu toate statele membre care au o coastă mediteraneană. În conformitate cu articolul 4 punctul
(3) din convenţie, părţile contractante trebuie să promoveze managementul integrat al zonei costiere, ţinând
seama de protecţia zonelor de interes ecologic şi pe bază de peisaj, şi utilizarea raţională a resurselor naturale.
Protocolul privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane (ICZM) prezintă obiectivele
şi principiile generale ale managementului integrat al zonelor costiere, cum ar fi utilizarea durabilă a resurselor
naturale şi conservarea ecosistemelor costiere. Acesta conţine, de asemenea, prevederi specifice referitoare
la activitatea economică în zonele costiere, cum ar fi construcţiile, turismul, pescuitul, acvacultura şi activităţile
maritime, împreună cu instrumente pentru gestionarea integrată a zonelor costiere (cum ar fi evaluarea
mediului, strategiile naţionale şi mecanismele de monitorizare).

Protocolul ICZM a fost deja aprobat în numele Uniunii Europene. Prin propunerea de decizie a Consiliului,
Comisia propune acum ca, astfel cum s-a menţionat mai devreme, Consiliul să continue cu încheierea
protocolului în numele UE. Consiliul trebuie să obţină acum aprobarea Parlamentului, înainte de a lua o
decizie privind încheierea protocolului.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Protocolul privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării
Mediterane reprezintă un efort major al Uniunii Europene pentru a promova managementul integrat al
zonelor costiere, ţinând seama de protecţia zonelor de interes ecologic şi pe bază de peisaj, şi utilizarea
rezonabilă a resurselor naturale. Activităţile economice din regiune, cum ar fi construcţiile, turismul, pescuitul,
acvacultura şi activitatea maritimă, ar trebui să fie regândite, reevaluate şi să facă obiectul unui studiu mai
amplu, pentru a nu pune în pericol durabilitatea regiunii, care este vitală pentru generaţiile viitoare. Cred,
totuşi, că pentru ca o astfel de iniţiativă să aibă un efect pe termen scurt, trebuie să existe o cooperare reciprocă
completă între ţările cu o coastă mediteraneană.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) UE şi-a înscris deja numele în numeroase instrumente de mediu şi de
bunăstare animală. În cea mai mare parte, există o lipsă de implementare şi monitorizare, ca şi în cazul cotelor
de pescuit, de exemplu. Conservarea ecosistemelor în beneficiul viitoarelor generaţii trebuie să fie o preocupare
majoră pentru UE, chiar şi atunci când culturile acvatice pot prezenta, având în vedere anumite premise, un
beneficiu pentru mediu. În general, ceea ce contează este să se menţină un echilibru sensibil între protecţia
mediului şi bunăstarea animalelor, pe de o parte, şi economie, pe de altă parte. Cu acest raport, UE ar deveni
un membru cu drepturi depline al Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere. Totuşi.
statele membre ale UE cu acces la mare sunt deja membre ale ICZM. Întrucât aceasta este în conflict cu
consideraţiile privind subsidiaritatea, am votat împotriva raportului.

Aldo Patriciello (PPE), în scris. – (IT) La 19 februarie 2010, Comisia a publicat o propunere de decizie a
Consiliului privind încheierea Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere, sau Protocolul
la Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane, cunoscută, de
asemenea, sub numele de Convenţia de la Barcelona.

La fel ca toate statele membre ale UE cu ieşire la Marea Mediterană, Uniunea Europeană este, de asemenea,
o parte contractantă la convenţie şi, astfel, promovează gestionarea integrată a zonelor costiere, în special
ţinând seama de protecţia zonelor de interes ecologic şi peisagistic.

Protocolul ICZM stabileşte obiective suplimentare, inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale şi
conservarea ecosistemelor de coastă. De asemenea, acesta enunţă o serie de dispoziţii în ceea ce priveşte
activităţile economice legate de turism, pescuit şi acvacultură. Comisia pentru mediu, sănătate publică şi
siguranţa alimentară îndeamnă Parlamentul să aprobe încheierea Protocolului ICZM. Sprijin pe deplin
comisia, care propune Consiliului să procedeze în scurt timp la încheierea protocolul în numele UE.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − Zonele costiere ale Mării Mediterane continuă să fie supuse unor presiuni
puternice asupra mediului şi unei degradări accentuate a resurselor costiere.

În zona mediteraneană, extinderea urbană este intensă, ceea ce presupune pierderea treptată a zonelor
naturale şi a biodiversității, precum şi intensificarea concurenţei pentru resursele de apă. Problemele de
eroziune costieră şi de inundare a litoralurilor joase sunt exacerbate de invazia urbană în zonele din apropierea
ţărmului şi în zonele inundabile. Printre factorii care vor agrava probabil presiunile se numără creşterea
proiectată a populaţiei concentrate în zonele urbane de coastă, dublarea (aproape) a fluxurilor turistice şi o
dezvoltare şi mai mare a transporturilor. Aproape 50 % din litoral ar putea deveni zonă construită până în
2025, ceea ce reprezintă o creştere faţă de 40 % în 2000. Mai mult, bazinul Mării Mediterane este una dintre
cele mai vulnerabile zone la impactul schimbărilor climatice.
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Protocolul oferă un cadru pentru stimularea unei abordări mai concertate şi integrate, necesară în vederea
soluţionării într-un mod mai eficace a acestor probleme şi a realizării unei dezvoltări mai durabile a zonelor
costiere ale Mării Mediterane. Iată de ce am votat acest raport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Noi, cei din Grupul Verts/ALE, nu am fost convinşi că ar
trebui să sprijinim propunerea Leinen de a consimţi poziţia Consiliului cu privire la această problemă. De
fapt, la 19 februarie 2010, Comisia a publicat o propunere de decizie a Consiliului de a încheia, în numele
Uniunii Europene, Protocolul privind managementul integrat al zonelor costiere (Protocolul ICZM) la
Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane (convenţia este mult
mai cunoscută sub numele de „Convenţia de la Barcelona”; aceasta a fost iniţial semnată la 16 februarie 1976
şi, ulterior, a fost modificată la 10 iunie 1995).

Uniunea Europeană este parte contractantă la Convenţia de la Barcelona, cum sunt toate statele membre ale
UE cu deschidere la Marea Mediterană. În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din convenţie, părţile
contractante trebuie să promoveze gestionarea integrată a zonelor costiere, luând în considerare protecţia
zonelor de interes ecologic şi peisagistic şi utilizarea raţională a resurselor naturale.

Cu toate acestea, personal propunerea mi se pare slabă: având în vedere că avem nevoie de cel puţin 40 %
din zonele protejate, nu văd o poziţie puternică în acest sens.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Sunt în favoarea propunerii, deoarece protocolul conţine obiectivele şi
principiile generale, inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale şi conservarea ecosistemelor de coastă,
precum şi prevederi specifice referitoare la activităţile economice, cum ar fi construcţiile, turismul, pescuitul,
acvacultura şi activităţile maritime.

Raport: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Tratatul de la Prüm din 2005 defineşte un cadru juridic care îşi propune
să dezvolte cooperarea între statele membre, în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere
şi a imigraţiei ilegale. În 2007, s-a decis să se includă acest tratat în cadrul juridic al UE. Decizia de la Prüm
şi punerea sa în aplicare prevede schimbul de date ADN, amprente digitale şi date de înmatriculare a
vehiculelor, precum şi schimbul de informaţii referitoare la evenimente importante de control transfrontalier
şi furnizarea de informaţii destinate să prevină acte de terorism. Obiectivul prezentului acord este de a permite
Islandei şi Norvegiei să se alăture împreună cu statele membre ale UE la aceste schimburi, care, astfel, urmăresc
consolidarea cooperării între autorităţile responsabile pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor.

Întrucât Islanda şi Norvegia sunt asociate cu spaţiul Schengen, este important ca UE să sprijine eforturile
acestora de prevenire şi combatere a terorismului şi a tuturor formelor de criminalitate transfrontalieră,
garantând în acelaşi timp, de asemenea, respectarea integrală a drepturilor fundamentale, şi anume cele
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi respectul pentru principiile proporţionalităţii şi necesităţii.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Votez în favoarea acestui acord între Uniunea Europeană şi Islanda şi
Norvegia. Cred că aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special atunci când vine vorba de combaterea
terorismului şi a criminalităţii, este un pas pozitiv pentru toate părţile. O cooperare strânsă între UE şi vecinii
săi în chestiuni precum ar fi combaterea crimei organizate şi a terorismului sau schimbul de informaţii şi
cooperarea poliţienească şi judiciară încurajează un sentiment de securitate în rândul europenilor, nu numai
în cadrul UE, ci şi în Europa, în sens mai larg.

Ioan Enciu (S&D), în scris. – Am votat în favoarea deciziei Consiliului privind încheierea acordului între
Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în vederea
combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere. Această decizie stabileşte dispoziţiile necesare
administrative şi tehnice pentru schimbul automat de date ADN, datele dactiloscopice şi datele privind
înmatricularea vehiculelor. Cu libertăţile acordate de spaţiul Schengen, este de asemenea necesar să se extindă
instrumentele disponibile pentru a combate criminalitatea transfrontalieră şi terorismul faţă de acei membri
Schengen care nu fac parte din UE. Sprijin acest acord, deoarece acesta va consolida lupta împotriva
ameninţărilor teroriste şi penale în cadrul spaţiului Schengen. Trebuie amintit că securitatea spaţiului Schengen
va fi consolidată în continuare prin punerea în aplicare completă a sistemului SIS II. Comisia ar trebui să
exercite toate eforturile pentru a pune capăt întârzierilor continue cu SIS II.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Terorismul reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa societăţii
contemporane, ceea ce îl face obiectul celei mai mari repudieri şi celor mai multe eforturi comune posibile
pentru a-l eradica. Este clar acum că diferitele state membre, luate individual, nu sunt capabile să abordeze
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o ameninţare din ce în ce mai mare la nivel mondial, şi care poate fi abordată numai în cazul în care îşi unesc
eforturile, schimbă informaţii eficient şi rapid, şi îşi articulează acţiunile în mod eficient în ceea ce priveşte
metodele şi mijloacele.

Având în vedere acest lucru, cred că ar trebui să salutăm acordul Uniunii Europene cu Islanda şi Norvegia –
vecini care ne împărtăşesc valorile, în special acelaşi angajament faţă de democraţie şi statul de drept, precum
şi respingerea violenţei oarbe şi extremiste împotriva cetăţenilor fără apărare. Sper că cererea lor va face loc
pentru un răspuns colectiv mai ferm şi mai bun la provocările pe care terorismul şi criminalitatea
transfrontaliere le prezintă pentru sistemele judiciare şi forţele de poliţie.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Aceasta se referă la adoptarea textului acordului între Uniunea
Europeană şi Islanda şi Norvegia privind aplicarea anumitor dispoziţii ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului
privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere. Aceasta se referă, de asemenea, la adoptarea Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului
privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere, şi anexa la aceasta (05060/2009). Deoarece nu am avut nicio obiecţie de
prezentat, am votat în favoarea încheierii acordului.

Véronique Mathieu (PPE), în scris. – (FR) Sprijin cu fermitate adoptarea prezentului acord, care prevede
aplicarea „deciziilor de la Prüm” la Islandei şi Norvegiei. Deşi aceste două ţări nu sunt membre ale Uniunii
Europene, acestea participă totuşi la cooperarea Schengen, care în mod specific înseamnă concret că nu se
efectuează controale la frontierele interne între aceste ţări şi alte ţări din spaţiul Schengen.

Această situaţie justifică complet implicarea mai profundă a acestor ţări în cooperarea transfrontalieră în
domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii internaţionale în mod eficient. Datorită acestui acord,
autorităţile norvegiene şi islandeze vor fi capabile să coopereze mai activ în aceste domenii prin aplicarea
acestor două „decizii de la Prüm”, care, în special, prevăd schimbul de informaţii referitoare la profilurile
ADN, datele dactiloscopice şi înmatricularea vehiculelor.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Votez împotriva acestui acord de cooperare transfrontalieră
între Uniunea Europeană, Norvegia şi Islanda. Acesta permite schimbul de date colectate în conformitate cu
criterii care sunt vagi precum şi arbitrare, cum ar fi prezumţia de terorism sau participarea la demonstraţii
mari. Încă o dată, dreptul de opinie este încălcat sub pretextul de securitate.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Pentru ca spaţiul european să devină tot mai mult o zonă de securitate şi
bunăstare, trebuie să ne continuăm eforturile de cooperare cu toate ţările europene care nu fac parte din
zona UE. Acest acord între UE, Islanda şi Norvegia se încadrează în această abordare, deoarece acesta va
permite o mai bună cooperare în combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere.

Georgios Papanikolaou (PPE), în scris. – (EL) Am votat astăzi în plen în Parlamentul European în favoarea
recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind un acord între Uniunea Europeană şi
Islanda şi Norvegia privind intensificarea cooperării transfrontaliere în vederea combaterii terorismului şi a
criminalităţii transfrontaliere. Acest acord este încă o iniţiativă din partea Uniunii Europene, care este
proiectată pentru a eradica terorismul şi se adaugă la eforturile globale europene făcute în această direcţie.
Astfel de iniţiative trebuie să fie întreprinse în continuu dacă dorim ca actele de terorism să fie combătute în
mod eficient.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Deşi Parlamentul a sprijinit propunerea Busuttil de a-şi da
avizul cu privire la propunerea Consiliului referitoare la acordul dintre UE şi Islanda şi Norvegia privind
aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI şi Decizia 2008/616/JAI a Consiliului, noi cei din
Grupul Verts/ALE am găsit prea multe întrebări fără răspuns cu privire la modul de punere în aplicare, astfel
că nu am sprijinit această abordare, şi am votat împotrivă.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Sunt în favoarea propunerii deoarece acordul întăreşte colaborarea
transfrontalieră în combaterea terorismului şi a criminalităţii între UE, Islanda şi Norvegia.

Catherine Stihler (S&D), în scris. – Mă bucur din toată inima de acest raport, care deschide calea către
primirea Islandei în UE.
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Raport: Philip Claeys (A7-0172/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Claeys, deoarece
împărtăşesc dorinţa acestuia ca acordul între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul
Liechtenstein cu privire la participarea acestora la activităţile Frontex fie încheiat în mod pozitiv şi cât mai
repede posibil.

Contribuţia tangibilă a acestor ţări la controlul şi supravegherea frontierelor externe ale UE ar reprezenta,
de fapt, o valoare suplimentară adăugată pentru Frontex, a cărui activitate importantă este acum, la peste
cinci ani de la crearea sa, să înceapă să producă rezultatele dorite în ceea ce priveşte combaterea imigraţiei
ilegale şi acordarea de asistenţă statelor membre.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Votul asupra acestui raport invită Parlamentului să-şi exprime avizul
privind punerea în aplicare a activităţii Frontex. Extinderea activităţilor Frontex în Elveţia şi Liechtenstein
are o importanţă practică, dar mai presus de toate, este semnificativă dintr-un punct de vedere simbolic şi al
programării. Europa trebuie să furnizeze toate instrumentele posibile şi sprijin pentru Frontex şi trebuie să
depună eforturi pentru ca activitatea agenţiei să fie cât mai extinsă posibil din punct de vedere geografic şi
eficientă calitativ. Imigraţia şi controlul la frontieră au fost, până în prezent, unele dintre provocările cele
mai subestimate cu care se confruntă Uniunea Europeană, care de prea multe ori a încercat să se ascundă de
ideea că protecţia frontierelor şi prevenirea imigraţiei necontrolate sunt sarcini pe care Europa trebuie să le
abordeze ca un întreg.

Prin urmare, salut orice pas care aduce continentul mai aproape de crearea unei zone uniforme pentru
controlul fenomenului de migraţie şi al frontierelor. Urgenţa de imigrare trebuie tratată în mod adecvat de
către organismele europene: Este de neconceput să se abandoneze statele membre în faţa unei provocări
precum imigraţia masivă, care afectează, de facto, întregul continent, direct sau indirect. Eforturile noastre
de a consolida Frontex trebuie, prin urmare, să fie salutate.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Am votat împotriva raportului referitor la participarea
Elveţiei şi a Liechtensteinului la activităţile Frontex, ca o chestiune de principiu. Sunt împotriva existenţei şi
a modus operandi global al Frontex. Acesta este un mecanism care se concentrează asupra vânării persoanelor
care încearcă să traverseze frontierele UE fără documente de călătorie într-un mod care nu numai că nu
reuşeşte să respecte drepturile fundamentale ale omului, ci, de asemenea, le conduce pe multe dintre acestea
la încercări chiar mai periculoase de a intra, adesea cu preţul propriilor vieţi şi, desigur, consolidează bandele
traficului de fiinţe umane.

Acesta este un mecanism militar extrem de costisitor, al cărui buget ar trebui să fie folosit pentru combaterea
sărăciei în ţările de origine ale imigranţilor şi pentru servicii de integrare socială a acestora în statele membre
ale UE. Problema imigraţiei nu poate fi soluţionată prin crearea cetăţii Europa, prin reprimarea şi combaterea
imigraţiei cu mijloace militare sau prin deportările în masă efectuate în cadrul Frontex.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Scopul principal al Frontex, creat în 2005, este de a coordona cooperarea
operativă între statele membre în materie de gestionare a frontierelor externe. Toate ţările implicate în
executarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen vor trebui să ia parte la această agenţie, iar modul
în care fiecare dintre acestea va participa va fi specificat în acorduri separate între UE şi ţările respective. În
timp ce Elveţia, pe de o parte, s-a alăturat Acordului Schengen la 12 decembrie 2008, câştigând statutul de
membru precum Norvegia şi Islanda, protocolul semnat la 28 februarie 2008 cu Liechtenstein, pe de altă
parte, nu poate fi inclus înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare, şi este examinat în prezent de
către Parlament.

În ciuda acestui fapt, s-a luat decizia de a include Liechtenstein în acest acord, de pe acum, din motive de
eficienţă, chiar dacă acesta se va aplica numai după ce acest protocol a fost încheiat. Sprijin, prin urmare,
aprobarea acestui acord, care stabileşte drepturile şi obligaţiile care vor asigura că Elveţia şi Liechtenstein pot
participa efectiv la Frontex, în special cu privire la drepturile de vot, contribuţiile financiare şi aspectele
referitoare la protecţia datelor şi confidenţialitate etc.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Sunt în favoarea acestei propuneri, care urmăreşte să reunească Confederaţia
Elveţiană şi Principatul Liechtenstein cu Frontex. În conformitate cu Regulamentul Frontex, statele membre
implicate în punerea în aplicare şi în dezvoltarea acquis-ului Schengen participă la activităţile Frontex. Cu
toate acestea, modul în care acestea participă trebuie să fie definit prin intermediul unor acorduri cu Uniunea
Europeană. Acest lucru înseamnă că încheierea acestui acord de participare între UE şi aceste două ţări cât
mai curând posibil va fi foarte pozitiv pentru toate părţile implicate. Frontex, ca un instrument vital în cadrul
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strategiei europene de combatere a imigraţiei ilegale, trebuie să aibă la dispoziţie mijloacele şi condiţiile
pentru a coordona în mod eficient cooperarea operaţională între statele membre în problemele legate de
gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Prin urmare, încheierea acestui acord va permite
Confederaţiei Elveţiană şi Principatului Liechtenstein să contribuie la intensificarea cooperării în materie de
control şi monitorizare a frontierelor externe între serviciile administrative ale acestora şi cele ale UE.

Ioan Enciu (S&D), în scris. – Am votat pentru a susţine raportul Claeys referitor la acordul între UE şi Elveţia
şi Liechtenstein cu privire la modalităţile de participare a acestora la Frontex. Sarcina importantă pe care o
oferă Frontex în coordonarea cooperării între statele membre şi membrii Schengen care nu fac parte din UE
în domeniul gestionării frontierelor poate fi consolidată doar cu participarea Elveţiei şi a Liechtensteinului.
Trebuie amintit că securitatea spaţiului Schengen va fi consolidată în continuare prin punerea în aplicare
completă a sistemului SIS II. Comisia ar trebui să depună toate eforturile pentru a pune capăt întârzierilor
continue cu SIS II.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Participarea Confederaţiei Elveţiene şi a Principatului Liechtenstein la Frontex
sporeşte mijloacele pe care le are la dispoziţie şi capacitatea de reacţie faţă de fenomenul imigraţiei ilegale
care afectează ţări de la marginea Uniunii Europene, care suferă de probleme similare celor din UE referitoare
la combaterea imigraţiei ilegale. Salut dorinţa celor două ţări de a coopera, şi sper că acest lucru va fi pus în
aplicare în mod eficient şi fructuos. De asemenea, sper că această experienţă de a colabora se va extinde la
alte domenii.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Agenţia Frontex a fost creată în 2004 în conformitate cu
articolul 66 alineatul (2) litera (a) şi articolul 66 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi şi-a
început activitatea la 1 mai 2005. Această agenţie a fost concepută ca un instrument important în strategia
europeană comună pentru combaterea imigraţiei ilegale. Scopul propunerii de decizie a Consiliului, supusă
procesului de adopţie, este semnarea şi încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea
Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind
modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării
Operative a statelor membre în Uniunea Europeană – Frontex.

Salut încheierea acestui acord, datorită căruia aceste două ţări vor putea să contribuie la o cooperare mai
strânsă în materie de control şi monitorizare a frontierelor externe. Sper că statele membre vor depune toate
eforturile necesare pentru a încheia procedurile de ratificare pentru asocierea Confederaţiei Elveţiene şi a
Principatului Liechtenstein cu Frontex, cât mai curând posibil.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) În calitate de raportoare alternativă pe această temă pentru
Grupul ALDE, am votat în favoarea acestui raport, care va permite participarea Elveţiei şi Liechtensteinului
la Frontex. Înfiinţată în 2004, agenţia Frontex are obiectivul de a permite cooperarea operativă între statele
membre în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor externe. Din motive de eficacitate, este important ca
toate ţările asociate la acordurile Schengen să participe la aceasta.

Clemente Mastella (PPE), în scris. – (IT) Am votat pentru a susţine această propunere de decizie a Consiliului,
deoarece cred că Frontex – care funcţionează din 2005 – a demonstrat deja că, fără îndoială, este un instrument
important al strategiei europene comune în privinţa imigraţiei ilegale, dar, de asemenea, cred că acesta ar
trebui dezvoltat în continuare în acest sens.

Este o chestiune de aplicare a legislaţiei sale fondatoare, care stabileşte participarea la activităţile sale a tuturor
ţărilor terţe care sunt asociate cu punerea în aplicare, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, toate
având scopul de a dezvolta sarcinile de asistenţă în formarea profesională a poliţiştilor de frontieră la nivel
naţional şi analizarea riscului.

Chiar dacă suntem conştienţi că Confederaţia Elveţiană face parte din spaţiul Schengen începând cu 1 martie
2008, în timp ce Principatul Liechtenstein aşteaptă în continuare adoptarea unui protocol specific, salutăm
încheierea acestui acord, în orice caz, deoarece credem că acesta poate permite acestor două ţări să contribuie
la o mai strânsă coordonare între serviciile administrative competente ale statelor participante. Prin urmare,
sperăm că statele membre vor face tot posibilul pentru a finaliza procedurile necesare de ratificare cât mai
curând posibil, pentru a asocia Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein cu Frontex.

Véronique Mathieu (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acordului de instituire a modalităţilor de
cooperare operativă a Elveţiei şi Liechtensteinului cu activităţile Agenţiei Frontex.
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Aflată în funcţiune începând din 2005, această agenţie are responsabilitatea importantă de a coordona
cooperarea între statele membre privind controlul frontierelor externe. Creşterea numărului de ţări care
participă la activităţile Frontex este, prin urmare, o iniţiativă pe care ar trebui să o salutăm, în măsura în care
aceasta va consolida în continuare competenţele operaţionale şi bugetare ale Agenţiei Frontex În virtutea
localizării lor, aceste ţări vor participa mai mult la întărirea controlului din aeroporturi şi frontierele terestre,
decât a porturilor maritime. Consolidarea controlului acestor frontiere este una dintre provocările majore
pentru Uniune, având în vedere numărul considerabil de treceri ilegale ale frontierelor terestre care au loc
în fiecare an.

Desigur, în temeiul prezentului acord, această participare va avea loc pe bază de voluntariat, dar sper cu tărie
că următoarea revizuire a regulamentului de instituire a Agenţiei Frontex va impune obligaţii suplimentare
asupra statelor membre pentru a coopera în gestionarea frontierele noastre externe comune.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Votez împotriva acestui raport. Acesta susţine participarea
Elveţiei şi a Liechtensteinului la Frontex, o agenţie care este emblematică pentru politica promovată de această
Uniune Europeană de a vâna migranţii săraci. „Patrulele Europene împotriva imigraţiei ilegale” ale Frontex
au ca rezultat numai faptul că migranţii îşi asumă tot mai multe riscuri pentru a ajunge la ţărmurile noastre.

Numai o politică de distribuţie echitabilă a bogăţiei, care să încheie metoda EPA, ne va permite să punem
capăt acestor migraţii din motive de foamete. Europa competitivităţii permanente pe care liberalii şi
social-democraţii o construiesc pentru noi pur şi simplu duce la creşterea acestora.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Agenţia Frontex a fost creată ca un instrument important pentru o strategie
europeană comună privind combaterea imigraţiei ilegale. Rolul său principal este de a coordona operaţiunile
între statele membre cu privire la gestionarea frontierelor sale externe. Extinderea acestei cooperări la alte
ţări europene este foarte importantă în combaterea imigraţiei ilegale, întrucât oferă agenţiei mai multe resurse
materiale şi forţă de muncă pentru a răspunde obiectivelor sale.

Alajos Mészáros (PPE), în scris. – (HU) Explicarea votului: Încă de la înfiinţarea sa în 2004, Frontex a devenit
un instrument important al strategiei europene comune pentru combaterea imigraţiei ilegale. Astfel de
convenţii internaţionale s-au dovedit a fi eficiente cu mai multe ocazii şi au arătat că acest tip de efort comun
operativ ar trebui să fie, de asemenea, extins şi la ţările din afara spaţiului Schengen. Acesta este motivul
pentru care Elveţiei şi Liechtensteinului ar trebui să le fie oferite, de asemenea, posibilitatea de a fi membri
cu drepturi depline în acest efort de cooperare. Salut acordul şi sper că statele membre vor depune toate
eforturile pentru a se asigura că această aderare este realizată cât mai curând posibil. Vă mulţumesc.

Willy Meyer (GUE/NGL), în scris. – (ES) Cred că înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării
Operative la Frontierele Externe (FRONTEX) este inacceptabilă. Problema imigraţiei necesită o strategie de
combatere a sărăciei şi în favoarea ocupării forţei de muncă şi a păcii, precum şi o strategie comercială
echitabilă din partea statelor membre ale UE ca o contribuţie semnificativă la stabilitatea regiunilor învecinate.
În opinia mea, modul UE de a manipula fenomenul migraţiei aduce cu adevărat ruşine asupra Europei.
Exponenţii principali ai acestei politici care incriminează migraţia şi ignoră drepturile fundamentale ale
migranţilor sunt deplorabilele Directiva „ruşine” şi activităţile Frontex. Statele membre reduc ajutorul pentru
dezvoltare şi împiedică ţările în curs de dezvoltare să atingă Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Mă
opun fortăreţei Europa, care utilizează migranţii ca forţă de muncă ieftină, fără siguranţa locului de muncă
sau a drepturilor şi, de asemenea, actualei represiuni politice de imigraţie a UE.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Obiectivul propunerii din faţa noastră pentru o decizie a Consiliului
este semnarea şi încheierea unui acord între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi
Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, cu privire la regimul de modalităţi de participare a statelor respective
la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor
membre ale Uniunii Europene, cunoscută sub denumirea de Frontex. Frontex a fost înfiinţată în 2005 şi
desfăşoară o activitate importantă în prevenirea imigraţiei ilegale la frontierele externe ale UE.

Cu ajutorul acestui acord, acum va fi posibil, de asemenea, pentru Elveţia şi Liechtenstein, să asigure o mai
strânsă coordonare a controalelor şi a supravegherii la frontierele externe între agenţiile interne relevante şi
cele ale UE. Acest lucru se bucură de sprijinul meu necondiţionat. Din acest motiv, am votat în favoarea
acestui raport impecabil elaborat de dl Claeys.

Aldo Patriciello (PPE), în scris. – (IT) Scopul propunerii de decizie a Consiliului este semnarea şi încheierea
unui acord între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe
de altă parte, privind modalităţile de participare ale statelor respective la Frontex.
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Această agenţie este concepută ca un instrument important al strategiei europene comune faţă de imigraţia
ilegală. Printre alte lucruri, Frontex, de asemenea, oferă asistenţă statelor membre în formarea profesională
a poliţiştilor de frontieră la nivel naţional şi le oferă asistenţă tehnică şi sprijin în organizarea operaţiunilor
comune de returnare sau de supraveghere a frontierelor. Acordul între Uniunea Europeană şi Elveţia şi
Liechtenstein conţine, de asemenea, dispoziţii privind drepturile de vot limitat ale reprezentanţilor
Confederaţiei Elveţiene şi ai Principatului Liechtenstein cu privire la consiliul de administraţie Frontex,
contribuţiile financiare ale ambelor ţări la bugetul Frontex, precum şi confidenţialitatea datelor.

Nu pot decât să salut încheierea acestui acord, care permite acestor două ţări să contribuie la o mai strânsă
coordonare în activitatea de control şi de supraveghere la frontierele externe. Sper, prin urmare, că statele
membre vor face tot posibilul pentru a finaliza procedurile de ratificare necesare cât mai curând posibil,
pentru a asocia Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein cu Frontex.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Scopul propunerii pentru o decizie a Consiliului care face
obiectul acestei proceduri de autorizare este semnarea şi încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui
acord între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe
de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, denumită
Frontex. Noi, cei din Grupul Verts/ALE, nu am văzut multe probleme acolo, aşa că am votat în favoarea
raportului.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Sunt în favoarea semnării acordului între Uniunea Europeană, Confederaţia
Elveţiană şi Principatul Liechtenstein pentru participarea acestor două state la Frontex.

Raport: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

Leonidas Donskis (ALDE), în scris. – (LT) Nu sunt de acord în mod categoric cu declaraţiile făcute de către
stimatul deputat, dl Tomaševski, referitoare la situaţia privind minoritatea poloneză din Lituania, pe care le
văd ca lipsite de obiectivitate şi destul de exagerate. Cu toate acestea, încercarea Comisiei pentru etică şi
proceduri a Seimasului de a trata Parlamentul European ca pe un slujitor al Lituaniei sau ca funcţionar public
a fost, de asemenea, mai degrabă fără succes şi nu a corespuns realităţii. Pârghiile morale, utilizarea opiniei
publice şi căile de atac etnice în mass-media sunt un lucru; eforturile de a influenţa libertate de gândire şi de
exprimare a unui deputat în Parlamentul European în deciziile politice este în întregime o altă chestiune. Am
făcut o greşeală şi, prin urmare, singura cale deschisă pentru noi este să recunoaştem în mod onorabil faptul
că, în acest conflict, dl Tomaševski are dreptate din punct de vedere tehnic şi procedural, exact aşa cum
evaluarea situaţiei prezentate de către Parlamentul European este corectă. Prin urmare, votez pentru poziţia
PE. În caz contrar, ar fi nedemn, nu doar din punctul de vedere al PE, dar şi din punctul de vedere al Lituaniei.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Sunt de acord cu acest raport, deoarece dl Tomaševski nu se confruntă
cu o acţiune în justiţie, în sensul articolului 8 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene,
şi acest caz nu se referă la imunitatea parlamentară, deoarece articolul 2 din Statutul deputaţilor în Parlamentul
European prevede că „Deputaţii sunt liberi şi independenţi”. În plus, articolul 3 prevede că „1. Deputaţii
votează individual şi personal. Aceştia nu pot fi obligaţi prin instrucţiuni şi nu pot primi mandat imperativ.
2. Înţelegerile privind modul în care mandatul urmează a fi exercitat sunt nule de drept.” Prin urmare, este
clar că decizia oficialului-şef al Comisiei pentru etică încalcă principiile libertăţii şi independenţei deputaţilor
stabilite de către Statutul deputaţilor în Parlamentul European, care face parte din legislaţia Uniunii Europene.
Prin urmare, faptul că legislaţia lituaniană extinde domeniul de activitate al oficialului-şef al Comisiei pentru
etică la supravegherea activităţilor deputaţilor în Parlamentului European aleşi în Lituania reprezintă o
încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Jarosław Kalinowski (PPE), în scris. – (PL) În cadrul Parlamentului European, luăm de foarte multe ori
măsuri de apărare a drepturilor fundamentale şi a libertăţilor civile din întreaga lume. Parlamentului acordă
Premiul Saharov persoanelor care s-au remarcat prin serviciul lor în apărarea drepturilor civile şi a drepturilor
minorităţilor. Cu toate acestea, în UE, aceste drepturi sunt, de asemenea, încălcate. Aceasta se referă, în
principal, la drepturile minorităţilor naţionale. Anumite state membre, şi mă gândesc Lituania, sfidează
Convenţia-cadru privind drepturile omului a Consiliului Europei. Valdemar Tomaševski, un deputat în
Parlamentului European, a fost chemat să răspundă în faţa Parlamentul lituanian pentru apărarea sa, făcută
în Parlamentul European, a drepturilor minorităţilor în Lituania. Această situaţie este condamnabilă,
inacceptabilă şi scandaloasă. Fac apel la Subcomisia pentru drepturile omului a Parlamentul European şi la
Comisia Europeană să se asigure că standardele Uniunii Europene pe probleme legate de drepturile
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fundamentale, libertăţi şi drepturile minorităţilor naţionale sunt ridicate la cel mai înalt nivel şi se aplică
efectiv.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Pledarea în favoarea independenţei mandatului deputatului în Parlamentul
European este responsabilitatea Parlamentului, iar această independenţă nu poate fi pusă în pericol. În urma
unei decizii luate de oficialul-şef al Comisiei pentru etică a Republicii Lituania, Parlamentul trebuie să apere
imunitatea parlamentară a deputatului său, dl Tomaševski, a cărui independenţă a mandatului său a fost
subminată prin această decizie.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Cazul distinsului deputat în Parlamentul European, dl
Tomaševski, presupune, astfel cum s-a întâmplat, două probleme. Prima este situaţia minorităţii poloneze
în Lituania, a căror drepturi sunt reclamate de dl Tomaševski. Cea de a doua poate să pară că a fost cauzată
de prima, dar acest lucru nu este, de fapt, cazul. Oficialul-şef al Comisiei pentru etică a Republicii Lituania a
emis un avertisment public pentru dl Tomaševski pe baza Codului de conduită pentru politicienii de stat. O
situaţie în care o instituţie publică a unui stat membru avertizează un deputat în Parlamentul European
pentru cuvintele pe care acesta le-a spus în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale în calitate de deputat
în Parlamentul European este inacceptabilă. Faptul că acest caz se referă la apărarea publică a unei minorităţi
naţionale nu face situaţia mai puţin importantă. Dimpotrivă, aceasta o face mai scandaloasă. Prin urmare,
am decis să aprob cererea de apărare a imunităţii şi a privilegiilor dlui Valdemar Tomaševski.

Raport: Othmar Karas (A7-0220/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece cred că întărirea
Eurostat reprezintă un pas necesar dacă se doreşte evitarea altor cazuri de tipul elen şi prezentarea de statistici
inexacte. De fapt, delegarea de competenţe sporite Eurostat şi o cooperare mai strânse între Eurostat şi BCE
va permite planificarea şi efectuarea unei anchete mai detaliate referitoare la datele statistice economice şi
financiare.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Raportul Karas este în conformitate cu răspunsul european la criza
elenă. Îmbunătăţirea monitorizării şi guvernanţa economică este foarte necesară astăzi, în special pentru a
reduce neîncrederea pieţelor care încă apasă asupra Greciei, precum şi asupra întregii Uniuni Europene.
Raportul urmăreşte astfel să consolideze Eurostat, pentru a evita repetări viitoare ale situaţiei greceşti şi, mai
precis, statistici eronate. Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că propunerea Comisiei
Europene este acceptabilă ca atare, dar, de asemenea, că este minimul care poate fi acceptat în ceea ce priveşte
monitorizarea suplimentară. În plus, raportorul, în opinia mea bineînţeles, sprijină perspectiva unei cooperări
mai strânse între Comisia Europeană (Eurostat) şi Banca Centrală Europeană, dar cu respect pentru rolul şi
independenţa celor două instituţii.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Votul în favoarea raportului Karas este, după evenimentele care afectează
mai ales Grecia, o chestiune de responsabilitate. Statisticile frauduloase, neînţelegerile cantitative care afectează
în principal Comisia şi Grecia impun nu numai ca Eurostat şi puterea sa de control asupra datelor furnizate
de către statele membre să fie decisiv şi consolidate în mod logic, dar, de asemenea, ca această reprimare să
fi echilibrată de protejarea unor garanţii minime ale independenţei organismelor naţionale de statistică. Prin
urmare, având în vedere rolul fundamental al datelor statistice într-o guvernanţă europeană bună şi sănătoasă,
mă alătur dlui Karas în a îndemna Comisia să intervină ferm şi decisiv în acest domeniu.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Comunitatea Europeană a învăţat o lecţie din experienţa Greciei,
iar iniţiativa Comisiei de a reglementa şi a da noi puteri Eurostat-ului va preîntâmpina apariţia unor situaţii
similare în viitor.

De aceea, consider că propunerile Comisiei, amendate de Parlament, trebuie puse cât mai rapid în practică
pentru a se putea lua măsuri imediate în cazul unor suspiciuni de raportări false de date statistice de către
vreun stat membru. Uniunea Europeană nu îşi permite să îşi joace credibilitatea sau poziţia pe pieţele financiare,
pentru că este percepută ca un întreg şi culpa devine comună, deşi ea aparţine unui singur stat.

Ideea transformării Eurostat în instituţie de audit a fost respinsă în urmă cu 5 ani. Nu are nici un rost să
gândim pe sistemul „ce ar fi fost dacă”, dar este relevant faptul că în acest moment propunerea are toate
şansele să fie pusă în practică. Este vital pentru funcţionarea corespunzătoare a uniunii economice şi monetare
să existe date statistice corecte şi de încredere. De altfel, regândirea atribuţiilor Eurostat nu poate avea ca
rezultat decât creşterea nivelului de încredere între statele membre ale Uniunii Europene şi chiar credibilizarea
fiecăruia dintre acestea.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Am votat în favoarea rezoluţiei pentru că sunt de acord cu
propunerea Comisiei, cu modificările respective aduse de Parlament. În ceea ce priveşte aceste schimbări, aş
dori să subliniez faptul că statele membre vor trebui să furnizeze Comisiei (Eurostat) toate informaţiile
statistice şi bugetare pe baza unei metode contabile standard, acceptate pe plan internaţional. Acestea trebuie
să asigure, de asemenea, că valorile din deficitul bugetar planificat şi nivelul datoriei publice ar trebui să fie
valorile stabilite pentru anul curent de către statele membre. Astfel de valori ar trebui să corespundă
previziunilor oficiale cele mai recente, bazate pe cele mai recente decizii bugetare şi evoluţiile şi perspectivele
economice, împreună cu rezultatele lunare şi trimestriale. Astfel de valori ar trebui să fie stabilite cât mai
curând posibil în ceea ce priveşte perioada de notificare.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Calitatea bună, fiabilitatea şi precizia statisticilor sunt esenţiale în perioade
de criză, cum ar fi cele cu care ne confruntăm în prezent, dacă dorim ca situaţii precum cea din Grecia să nu
se repete. Din acest motiv, cred că este crucial să existe o punere în aplicare eficientă şi strictă a angajamentului
politic făcut în această privinţă, şi că datele statistice ar trebui să respecte, de asemenea, legislaţia comunitară
în vigoare, de exemplu, prin prezentarea situaţiilor naţionale de securitate Comisiei (Eurostat).

Pe de altă parte, competenţele de investigaţie ale Comisiei (Eurostat) trebuie să fie extinse, permiţându-le să
efectueze inspecţii ale birourilor statistice naţionale, fără notificare prealabilă, asigurând accesul la toate
informaţiile contabile şi bugetare. Aceasta le va permite să evalueze starea finanţelor publice ale unei ţări.
Impunerea de sancţiuni financiare şi non-financiare pentru statisticile care nu sunt prezentate în conformitate
cu legislaţia comunitară ar trebui de asemenea luată în considerare.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Acest raport reprezintă un alt pas către monitorizarea funcţionării
interne a ţărilor, de această dată prin intermediul statisticilor. De exemplu, se propune ca vizitele de
monitorizare să se desfăşoare pe un stat membru al cărui date statistice sunt supuse controlului. Acestea vor
ca, prin intermediul Eurostat, Comisia să aibă dreptul de a accesa conturile organismelor publice la nivelul
administraţiei centrale şi de stat, al autorităţilor locale şi securităţii sociale, inclusiv furnizarea de informaţii
contabile detaliate, anchete statistice şi chestionare relevante, şi alte informaţii conexe, cum ar fi operaţiunile
din afara bilanţului. Ele solicită toate acestea în timp ce adaugă că acest lucru trebuie făcut în conformitate
cu legislaţia privind protecţia datelor şi confidenţialitatea datelor statistice.

Pe de altă parte, insistă asupra aplicării stricte a Pactului de stabilitate şi afirmă că Comisia ar trebui să aibă
în vedere stabilirea de sancţiuni conform Pactului de stabilitate şi creştere în ceea ce priveşte chestiunile
referitoare la statistica macroeconomică înşelătoare prezentată de către statele membre.

În practică, în cazul în care aceste propuneri sunt acceptate de Comisie şi Consiliu, Comisia (Eurostat) va
avea acces la toate informaţiile statistice şi bugetare necesare pentru a evalua calitatea datelor conturilor
naţionale, regionale şi locale, a inventarelor, a tabelelor de raportare pentru procedura de deficit excesiv
(PDE), a conturilor organismelor de natură extrabugetară şi a organizaţiilor non-profit şi a organismelor
similare care alcătuiesc sectorul administraţiei publice în conturile naţionale.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Criza actuală nu este rezultatul unor inexactităţi statistice,
ci al unui dogmatism demonstrat de către elitele de conducere liberale. Acest raport pledează pentru
respectarea absolută a Pactului de stabilitate şi creştere. Solicită introducerea de controale inopinate asupra
bugetelor statelor membre. Acesta construieşte suspiciune într-o doctrină politică prin faptul că cere ca
statele membre care îşi falsifică statisticile să fie sancţionate.

Proiectul european nu îşi poate permite să devină confuz cu acest autoritarism care contrazice suveranitatea
poporului. Este momentul să construim o Europă a cooperării şi solidarităţii, şi o Europă bazată pe încrederea
împărtăşită de care avem nevoie.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Calitatea şi viabilitatea datelor statistice referitoare la performanţa economică
a ţărilor UE sunt de o importanţă crucială pentru verificarea stării reale a economiilor din statele membre.
Datele statistice elene, care, potrivit ştirilor, au fost părtinitoare şi nu au reflectat realitatea din economie, au
fost un avertisment important pentru cetăţeni să ia măsuri pentru a preveni ca situaţii ca aceasta să aibă loc
în viitor. În acest fel, consolidarea competenţelor Eurostat şi a resurselor tehnice este vitală dacă dorim ca
UE să nu se confrunte cu o situaţie în care datele statistice sunt denaturate de către statele membre. O inspecţie
sporită de către Eurostat, care este pusă în practică fără avertisment, va fi extrem de importantă pentru
credibilitatea viitoare a datelor statistice în economiile statelor membre.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Modificarea regulamentului în ceea ce priveşte calitatea datelor statistice
în contextul procedurii de deficit excesiv reprezintă o măsură deosebit de importantă şi urgentă, având în
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vedere problemele actuale în majoritatea bugetele naţionale ale statelor membre. Pactul de stabilitate şi
creştere, care trebuie acum reînviat şi respectat cu stricteţe, poate fi sensibil monitorizat numai în cazul în
care primeşte date Eurostat care nu au fost falsificate şi care corespund realităţii. Acum ştim că Grecia a
fraudat drumul său în aderarea la euro prin depunerea deliberată de date falsificate la UE.

Este de la sine înţeles că acest lucru este un scandal. Aşa ceva nu trebuie să se întâmple din nou. Este cu atât
mai important, prin urmare, ca puterile Eurostat să fie extinse, şi să existe posibilitatea de a efectua vizite
inopinate de control la diversele agenţii de stat. Numai în acest fel Pactul de Stabilitate va valora măcar cât
hârtia pe care este scris. Prin urmare, am votat în favoarea acestui raport.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. – (RO) Calitatea datelor statistice este deosebit de importantă în
această perioadă, având în vedere necesitatea unui răspuns rapid la orice potenţial semnal de alarmă de natură
economică. Precedentele fiind cunoscute, nu este nevoie de argumente suplimentare. De asemenea, datele
statistice reprezintă un instrument util în toate sectoarele în care Uniunea Europeană deţine competenţe,
fiind indispensabile în adoptarea deciziilor, pe termen scurt, mediu sau lung. Cu cât aceste date statistice vor
fi de o mai bună calitate, cu atât deciziile adoptate vor răspunde mai bine provocărilor cu care se confruntă
statele membre şi Uniunea Europeană ca întreg.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. – (PT) Propunerea Comisiei Europene a fost foarte pozitivă şi a
fost îmbunătăţită prin modificările respective introduse de către Parlament, şi anume:

- Comisia (Eurostat) să primească un cadru adecvat de competenţă, personal adecvat şi cât mai multă
independenţă posibil;

- armonizarea colectării datelor statistice;

- standardizarea informaţiilor statistice şi bugetare furnizate de către statele membre;

- elaborarea de sancţiuni în cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere în ceea ce priveşte depunerea statisticilor
macroeconomice denaturate de către statele membre.

Prin urmare, am acordat un vot favorabil.

Raport: Wojciech Michal Olejniczak (A7-0202/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Am susţinut acest raport. Strategia Uniunii Europene pentru
regiunea Mării Baltice este prima şi, până în prezent, singura încercare de a crea o strategie de dezvoltare
comună şi complexă. Astăzi este clar că acţiunile desfăşurate de către statele membre individuale nu sunt
suficient de eficace şi fragmentate şi, prin urmare, este necesar să se promoveze cooperarea la nivel regional.
În prezent, există o disproporţie în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi inovarea, şi deci nu există o
necesitate de a spori potenţialul tuturor domeniilor, inclusiv transportul, energia şi turismul. Nu trebuie să
pierdem oportunitatea de a utiliza valoarea adăugată a Strategiei Mării Baltice şi alte strategii viitoare
macroregionale, pentru a ajunge la un nou nivel de sinergie care poate reduce disparităţile existente în vederea
creării unei zone de prosperitate comună permanentă cu un nivel înalt de competitivitate, ceea ce este crucial
în faţa îmbătrânirii populaţiei şi a noilor provocări ale globalizării.

Alain Cadec (PPE), în scris. – (FR) Salut raportul referitor la Strategia Uniunii Europene pentru regiunea
Mării Baltice. Conceptul macroregional oferă răspunsuri concrete la un număr mare de provocări cu care ne
confruntăm în prezent, care merg dincolo de graniţele naţionale. Strategia Mării Baltice este prima încercare
de a face uz de macroregiuni. Aceasta va permite teritoriilor care sunt diferite, dar care se confruntă cu
probleme similare, să întreprindă acţiuni comune într-un cadru instituţional flexibil. Această macroregiune
nu va concura cu statele membre; le va completa. Acesta se va baza pe principiul de parteneriat între diferitele
nivele ale autorităţilor publice, sectorul privat şi sectorul de voluntariat.

Această nouă formă de guvernare va aduce un plus de valoare incontestabil politicilor locale, naţionale şi
europene. Ar merita aplicat conceptul de macroregiune la alte teritorii caracterizate printr-o puternică
interdependenţă economică, de mediu şi culturală.

Raportorul subliniază, pe bună dreptate, faptul că strategia Mării Baltice este un proiect-pilot de la care
strategiile viitoare cu privire la macroregiuni se pot inspira. Arcul Atlantic ar trebui, în opinia noastră, să se
afle în centrul nostru de gândire referitor la aceste strategii de viitor. Având în vedere problemele comune
cu care se confruntă aceste teritorii de coastă – Bretagne, Cornwall, Galicia şi Algarve, printre altele – crearea
unei macroregiuni atlantice va contribui la o dezvoltare comună şi armonioasă.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Strategia europeană pentru regiunea Mării Baltice este prima
încercare de a crea o strategie comună de dezvoltare pentru o macroregiune. Scopul strategiei este de a
soluţiona problemele comune şi de a concentra acţiunea pe îndeplinirea obiectivelor comune. Există două
domenii majore de interes pentru această regiune: mediul şi dezvoltarea ştiinţifică. Aceasta este o strategie
complexă, dar este una interesantă, care ar putea fi dezvoltată pentru alte regiuni din Europa.

Leonidas Donskis (ALDE), în scris. – (LT) Ca lituanian şi membru al Grupului ALDE, voi sprijini întotdeauna
o strategie care va ajuta regiunea Mării Baltice să devină cel mai bun exemplu de practică a dezvoltării durabile
şi a cooperării regionale. Rezoluţia referitoare la Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice,
pe care Parlamentul European a aprobat-o astăzi, cu sprijinul Grupului ALDE, este orientată spre oportunităţi
lituaniene. Strategia urmăreşte să reducă dependenţa regiunii baltice de energia din Rusia, pentru a lega
reţelele energetice ale ţărilor din regiune şi pentru a diversifica sursele de energie, pentru a asigura extinderea
unei axe feroviare de la Berlin la coasta Mării Baltice, şi pentru a rezolva dificultăţile de trecere a frontierei
cu Rusia. Aceştia sunt patru paşi deosebit de importanţi pentru Lituania. În plus, împreună cu alţi deputaţi,
am fost capabili să atragem atenţia asupra faptului că Comisia Europeană trebuie să urmărească şi să
monitorizeze dacă aceeaşi abordare şi convenţii internaţionale sunt urmate în ţările vecine, în special în cele
care intenţionează să construiască centrale nucleare în apropierea frontierelor externe ale UE. Toate ţările
din regiunea baltică, inclusiv Rusia şi Belarus, trebuie să adere la cele mai stricte standarde de siguranţă
nucleară şi de mediu. Pentru aceasta lupt în declaraţia mea scrisă privind construcţia unei centrale nucleare
în Belarus, pe care am prezentat-o stimaţilor deputaţi în Parlamentul European să o semneze, şi sper că va
primi un sprijin mai puternic în urma acestui vot.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Astfel cum am menţionat mai devreme cu privire la problemele sale de
mediu, Uniunea Europeană ar trebui să facă Marea Baltică una din priorităţile sale ca urmare a circumstanţelor
care o afectează în mod deosebit de grav. Întrucât aceasta este acum una dintre principalele rute de comunicare
şi de schimb între statele membre, ne aduce aminte de rolul pe care Marea Baltică l-a avut în trecut. De
asemenea, subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană şi statele sale membre să recunoască existenţa unor
regiuni care au un avantaj în a fi văzute de acele state membre ca entităţi integrate funcţionale, datorită
identităţii lor şi problemelor şi provocărilor de dezvoltare cu care se confruntă.

Marea Baltică şi regiunile statelor membre care se află pe malurile sale dispun de capacităţile necesare pentru
a deveni parte şi a opera ca macroregiuni-pilot. Sper că concluziile care decurg din punerea în practică a
Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice va permite ca viitorul rol al macroregiunilor în cadrul politicii
europene de coeziune să fie evaluat cu mai multă precizie şi într-un mod mai adecvat.

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR) Încurajarea cooperării între statele baltice pentru a proteja zona şi
pentru a răspunde provocărilor comune privind problemele economice, sociale, de energie şi de transport
şi aşa mai departe; şi, într-adevăr, de ce nu? Mi se pare, totuşi, că această cooperare ar putea foarte uşor să
aibă loc fără intervenţia Comisiei Europene.

În realitate, totuşi, o parte esenţială a acestui raport este promovarea de macroregiuni ca un „nivel de guvernare”
suplimentar, şi, probabil, deşi numai în viitor, ca parte a politicii de coeziune a Uniunii Europene. Această
coeziune ar implica fuzionarea regiunilor pe ambele părţi ale frontierelor, dacă este posibil sub forma unor
grupuri europene ale autorităţilor locale şi regionale, şi aceste grupuri ar avea obligatoriu personalitate
juridică şi ar alege, într-un mod „suveran”, dreptul intern care le va guverna. Nu contează dacă pentru a face
acest lucru trebuie să căutăm sau să inventăm interese comune ca un criteriu pentru fuzionarea regiunilor,
şi să creăm un impozit european pentru a le finanţa pe toate.

Indiferent de ceea ce spune raportorul despre aceasta, orice este bine atunci când vine vorba de a elimina
frontierele naţionale şi de a reconstrui peisajul european. Acesta este motivul pentru care, în afară de interesul
pe care Marea Baltică şi problemele sale le pot stârni, am votat împotriva acestui raport.

Barbara Matera (PPE), în scris. – (IT) Am votat pentru Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării
Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Sunt de acord cu dl Olejniczak că strategia
pentru regiunea Mării Baltice trebuie să acţioneze ca o poartă, un proiect-pilot, pentru strategiile viitoare
macroregionale. În evoluţia Uniunii Europene, noua abordare „macroregională” trebuie să vizeze crearea
condiţiilor necesare pentru a asigura ocuparea forţei de muncă pentru generaţiile viitoare, pentru a promova
coeziunea şi a realiza operaţiuni de protecţie a mediului, prin inovare în ţările europene, dezvoltarea durabilă,
îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii în regiuni, precum şi promovarea dezvoltării policentrice.

Acestea constituie interese şi obiective comune care pot emancipa şi echilibra ţările care astăzi fac parte din
Uniunea Europeană, precum şi care pot alcătui un stimulent pentru aderarea noilor state, consolidarea
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proiectului european şi dezvoltarea acestuia mai aproape de ţările vecine. Sunt de acord cu rolul central
conferit statelor membre, care sunt astfel propulsate spre un nou nivel de guvernare, care le va permite să
asiste regiunile periferice şi cele mai defavorizate. În concluzie, subliniem importanţa rolului Comisiei,
solicitându-i acesteia să adopte rapid strategia pentru regiunea Mării Baltice şi crearea de alte macroregiuni.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Singurul merit al acestui raport este că solicită eliminarea
poluării în Marea Baltică. Această eliminare este necesară pentru conservarea ecosistemului nostru. Trebuie
efectuată cât mai repede posibil. Cu toate acestea, acest text este caracterizat prin acelaşi dogmatism ca
majoritatea rapoartelor pe care le votăm. În timp ce pretinde a fi responsabil din punct de vedere ecologic,
acesta citează dezvoltarea energiei nucleare în regiune, fără a o condamna. În ceea ce priveşte dorinţa sa
declarată de a stabili macroregiuni europene extrem de competitive, acest lucru este complet inacceptabil.
Prin intermediul acestor regiuni, aceştia urmăresc încă o dată să demonteze bunăstarea statului. Remedierea
regiunii Mării Baltice nu poate fi efectuată în modul susţinut de liberalism.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Marea Baltică este una dintre cele mai poluate mări din lume, ceea ce
înseamnă că noţiunea de macroregiuni, unde accentul este pus pe obiectivele comune sau problemele de
dezvoltare, ca urmare a caracteristicilor lor geografice şi condiţiilor, şi tentativa a crea o strategie de dezvoltare
comună şi integrată pentru această macroregiune este perfect logică. Resursele comune ale Mării Baltice sunt
împărtăşite de multe ţări, rezultând într-o interdependenţă considerabilă între acestea, justificând astfel o
strategie largă pentru această regiune. Strategia pentru regiunea Mării Baltice este prima şi, deocamdată,
singura încercare de a crea o strategie comună de dezvoltare integrată pentru o macroregiune, şi ar trebui să
fie văzută ca un proiect-pilot şi un exemplu în cadrul Uniunii Europene.

Rolandas Paksas (EFD), în scris. – (LT) Am votat în favoarea raportul referitor la strategia Uniunii Europene
pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune, mai presus de toate,
pentru că procesul de implementare trebuie să continue mai rapid, în special în ceea ce priveşte punerea în
aplicare a politicii energetice, unul dintre domeniile prioritare ale acestei strategii. Aceasta este o parte
importantă a relaţiilor externe ale UE şi ale statelor sale membre. Trebuie să dezvoltăm cooperarea între
statele baltice şi ţările vecine, amintindu-ne în acelaşi timp să reducem dependenţa energetică a regiunii. Este
un lucru foarte bun că în această strategie s-a găsit loc, de asemenea, pentru chestiuni legate de securitatea
nucleară în regiune. Sper că, având în vedere extinderea preconizată a energiei nucleare în regiunea Mării
Baltice, ţările UE trebuie să urmeze standardele cele mai stricte de siguranţă şi de mediu şi că Comisia Europeană
trebuie să urmărească şi să monitorizeze dacă aceeaşi abordare şi convenţii internaţionale sunt puse în aplicare
în ţările vecine şi nu rămân pur şi simplu pe hârtie, în special în acele ţări care plănuiesc să construiască
centrale nucleare în apropierea frontierelor externe ale UE. Trebuie să ne asigurăm că atât statele membre
UE, cât şi ţările învecinate, în special în Rusia şi Belarus, în care există planuri pentru construirea de centrale
nucleare, iau în serios aceste dispoziţii. Triunghiul nuclear baltic care se creează nu este doar un motiv de
îngrijorare pentru Lituania, ci pentru toată Europa. Planurile Rusiei şi ale Belarusului de a construi noi centrale
nucleare în apropierea frontierelor estice ale UE reprezintă o ameninţare serioasă a securităţii mediului, atât
pentru Scandinavia, cât şi pentru Europa de Vest.

Justas Vincas Paleckis (S&D), în scris. – (LT) În UE, este important să se aibă o viziune macroregională a
regiunii Mării Baltice. Cooperarea privind mediul, energia şi alte domenii cu state care nu aparţin UE, cum
ar fi Rusia şi Belarus este, de asemenea, benefică. Fără îndoială, am votat, de asemenea, pentru raport, pentru
că indică în mod corect faptul că statele membre ale UE ar trebui să devină un exemplu în domeniul mediului
şi al securităţii nucleare, în special, în ceea ce priveşte construirea noilor centrale nucleare. Ar trebui să
solicităm, de asemenea, aderarea la cele mai înalte standarde şi o bună cooperare din partea vecinilor noştri,
în special a celor care plănuiesc să construiască centrale nucleare în apropierea frontierelor UE. Din nefericire,
mi-ar fi greu să numesc decizia Belarusului de a localiza o nouă centrală nucleară la doar 25 de kilometri de
frontiera lituaniană şi 50 de kilometri de capitala Vilnius un gest prietenesc. Niciuna din capitalele celorlalte
state membre UE nu sunt atât de aproape de frontierele externe ale Uniunii, şi nu s-ar confrunta cu o astfel
de situaţie. ONG-urile de mediu din Belarus transmit semnale de avertizare, deoarece, în opinia lor, siguranţă
internaţională şi standardele de mediu nu sunt respectate în planificarea şi construcţia centralei electrice.
Există îngrijorarea că prezentarea proiectului atât societăţii din Belarus, cât şi celei lituaniene, este organizată
într-un mod superficial şi nu răspunde principalelor probleme. UE nu poate interzice construcţia de centrale
nucleare în imediata vecinătate a frontierelor Uniunii. Cu toate acestea, împreună putem negocia cu guvernul
din Belarus cu privire la locul de construcţie. Bruxelles trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura că, în
timpul construirii centralei nucleare, monitorizăm dacă Belarusul îşi onorează cu scrupulozitate angajamentele
internaţionale în conformitate cu Convenţiile de la Espoo şi Aarhus.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Strategia pentru regiunea Mării Baltice este prima încercare
de a crea o strategie comună de dezvoltare pentru o macroregiune. Este o zonă funcţională care se concentrează
asupra obiectivelor de dezvoltare comune şi a problemelor, cu anumite caracteristici comune şi determinanţi
geografici. Ca membri ai Grupului Verts/ALE credem că este important că amendamentele Verts/ALE au fost
adoptate în stadiul de comisie, inclusiv sublinierea că dezvoltarea macroregiunilor este, în esenţă, de natură
complementară, şi nu ar trebui să urmărească să înlocuiască finanţările UE a programelor individuale, locale
şi regionale ca o prioritate de finanţare, şi ar trebui să acorde un rol important transportului de bunuri pe
mare.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Acest raport susţine importanţa elaborării de strategii pentru macroregiuni
în Uniunea Europeană. Acestea sunt privite ca un set de teritorii grupate în jurul unor obiective şi provocări
comune. Raportul este consacrat Strategiei UE pentru regiunea Mării Baltice sub forma unei iniţiative-pilot.
Susţin această mişcare, întrucât cred că un plan teritorial integrat, care promovează o strategie bazată pe
interesele comune ale teritoriilor regiunilor în cauză, care trebuie să se bazeze pe contribuţia tuturor politicilor
europene în vederea atingerii obiectivelor sale şi să fie ghidat de obiectivele politicii regionale europene, în
special de obiectivul coeziunii, este esenţial.

În acest sens face referire la Cartea verde privind coeziunea teritorială, subliniind importanţa de a interveni
în diferitele regiuni ale Uniunii Europene, pe baza nevoilor lor funcţionale. Se speră că această iniţiativă va
fi prima dintre altele care sunt în măsură să furnizează diverselor macroregiuni europene un cadru legislativ
adecvat şi programatic, bazat pe ideea de cooperare teritorială europeană.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – Strategia UE deţine un potenţial enorm pentru noi şi vecinii noştri în
mai multe domenii de politici. Punerea în aplicare cu succes a strategiei ar putea spori prosperitatea regiunii
şi accesibilitatea, şi ar putea asigura securitatea în regiune şi proteja mediul înconjurător.

Rezultate optime se pot realiza numai cu punerea în comun a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor
definite în comun. Cooperarea mai strânsă între ţările baltice vor reduce diferenţele între ţările noastre, vor
ajuta la armonizarea pieţelor noastre, şi le vor face mai accesibile.

Poziţia sa geografică unică şi interdependenţa plasează statele baltice într-o poziţie puternică de a utiliza
strategia UE pentru a îmbunătăţi relaţiile cu vecinii noştri din afara UE. Printre posibilele domenii de cooperare
cu Rusia se numără: conexiunile de transport, turismul, ameninţările transfrontaliere pentru sănătate, protecţia
mediului şi energia. Trebuie, de asemenea, să abordăm lipsa unei infrastructuri adecvate şi accesibilitatea
între reţelele de transport diferite.

Marea Baltică este una dintre cele mai poluate zone maritime din lume; doar o acţiune coordonată în comun
poate inversa acest lucru. Punerea în aplicare a strategiei a fost lentă până în prezent. Trebuie să iniţiem
procesul şi să ne intensificăm eforturile.

Privind în perspectivă, cred că ordinea de zi a strategiei va progresa în continuare când Preşedinţia UE va fi
deţinută de statele baltice – Polonia în 2011 şi Lituania în 2013.

Artur Zasada (PPE), în scris. – (PL) Felicit raportorul pentru un raport foarte bine elaborat. Desigur, am
aprobat raportul referitor la Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor
în viitoarea politică de coeziune. Documentul se referă la mai multe probleme cruciale: mediul, energia şi
afacerile externe. În opinia mea, una dintre cele mai importante provocări pentru regiunea Mării Baltice este
crearea unei reţele eficiente de diferite forme de transport. Mă bucur că versiunea finală a documentului
include amendamentul meu, subliniind importanţa culoarului de transport din Europa Centrală. Dezvoltarea
reţelelor de transport şi asigurarea că toate regiunile dispun de un nivel corespunzător de acces la infrastructură
este garanţia unei coeziuni reale în Uniunea Europeană.

Joachim Zeller (PPE), în scris. – (DE) Sunt încântat de faptul că raportul referitor la strategia pentru regiunea
Mării Baltice a primit un asemenea sprijin larg în Parlament, şi, în calitate de raportor alternativ pentru grupul
meu, aş dori să mulţumesc raportorului pentru cooperarea sa constructivă. Raportul reflectă diversele
provocări cu care statele riverane Mării Baltice se confruntă, şi solicită ca problemele implicate în abordarea
daunelor aduse mediului în Marea Baltică, în dezvoltarea economică şi în dezvoltarea infrastructurii de
transport în cooperarea transfrontalieră şi macroregională să fie abordate şi să fie găsite soluţii. Rusia, Belarus
şi Norvegia ar trebui să fie implicate în această colaborare. Aici este nevoie de cooperare interdisciplinară,
inclusiv în comisiile Parlamentului European. Această strategie macroregională pentru Marea Baltică este
un proiect-pilot. Dacă o structură macroregională este sau nu calea de urmat pentru politica de coeziune a
viitorului va depinde de succesul acestui proiect-pilot. Regiunile de la Marea Baltică, care colaborează deja
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unele cu altele dar, în special, statele membre, sunt acum îndemnate să pună în practică această strategie.
Instituţiile europene, în special Comisia Europeană, ar trebui să îndeplinească rolul lor în furnizarea de
coordonare şi de sprijin.

Raport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea prezentului raport deoarece cred că contribuţia
pe care politica regională a UE o poate aduce la planul de redresare a economiei europene este esenţială.
Politica regională ar trebui să fie privită ca o politică de dezvoltare a UE pe termen lung care luptă pentru
competitivitatea reînnoită şi ocuparea forţei de muncă în statele membre. Lupta împotriva crizei economice
şi financiare a asistat, de asemenea, în accelerarea şi simplificarea programelor politicii de coeziune care cred
că ar fi de foarte mare importanţă pentru o mai mare rectificare a politicii bugetare. Aceasta este, de asemenea,
necesar pentru combaterea actualul mediu dificil: Prin accelerarea programelor, aceasta va contribui la
consolidarea UE, a statelor membre şi a regiunile lor. Prin urmare, este esenţial să se procedeze cu obiectivul
unei competitivităţi mai mari, a durabilităţii şi flexibilităţii pentru aceste programe, în contextul unei lumi
globalizate. De asemenea, cred că este esenţial să continuăm să acordăm o atenţie specială regiunilor
menţionate la Obiectivul 2 prin acordarea de asistenţă în conversia economică şi socială a acestor zone,
demonstrând întregul potenţial al acestora, şi promovarea coordonării tuturor mijloacelor acestora şi
instrumentelor pentru a promova creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece recunosc cât de
extrem de importantă este politica regională în a ne ajuta să facem faţă consecinţelor crizelor economice şi
financiare de lungă durată. Din păcate, aşa-numitele regiuni de la Obiectivul 2 din Europa au plătit un preţ
foarte mare în ceea ce priveşte şomajul şi excluderea socială, ca urmare a crizei. De aceea, cred că propunerea
de a sprijini activ IMM-urile din aceste regiuni, cu scopul păstrării locurilor de muncă existente şi crearea
altora noi, eventual, este deosebit de utilă.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Trebuie să ştim că politica regională a Uniunii Europene este principalul
factor european în relansarea economiei; astfel cum subliniază raportul, este cea mai importantă sursă de
investiţii UE în economia reală. Este important, cu toate acestea, că renaşterea economică în regiunile noastre
nu are loc doar acum, ci, de asemenea, pe termen mediu şi lung. Aceasta este motivul pentru care raportul
Kratsa, pentru care am votat favorabil, are ca obiectiv combaterea problemelor structurale, în special în ceea
ce priveşte competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă. Astăzi, toţi actorii din regiunile noastre sunt afectaţi
de criză. Întreprinderile mici şi mijlocii, de exemplu, întâmpină tot mai multe dificultăţi în a face uz de
microfinanţare şi de microcreditare. Un obiectiv fundamental pentru noi, prin urmare, este de a face regiunile
noastre mai atractive, ceea ce ne va permite în cele din urmă să creştem investiţiile în regiunile noastre, dacă
acest lucru este necesar.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Am susţinut acest raport. O coordonare corespunzătoare a politicii
regionale a UE ar putea consolida competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în regiunile UE. În contextul
crizei economice şi financiare mondiale şi a încetinirii economice actuale, politica regională a UE este un
instrument-cheie de furnizare, aducând o contribuţie decisivă la Planul european de redresare economică.
Cred că în viitor politica regională trebuie să se bazeze pe priorităţile stabilite în strategia UE 2020, cum ar
fi creşterea durabilă şi inteligentă realizată prin exploatarea de noi modalităţi de a obţine o creştere economică
durabilă şi promovarea unor condiţii mai bune de afaceri cu o concurenţă loială, crearea de locuri de muncă,
spiritul antreprenorial şi inovarea pentru toate regiunile, dezvoltarea IMM-urilor şi sprijinirea potenţialului
lor de creştere. Utilizarea fondurilor structurale este deosebit de relevantă în contextul politicii regionale şi,
prin urmare, cred că o creştere a flexibilităţii fondurilor structurale ne-ar permite să începem imediat
programele planificate, a căror punere în aplicare ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale
în regiunile individuale.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Uniunea Europeană a acordat întotdeauna o atenţie redusă lumii
IMM-urilor, angajându-se mai mult la cuvinte decât la fapte în politicile axate pe competitivitate şi inovare.
Mai presus de toate, această Europă este departe de instituţiile locale şi de organismele administrative care
sunt mai îndepărtate de centru, dar mai apropiate de cetăţeni.

Cu toate acestea, argumentele fundamentale expuse de raportoare în raportul său, asupra căruia votăm astăzi,
logica fundamentală pe care o prezintă este lăudabilă, deoarece, din punctul meu de vedere, acordă atenţia
cuvenită necesităţii de a utiliza mai mult fondurile UE pentru a combate criza şi sărăcirea zonele defavorizate
sau a zonelor cu risc de declin economic şi social. Mai mult, după cum sugerează raportul, este lumea cu
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adevărat mare a IMM-urilor cea pe care UE ar trebui să o vizeze astăzi cu eforturi noi şi mai coerente, în cazul
în care într-adevăr doreşte să contribuie la scoaterea continentului din criză.

IMM-urile noastre, care alcătuiesc 99 % din ţesătura de producţie din Europa, au nevoie de libertatea de
birocraţie. Astăzi, cu toate acestea, date fiind condiţiile dificile cu care acestea se confruntă în special, ele au
de asemenea nevoie de sprijin pentru a depăşi problemele legate de accesul la credite şi adaptarea la o piaţă
mondială din ce în ce mai complexă şi mai competitivă.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia se confruntă
cu o criză financiară, economică şi socială majoră şi trebuie să depună eforturi importante pentru a asigura
cât mai multe locuri de muncă şi un grad cât mai ridicat de ocupare a forţei de muncă în Europa.

Pentru a depăşi această criză, Uniunea trebuie să îşi intensifice eforturile şi să investească în competenţe,
formare profesională şi în crearea de locuri de muncă durabile. Obiectivul strategiei UE 2020 ar trebui să
constea în lansarea eficientă a unei iniţiative europene cuprinzătoare în materie de ocupare a forţei de muncă
prin care, de exemplu, să se consolideze sistemele de activare, în special pentru persoanele slab calificate,
prin consiliere personalizată, calificare/recalificare şi perfecţionare intensivă a lucrătorilor, ucenicii,
subvenţionarea locurilor de muncă şi finanţări nerambursabile pentru iniţierea de activităţi independente şi
afaceri.

Aceste demersuri pot fi finanţate prin Comisia plăţilor din Fondul Social European. Se impune o intervenţie
rapidă în momentul în care sunt suprimate efectiv locurile de muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce
riscul ca persoanele să fie excluse de pe piaţa muncii. Măsurile se impun în condiţiile în care rata şomajului
a crescut în 2009 în UE-27 de la 8% la 9,6%.

Alain Cadec (PPE), în scris. – (FR) Politica de coeziune constituie o sursă importantă de finanţare pentru
regiunile europene şi, în acest sens, joacă un rol decisiv în lupta împotriva crizei economice şi financiare.

Mă alătur raportoarei în a sublinia importanţa deosebită a Obiectivului 2. În timp ce fondurile structurale
trebuie să contribuie, cu siguranţă, în primul rând la sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate în termeni
de dezvoltare pentru ca acestea să poată să recupereze, celelalte regiuni trebuie să aibă acces la finanţare
adaptată la problemele cu care se confruntă. De la reforma din 2006, Obiectivul 2 a fost să contribuie la
consolidarea competitivităţii regionale şi ocuparea forţei de muncă, cu finanţare de 54,7 de miliarde de euro
pentru perioada 2007-2013. Această investiţie în competitivitatea economiilor regionale este tot mai relevantă
într-o perioadă de criză economică.

Prin eforturile în materie de inovaţie, cercetare şi dezvoltare, Uniunea Europeană va fi în măsură să recâştige
şi să stabilizeze creşterea durabilă şi a locurilor de muncă calificate. În cadrul dezbaterii privind perspectivele
financiare europene pentru perioada post-2013, este esenţial ca Parlamentul European să îşi amintească
angajamentul său faţă de Obiectivul 2. Politica de coeziune trebuie să rămână o politică puternică şi bine
finanţată, şi aş sublinia, prin urmare, necesitatea de a păstra resursele financiare pentru Obiectivul 2. Acest
lucru este vital pentru a facilita convergenţa tuturor regiunilor europene.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Acest raport se concentrează asupra contribuţiei politicii
regionale a UE la rezolvarea crizei economice. Fondurile structurale sunt esenţiale pentru investiţii în domenii
care contribuie la îmbunătăţirea productivităţii şi la creşterea economică. Rolul fondurilor structurale este
cu atât mai important într-un moment de restricţii bugetare, atunci când există reduceri ale investiţiilor
publice în statele membre. Aceste fonduri sunt de asemenea esenţiale pentru iniţiative de finanţare care
vizează pregătirea Europei pentru situaţia post-criză, cum ar fi activităţi de consolidare a capacităţilor în
domenii noi şi noi tehnologii pentru europeni.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Remarcând faptul că, recent adoptata strategie UE 2020 este structurată
în jurul coeziunii economice, sociale şi teritoriale, o politică de coeziune dinamică, şi că fondurile structurale
sunt instrumente indispensabile pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă şi inclusivă în statele membre,
în special în regiuni, am votat în întregime în favoarea propunerilor incluse în acest raport. În contextul crizei
economice şi financiare cu care UE se confruntă în prezent, politica regională şi de coeziune şi, în special,
programele Obiectivului 2 preiau o mai mare importanţă în procesul de redresare economică, ca un stimul
pentru competitivitate şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local, acordând sprijin esenţial pentru
investiţiile publice.

Prin urmare, cred că introducerea unei flexibilităţi mai mari este destul de pozitivă, şi că simplificarea
programelor politicii de coeziune este vitală. Pe de altă parte, acest lucru înseamnă consolidarea flexibilităţii
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în alocarea fondurilor UE, astfel încât să permită regiunilor să beneficieze pe deplin de sprijin pentru investiţii
în infrastructură, sprijinirea comunităţii de afaceri, care este în principal formată din întreprinderi mici şi
mijlocii, precum şi în stimularea cercetării şi a modernizării în sectoarele industriale sau agricole.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Având în vedere importanţa principiului solidarităţii, cred că este crucial
ca fondurile comunitare pentru politica de coeziune să fie puse în aplicare în mod eficient. Aşa cum am avut
ocazia să spun cu alte ocazii, alocarea eficientă a fondurile de coeziune ale UE este vitală în reducerea
dezechilibrelor din diferite regiuni ale UE-27, pentru a contribui la atenuarea dezechilibrelor şi pentru a
promova competitivitatea europeană. Este esenţial să fie ajutate zonele defavorizate pentru a dezvolta şi
pentru a îmbunătăţi alocarea eficientă a fondurilor pentru inovare, tehnologie şi educaţie, şi să se pună în
aplicare măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi a competitivităţii, în special. Obiectivele strategiei
UE 2020 trebuie să fie, de asemenea, o forţă motrice pentru această problemă.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Coeziunea regională este un obiectiv fundamental al Uniunii
Europene, şi prezintă o importanţă deosebită în această perioadă de criză economică severă şi prelungită,
cu un puternic impact asupra nivelului şomajului, în special în regiunile mai sărace.

Odată cu reforma 2006, Obiectivul 2 s-a referit la consolidarea competitivităţii regionale şi ocuparea forţei
de muncă într-un total de 168 de regiuni din 19 state membre, ceea ce corespunde unui număr de 314
milioane de oameni, cu o finanţare totală de 54,7 miliarde de euro (imediat sub 16 % din totalul fondurilor)
pentru 2007-2013. Aproximativ 74 % din această sumă are ca scop îmbunătăţirea cunoaşterii şi inovării
(33,7 %) şi locuri de muncă mai multe şi mai bune (40 %).-

Pledez pentru un angajament pentru investiţii în economia reală şi sprijin pentru întreprinderile mici şi
mijlocii, acordând prioritate inovaţiei, competitivităţii şi ocupării forţei de muncă. Aceasta este o linie
directoare care încadrează şi sporeşte strategia UE 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă.

Aş dori, prin urmare, să subliniez nevoia urgentă ca statele membre şi regiunile lor să solicite sprijin de la
fondurile europene care sunt disponibile pentru acestea. Aceasta este o chestiune care a câştigat o importanţă
sporită în această criză economică şi financiară, astfel cum am avertizat atât aici, în Parlament, cât şi în diverse
discursuri în Portugalia.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT) Raportul în discuţie nu este o altă încercare de a absolvi de orice
vină pe cei care sunt cu adevărat responsabili pentru criza economică şi socială cu care ne confruntăm în
prezent, nici nu este o altă încercare de a acredita exclusiv lucrătorii şi publicul pentru presupusa depăşire a
acestei crize. Documentul susţine călduros priorităţile-cheie ale strategiei UE 2020, şi solicită consolidarea
în continuare a politicilor pentru a o consolida prin măsuri cu scopul de a valorifica piaţa unică europeană.
Trebuie să ne amintim că aceste priorităţi sunt aceleaşi ca şi cele recunoscute de Strategia de la Lisabona
reînnoită, aceleaşi ca şi cele care au justificat şi au promovat procesele de privatizare a serviciilor publice,
liberalizarea concedierilor şi declinul condiţiilor de muncă, şomajul în creştere şi campania de regresie socială
– şi anume, cauzele structurale ale crizei sistematice a capitalismului cu care ne confruntăm.

Fondurile structurale, sau orice alt instrument financiar pentru politica regională care vizează în primul rând
coeziunea, ar trebui să fie orientată către un rol adevărat în dezvoltarea economică şi progresul social,
coeziunea teritorială şi reducerea disparităţilor regionale. Ele nu ar trebui să fie utilizate cu bună ştiinţă,
pervers, pentru a finanţa politicile care vor avea consecinţe contrare scopurilor lor declarate şi care, singure,
vor alimenta crize noi şi mai profunde în viitor.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Dle preşedinte, astăzi discutăm criza economică şi financiară, dar
putem cu adevărat să învăţăm din lecţiile acestei crize? Reglementarea inadecvată în Statele Unite ale Americii,
atunci când băncile au dat credite pentru clienţii în stare de insolvabilitate care nu au avut posibilitatea de a
le rambursa, a condus, în mod inevitabil, la criza creditelor toxice şi vom continua să simţim consecinţele
acesteia în întreaga lume pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte. Prin urmare, politica regională
a Uniunii Europene este pe cale de a deveni un element-cheie al planului de redresare economică, care
constituie principala sursă comunitară de investiţii în economia reală, dar UE nu dispune de mecanisme
eficiente pentru coordonarea economică şi creşterea echilibrată. Politica de coeziune, prin intermediul
fondurilor structurale şi alte acţiuni, este de primă importanţă. Politica regională nu este doar un mijloc
pentru a amortiza imediat impactul negativ al crizei economice şi sociale, dar este, de asemenea, o politică
pe termen lung pentru combaterea problemelor structurale dezvăluită şi creată pe fundalul crizei, în special
în ceea ce priveşte competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în statele membre. De asemenea, este
importantă pentru ca Lituania să îşi revină de pe urma crizei cât mai repede posibil, şi pentru a se acorda o
atenţie deosebită creşterii competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă în statele membre.
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Iosif Matula (PPE), în scris. – (RO) Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider competitivitatea
regională şi ocuparea forţei de muncă un element esenţial al politicii de coeziune, ţinând cont de criza
financiară actuală care a dus la încetinirea procesului de creştere economică.

Este importat acum să avem în vedere priorităţile strategiei UE 2020 pentru a identifica şi a pune în practică
elemente noi care urmăresc creşterea economică şi consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale a UE. Coeziunea
teritorială contribuie la creşterea competitivităţii diferitelor regiuni, astfel încât acestea să devină cât mai
atractive. Totodată, asigură cele mai bune condiţii pentru antreprenoriat şi dezvoltarea IMM-urilor.

De asemenea, un rol-cheie al acestui raport îl constituie valorificarea măsurilor de accelerare a aplicării
programelor politicii de coeziune. Obiectivul este a de mobiliza resursele şi instrumentele pentru acordarea
sprijinului financiar la nivel local şi regional. Se au în vedere, în acest scop, atât nevoile curente determinate
de situaţia economică actuală, mai precis nevoia de a găsi un răspuns în timp real, cât şi identificarea de
măsuri pe termen lung.

Programele structurale trebuie implementate nu ca intervenţii de protecţie pentru supravieţuire economică,
ci ca obiective de dezvoltare durabilă în viitor.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Răspunsul pozitiv la combaterea crizei financiare şi economice a demonstrat
importanţa politicii regionale a UE. În ciuda acestui fapt, cazul specific al Obiectivului 2 acoperă peste 300
de milioane de persoane din regiunile mai sărace, care suferă, de asemenea, în urma consecinţelor acestei
crize severe. Acesta, aşadar, este momentul de a consolida instrumentele pentru Obiectivul 2, în vederea
realizării priorităţilor esenţiale pentru strategia UE 2020.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului dnei Kratsa-Tsagaropoulou
referitor la contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare. Politica regională
a UE, principala sursă comunitară de investiţii în economia reală, poate aduce o contribuţie decisivă la planul
european de redresare economică. Nu mai puţin de 55 de miliarde de euro au fost alocate măsurilor pentru
sprijinirea întreprinderilor în contextul politicii regionale europene pentru perioada 2007-2013. Această
asistenţă este esenţială – în special asistenţa pentru IMM-uri, care a fost grav slăbită de criza economică – şi
trebuie să fie crescută. Investiţiile în cercetare, dezvoltare, inovare şi educaţie trebuie, de asemenea, să fie
consolidate pentru a sprijini creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în teritoriile noastre – mă
gândesc în mod deosebit la circumscripţia din partea de sud-vest a Franţei, pe care o reprezint. În sfârşit,
politica regională a UE va fi cu adevărat eficientă doar dacă realizează o cooperare reală între autorităţile
locale, regionale, naţionale, transfrontaliere şi europene.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – În contextul crizei financiare şi economice mondiale, politica
regională a UE aduce o contribuţie la planul de redresare economică prin accelerarea punerii în aplicare a
programelor din cadrul politicii de coeziune. Politica de „pre-finanţare” pentru programele din cadrul politicii
de coeziune 2007-2013 au dus la lichiditatea imediată a 6,25 miliarde de euro pentru investiţii în 2009, în
cadrul pachetelor de finanţare convenite cu statele membre.

În stadiul de comisie, amendamentele Grupului Verts/ALE au fost adoptate cu privire la: sprijinul acordat de
instrumentele de finanţare alocate pentru Obiectivul 2 pentru organismele care lucrează pentru o economie
socială şi incluzivă; adăugarea protecţiei mediului şi a dezvoltării potenţialului de energie regenerabilă ca
zone în care valoarea adăugată a intervenţiilor UE poate fi demonstrată; şi luarea de măsuri adecvate (măsuri
pe termen scurt şi lung) pentru regiunile urbane şi centrele care prezintă probleme speciale şi sociale
semnificative (nivel ridicat al şomajului, marginalizare, excludere socială etc.) care au crescut ca urmare a
impactului crizei.

Catherine Stihler (S&D), în scris. – Este atât de important să recurgem la acţiuni colective în întreaga UE
pentru a combate criza economică mondială cu care ne confruntăm. Salut pe deplin acest raport.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), în scris. – (SV) M-am abţinut de la votul privind raportul. Există anumite
opinii pe care le împărtăşesc din toată inima, de exemplu, pasajul referitor la creşterea participării femeilor
pe piaţa forţei de muncă. Cu toate acestea, am îndoieli cu privire la concentrarea asupra competitivităţii care
străbate documentul. Raportul din proprie iniţiativă solicită o creştere de peste 25 % în special pentru regiunile
de la Obiectivul 2, în vederea creşterii competitivităţii. Acest lucru trebuie realizat în cadrul bugetar al politicii
regionale. Nu au fost efectuate evaluări adecvate ale impactului în această privinţă. O evaluare de ansamblu
a 450 de programe care intră sub incidenţa Fondului de coeziune, a Fondului social european şi cel mai
recent a Fondului de ajustare la globalizare din 2007 este necesară pentru a vedea cum aceste forme de sprijin
funcţionează din punct de vedere social şi referitor la gen. Acestea se suprapun în prezent, rezultând într-o
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lipsă de claritate. De asemenea, nu sunt de acord cu raportul potrivit căruia politica regională a UE, în special,
este esenţială pentru redresarea europeană. Criteriile disfuncţionale ale Pactului de stabilitate sunt cele care,
în schimb, determină statele membre să introducă reduceri de salarii, pensii şi asigurări sociale, ceea ce
înseamnă că redresarea va dura mult mai mult – indiferent de contribuţiile UE.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Acest raport elaborat de către Comisia pentru dezvoltare regională are
o abordare realistă şi foarte actuală a situaţiei cu care se confruntă statele membre şi regiunile, având în vedere
contextul crizei economice şi financiare care devastează Europa. Întrucât sunt din Madeira, o regiune
ultraperiferică clasificată ca fiind o regiune vizată de obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea forţei
de muncă, problema abordată aici este profund familiară şi relevantă pentru mine, motiv pentru care am
decis să votez în favoarea acestui raport. Obiectivul 2 al politicii de coeziune a Comunităţii are drept scop
revigorarea regiunilor care se confruntă cu probleme grave de şomaj şi care întâmpină dificultăţi structurale
care sunt exacerbate şi mai mult de criza actuală.

Pentru ca politica regională şi obiectivele strategiei Europa 2020 să fie pe deplin realizate, este necesar să se
consolideze competitivitatea regiunilor prin dezvoltarea ocupării forţei de muncă şi a politicilor economice.
Numai în acest mod va fi posibil ca Europa să obţină o creştere eficientă, inteligentă, durabilă şi incluzivă.
Din aceste motive, susţin punctul de vedere al raportoarei, care propune o mai mare flexibilitate în alocarea
fondurilor comunitare şi a ajutoarelor, astfel încât regiunile afectate să poată beneficia de modernizare şi
sprijin care se va traduce în dezvoltare reală şi, în timp, va face loc pentru o economie mai durabilă.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – Din cauza lipsei unui mecanism unic, eficient pentru coordonarea
economică şi creşterea echilibrată în cadrul Uniunii Europene, politica de coeziune joacă un rol important
în a ne ajuta să ne repunem pe picioarele noastre. În special, Obiectivul 2 al fondurilor structurale a fost – şi
rămâne – unul dintre cei mai importanţi piloni ai politicii de coeziune, în special în contextul ieşirii din criza
economică. Pentru ţări precum Lituania, un acces mai flexibil la fondurile regionale ale UE ar permite acordarea
de sprijin în vederea redresării zonelor cele mai afectate de criză. Această finanţare flexibilă ar putea crea noi
locuri de muncă şi ar trebui să includă diverse domenii: investiţii în infrastructură, sprijinirea întreprinderilor
mici, formarea profesională, precum şi modernizarea industrială şi rurală. Este important că aceste instrumente
nu sunt utilizate numai ca intervenţii pentru stingerea incendiilor. Eforturile noastre trebuie să fie, de asemenea,
axate pe rezultatele de restructurare pe termen lung şi tranziţia către o economie mai durabilă – flexibilitatea
este de asemenea crucială pentru politica pe termen lung. Obiectivul 2 şi alte ramuri ale politicii de coeziune
pot contribui, de asemenea, din nou, la limitarea decalajului dintre statele membre ale UE. Pentru Lituania,
este deosebit de important să recupereze de unde s-a oprit înainte de a fi lovită de tsunamiul financiar, şi să-şi
recapete statutul său câştigat cu greutate de „Tigru Baltic”.

Derek Vaughan (S&D), în scris. – Am susţinut această rezoluţie întrucât fondurile regionale ale UE sunt
vitale în a ajuta zonele cele mai afectate de criza economică actuală. Accesul flexibil la aceste fonduri este
necesar pentru ca regiunile să beneficieze de investiţii în infrastructură şi sprijin pentru întreprinderile mici.
Sunt de acord în totalitate cu importanţa îmbunătăţirii ajutorului pentru regiunile de la „Obiectivul 2”; multe
progrese au fost realizate în aceste regiuni, în ultimii ani, şi trebuie să ne asigurăm că actuala criză nu împiedică
în continuare progresele în aceste zone sărace. Punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune ar
trebui să fie accelerată pentru a ajuta aceste regiuni în acest moment. De asemenea, este important să se
asigure că „competitivitatea” rămâne post-2013 şi nu este eliminată din domeniul politicii regionale.

Recomandare pentru a doua lectură: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece cred că evaluările şi
recomandările făcute de Parlamentul European în acest document, care ar trebui să urmărească să aducă
sectorul transportului cu autobuzul până la nivelurile de calitate a aerului, precum şi sectorul transportului
feroviar, trebuie să fie sprijinite puternic. Din păcate, Consiliul a slăbit în schimb, dacă nu chiar a eliminat,
atât prevederile Comisiei cât şi majoritatea amendamentelor depuse de Parlamentul European la prima
lectură.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Acest raport urmăreşte să îmbunătăţească drepturile pasagerilor care
călătoresc cu autobuzul şi autocarul, o ambiţie pe care am salutat-o prin votul favorabil. Am adoptat, de
asemenea, o poziţie în favoarea unui confort sporit în aceste moduri de transport pentru persoanele cu
handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, precum şi mai multe garanţii pentru toţi pasagerii în caz de
accidente şi, de asemenea, în caz de întârziere sau de anulare.
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Cu toate acestea, mi s-a părut de preferat să mă abţin cu privire la amendamentul 14. Deşi acest lucru permite
statelor membre posibilitatea de a acorda o scutire în aplicarea regulamentului în ceea ce priveşte serviciile
de transport urbane, suburbane şi regionale, cred că nu merge suficient de departe, şi că impune prea multe
restricţii, în special cu privire la asistenţă, care ar afecta întreprinderile mici şi mijlocii pe nedrept.

Toate acestea au avut de a face cu un vot la a doua lectură. Lucrul important este acum să se ajungă la un
acord cu Consiliul Uniunii Europene, astfel încât acest regulament să poată intra în vigoare.

Liam Aylward (ALDE), în scris. – (GA) Salut ceea ce propunerea afirmă despre instituirea de norme pentru
transportul de pasageri care călătoresc cu autobuzele şi autocarele pentru a elimina discriminarea pe motiv
de handicap. Salut ceea ce se spune referitor la despăgubirea proporţională şi furnizarea de asistenţă
corespunzătoare pentru pasageri în caz de anulare sau întârziere.

Trebuie să se asigure, totuşi, că, ca urmare a acestei propuneri, transportatorii mici nu sunt nevoiţi să întrerupă
serviciile rurale din cauza birocraţiei sau a costurilor de asigurare care cresc foarte mult. Foarte multe servicii
de transport cu autobuzul în Irlanda sunt conduse de operatorii de transport locali, întreprinderi mici şi
întreprinderi familiale. O reglementare excesivă a serviciilor locale şi regionale ar fi o povară financiară şi
administrativă semnificativă asupra întreprinderilor care se confruntă deja cu dificultăţi.

Serviciile rurale de transport cu autobuzul sunt vitale pentru viaţa rurală. Acestea sunt un sistem de transport
mai „ecologice” şi, adesea, sunt singurele mijloace de transport pentru cei care trăiesc în zone rurale îndepărtate.
Trebuie să se asigure că o sarcină prea mare nu este plasată pe aceste întreprinderi, o sarcină care le-ar scoate
din afaceri. Pasagerii nu ar trebui să sufere din cauza acestei propuneri, nici din cauza unor servicii mai
restrânse sau a unor preţuri mai mari.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Sprijin prezentul regulament referitor la drepturile pasagerilor
în transportul cu autobuzul şi autocarul. Obiectivul prezentului regulament este de a stabili drepturile
pasagerilor atunci când călătoresc cu autobuzul şi autocarul, cu scopul de a îmbunătăţi atractivitatea
transporturilor rutiere de călători şi de a atinge condiţii echitabile de concurenţă între transportatorii din
diferite state membre şi între diferite moduri de transport. În plus, trebuie să ne asigurăm că drepturile
călătorilor cu autobuzul şi autocarul sunt egale cu cele care au fost deja stabilite în domeniile transportului
aerian şi feroviar. Pasagerii trebuie să aibă dreptul la despăgubiri în cazul în care călătoria este amânată sau
anulată, bagajele lor sunt pierdute sau în cazuri care implică decesul sau vătămarea pasagerilor. Un sistem
trebuie să fie, de asemenea, stabilit pentru tratarea plângerilor şi plata daunelor. Trebuie să asigurăm dreptul
la mobilitate al persoanelor cu handicap şi al persoanelor cu mobilitate redusă, prin acordarea de asistenţă
gratuită, dacă este necesar.

Jan Březina (PPE), în scris. – (CS) Transportul cu autobuzul şi autocarul este singura formă de transport
pentru care nu există încă nicio măsură paneuropeană privind drepturile pasagerilor. Persistenţa unor niveluri
diferite de protecţie a pasagerilor în funcţie de forma de transport utilizată este inacceptabil. Am votat, prin
urmare, în favoarea raportului referitor la drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi autocarul.
Statele membre, din păcate, colaborează strâns cu operatorii de transport, şi se opun drepturilor pasagerilor.
Cu toate acestea, Parlamentul European aduce certitudinea că persoanele care călătoresc cu autobuzul şi
autocarul vor avea aceleaşi drepturi ca şi cei care călătoresc cu avionul sau pe calea ferată. Aplaud faptul că,
în cazul unor întârzieri culpabile la sosire, pasagerii vor avea dreptul la o despăgubire în valoare de 25 % din
preţul biletului pentru întârzieri de peste o oră, şi 50 % din preţul biletului pentru întârzieri de peste două
ore. În opinia mea, drepturile pasagerilor sunt, de asemenea, consolidate în mod semnificativ prin posibilitatea
ca, în cazul în care o conexiune este anulată sau întârziată cu peste două ore, călătorii să fie în măsură să
decidă între a continua drumul către destinaţie fără nicio taxă suplimentară sau de a obţine restituirea preţului
biletului de transport şi o compensaţie în valoare de 50 % din preţul biletului.

O altă realizare este dreptul pasagerilor de a pretinde alimente, cazare la hotel şi servicii de înlocuire în caz
de anulare sau întârziere la plecare cu peste o oră pe rutele pe distanţe lungi. Parlamentul European a aprobat,
de asemenea, solicitarea ca operatorii de transport să fie consideraţi răspunzători pentru pierderea sau
deteriorarea bagajelor până la suma de 1 800 de euro, şi de până la 1 300 de euro în cazul bagajelor de mână.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Prezentul regulament are ca scop stabilirea unui cadru comun de drepturi
pentru pasagerii care călătoresc cu autobuzele, garantarea acestora cu un nivel de protecţie comparabil cu
cel stabilit deja pentru alte mijloace de transport, cum ar fi trenurile şi avioanele. La nivelul transportului
rutier de pasageri, este important să se ajungă la condiţii comparabile între transportatorii din diferite state
membre, precum şi între diferitele mijloace de transport, care trebuie să includă răspunderea pentru deces
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sau vătămare, compensare şi asistenţă imediată în caz de anulare sau întârziere, fără a uita de posibilitatea
ca pasagerii să poată depune o plângere în cazul în care consideră că drepturile lor nu au fost respectate.

Sunt dezamăgit de lipsa de ambiţie în propunerea Consiliului, nu numai pentru că reduce considerabil
domeniul de aplicare al prezentului regulament, dar şi pentru că diminuează nivelul de protecţie pentru
pasagerii care călătoresc pe şosele în interiorul UE. Nu mă îndoiesc că este important să se păstreze viabilitatea
economică pentru companii şi să se ţină seama de circumstanţele speciale ale întreprinderilor în acest sector,
dintre care marea majoritate sunt mici si mijlocii. Totuşi, este de asemenea important să se asigure că există
un echilibru între pilonul economic şi pilonul referitor la protecţia drepturilor pasagerilor.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la drepturile călătorilor în
transportul cu autobuzul şi autocarul, întrucât presupune consolidarea drepturilor membrilor publicului
care utilizează aceste mijloace de transport, inclusiv compensarea pasagerilor pentru întârzieri, anulare sau
accidente, şi acordarea de asistenţă persoanelor cu handicap.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Indiferent de mijloacele de transport pe care le utilizează, pasagerii au
dreptul la o bună calitate şi servicii sigure. Din acest motiv, cred că această propunere de a introduce norme
armonizate privind drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi autocarul pe întreg teritoriul UE
este un pas pozitiv. În plus, cred că drepturile pasagerilor ar trebui să fie, în esenţă, aceleaşi, indiferent de
mijloacele de transport utilizate, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi în contradicţie cu caracteristicile
mijloacelor de transport în cauză. Se pare a fi rezonabil că statele membre ar trebui să apere dreptul lor de a
scuti anumiţi operatori ai unor servicii urbane, suburbane şi regionale regulate, inclusiv serviciile care intră
sub incidenţa regulamentului, cu condiţia ca acestea să fie obligate în temeiul legislaţiei interne sau al altor
obligaţii contractuale să respecte drepturile pasagerilor. Nu trebuie să uităm că în Europa, nu există numai
operatori de transport mari, dar, de asemenea, întreprinderi mici şi mijlocii de transport, iar noi ar trebui să
avem o grijă deosebită în privinţa acestora. În sfârşit, aş dori să felicit raportorul şi raportorii alternativi pentru
activitatea lor în vederea realizării concilierii cu Consiliul, şi sper că va fi în curând posibil să se ajungă la un
acord asupra versiunii finale a prezentului regulament.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Uniunea Europeană ar trebui să fie ghidată strategic şi să acorde
prioritate creării de condiţii pentru a promova şi consolida utilizarea transportului public. Aceasta este o
problemă crucială pentru succesul unei Europe angajate în combaterea schimbărilor climatice şi a poluării
urbane, promovarea utilizării energiei regenerabile şi reducerea dependenţei de combustibilii fosili.

În acest context, aş dori să subliniez contribuţia acestui raport nu numai la asigurarea unei reţele eficiente
de conexiuni, dar şi de condiţii de confort, calitate a serviciilor, securitate şi asistenţă. Acesta urmăreşte să
reconcilieze drepturile publicului – punct asupra căruia evidenţiez preocupările mele cu privire la drepturile
pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă – cu nevoia de a ţine, de asemenea, seama de
viabilitatea operatorilor de transport, şi aceasta cu atât mai mult în această perioadă de criză economică
gravă.

Aceasta înseamnă că este necesar să se concilieze păstrarea viabilităţii economice pentru întreprinderi, având
în vedere caracteristicile speciale ale industriei de transport cu autobuzul şi autocarul, cu un nivel ridicat de
protecţie a pasagerilor comparabil cu cel în vigoare pentru alte mijloace de transport.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT) Modificările propuse pentru a doua lectură garantează, în general,
o îmbunătăţire a drepturilor pasagerilor pentru transportul rutier colectiv, pe care o sprijinim. Observăm
faptul că modificările aprobate îmbunătăţesc, de asemenea, versiunea precedentă, prin faptul că asigură, în
special, că:

– pasagerii ar trebui să poată să beneficieze de norme privind răspunderea comparabile cu cele care sunt
aplicabile altor mijloace de transport în caz de accidente care provoacă decesul sau vătămări corporale grave;

– transportatorii ar trebui să fie responsabili pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor pasagerilor, în
conformitate cu norme comparabile cu cele aplicabile altor mijloace de transport;

– transportatorii trebuie să ţină seama de condiţiile adecvate de acces pentru persoanele cu handicap şi cele
cu mobilitate redusă;

– statele membre ar trebui să promoveze utilizarea transportului public şi să introducă sisteme de informaţii
interoperabile şi intermodale pentru a furniza informaţii cu privire la orare si preţuri cu bilete multimodale
pentru a optimiza utilizarea şi interoperabilitatea diferitelor mijloace de transport. Aceste servicii ar trebui
să fie, de asemenea, accesibile pentru persoanele cu handicap;
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– societăţile de transport cu autobuzul şi autocarul ar trebui să fie responsabile pentru pierderi sau daune
care rezultă în urma decesului sau a vătămării corporale a pasagerilor, cauzate de accidente legate de utilizarea
serviciilor de transport.

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR) De câteva luni, Comisia şi-a concentrat atenţia asupra drepturilor
consumatorilor şi, în special, cele ale pasagerilor care călătoresc pe toate modurile de transport. Nu se poate,
cu toate acestea, trata sectorul transporturilor cu autobuzul sau autocarul, care este alcătuit, în esenţă, în
întreprinderi mici şi mijlocii, în acelaşi mod în care este tratată o societate de transport aerian sau feroviar,
nici nu se pot impune obligaţii care sunt proporţional mai restrictive şi mult mai costisitoare pentru o
întreprindere mică care prezintă riscul de a ieşi din afaceri, decât pentru o companie multinaţională mare.

Diferenţa enormă care există între amendamentele Parlamentului, care sunt foarte dogmatice, şi compromisul
obţinut în cadrul Consiliului, care este mai pragmatic, de asemenea, spune multe. În plus, cred că există o
nedreptate fundamentală în a supune companii care sunt, prin definiţie, „captivi” ale teritoriului european
la rigoarea obligaţiilor propuse în caz de accidente, în timp ce companiile aeriene sau maritime sunt
reglementate prin acorduri internaţionale care le permit să evite plata compensaţiilor pentru prejudiciul real
determinat, după cum ar părea să indice cazul tragic al zborului Rio-Paris.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) Pasagerii care călătoresc cu autobuzele sau autocarele trebuie
să se bucure de drepturi similare cu cele acordate deja de legislaţia europeană pasagerilor aerieni şi celor care
călătoresc pe mare. Pasagerii care călătoresc cu autobuzele nu pot şi nu trebuie să fie singurele care nu sunt
protejate printr-un regulament al Uniunii. Aceasta este mesajul-cheie pe care vreau să îl transmit prin votul
pentru acest raport, şi regret puternic că nu a fost posibil să se adopte un cadru comun pentru toate modurile
de transport. Mai precis, am votat în favoarea unui număr mare de modificări care vizează impunerea unei
responsabilităţi mai mari privind societăţile de transport în caz de pierdere sau deteriorare a bagajelor, şi în
special în caz de vătămare sau de deces al pasagerilor. Mai presus de toate, am susţinut ferm propunerile
având ca scop consolidarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă, pentru
a face transportul accesibil pentru astfel de persoane, şi, de asemenea, pentru a le oferi informaţii în formate
accesibile, deoarece avem o responsabilitate în acest domeniu. Sunt dezamăgit că nu a putut fi găsit un
compromis cu Consiliul, care s-a arătat destul de reticent să meargă înainte. Cu toate acestea, deşi acesta nu
este un subiect uşor, trebuie să avem un cadru european pentru protejarea drepturilor acestor călători, iar
procedura de conciliere ne va oferi ocazia, în toamnă, să discutăm acest lucru încă o dată.

Giovanni La Via (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Cancian în numele
tuturor pasagerilor, care trebuie să primească recunoaşterea pe care o merită în caz de vătămare corporală
sau deteriorare a bagajelor, sau anulări şi întârzieri în legătură cu serviciile operate de transportatori. În acest
fel, transportatorii ar trebui să răspundă pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor pasagerilor în condiţii
comparabile cu cele aplicabile altor moduri de transport. O atenţie deosebită trebuie acordată pentru a proteja
drepturile pasagerilor cu handicap sau a pasagerilor cu mobilitate redusă, care trebuie să poată beneficia de
asistenţă corespunzătoare şi să beneficieze de facilităţile care vor face mai uşor pentru aceştia, în special, să
acceseze servicii publice de transport. În acest scop, am speranţa că statele membre îşi vor asuma un
angajament real de îmbunătăţire a condiţiilor existente şi a infrastructurii, astfel încât să se asigure că persoanele
cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă au la dispoziţie un serviciu care să răspundă nevoilor lor.

David Martin (S&D), în scris. – Mai multe drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi autocarul
sunt absolut necesare, iar această a doua lectură a proiectului de regulament reintegrează unele dispoziţii
foarte necesare pentru răspunderea transportatorilor, pentru drepturile pasagerilor în situaţii de întârziere
sau de anulare şi, în special, pentru drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă.
Într-un moment în care ar trebui să promovăm transportul public ca o opţiune eficientă şi ecologică, aceste
noi dispoziţii pentru pasageri le-ar oferi drepturile corespunzătoare pe care le merită.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Regulamentul insuficient al drepturilor pasagerilor care călătoresc cu
autobuzul şi autocarul a condus la necesitatea ca această rezoluţie legislativă să fie adoptată, întrucât drepturile
pasagerilor trebuie să fie întotdeauna garantate, indiferent de tipul de transport pe care îl folosesc. De asemenea,
este foarte important să se adapteze infrastructura transportului, vehiculele noi şi vehiculele utilizate care să
fie readaptate la nevoile pasagerilor cu mobilitate limitată.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Unul dintre rolurile instituţiilor UE este de a lua partea
cetăţenilor în conflictele acestora cu lumea afacerilor – o lume care depune toate eforturile pentru a maximiza
profitul. Aceste eforturi atacă de multe ori drepturile persoanelor cu handicap, care se confruntă cu multe
situaţii de discriminare atunci când încearcă să fie mobili şi atunci când doresc să folosească serviciile de
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transport. Interdicţia privind discriminarea pe motive de mobilitate redusă în transportul cu autobuzul şi
autocarul reprezintă un mare pas înainte în lupta pentru dreptul la o participare egală în cadrul societăţii
persoanelor cu handicap. O caracteristică importantă a regulamentului privind serviciile de transport cu
autobuzul şi autocarul este compensaţia pentru o anulare sau o întârziere care afectează un serviciu, care
este lucru cu care suntem familiarizaţi şi în transportul aerian. Acest lucru ar trebui să fie standard în toate
tipurile de servicii de transport, deoarece arată respectul operatorului de transport pentru pasageri. Consider
că acelaşi lucru este valabil în privinţa normelor care obligă firmele de transport să plătească despăgubiri
pentru victimele accidentelor, atât pentru prejudicii aduse sănătăţii, cât şi pentru deteriorarea bagajelor.
Aceştia sunt paşi în direcţia cea bună, deoarece consolidează poziţia cetăţeanului în relaţiile cu firmele de
transport. Având în vedere aceste norme, am decis să aprob recomandarea pentru a doua lectură privind
poziţia Consiliului 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.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Am acordat un vot favorabil şi îl felicit pe dl Cancian pentru raportul
său, care consider că este complet. Salut, de asemenea, atenţia acordată nevoilor pasagerilor cu handicap şi
pasagerilor cu mobilitate redusă, pentru care transportul public reprezintă un mijloc fundamental cu ajutorul
căruia se pot integra în societate, precum şi atenţia acordată nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii. În
majoritatea cazurilor, de fapt, transport cu autobuzul este operat de către întreprinderile mici. Ca şi în cazul
trenului şi a pasagerilor aerieni, cred că un set de drepturi şi garanţii ar trebui să fie stabilite pentru pasagerii
care călătoresc cu autobuzele, luând în considerare însă caracteristicile specifice acestui tip de serviciu. Prin
urmare, sprijin pe deplin propunerea dlui Cancian şi abordarea sa foarte echilibrată.

Frédérique Ries (ALDE), în scris. – (FR) Acesta este un regulament care afectează viaţa cotidiană a cetăţenilor
europeni, dar care este adoptat cu întârziere, întrucât Parlamentul European a considerat poziţia Consiliului
ca fiind lipsită de ambiţie şi inacceptabilă. Întocmai ca şi acele persoane care călătoresc cu alte moduri de
transport, pasagerii care călătoresc cu autobuzul şi autocarul au drepturi esenţiale pe care noi încercăm să
le garantăm prin acest regulament: despăgubire în caz de întârziere, anulare, pierdere sau deteriorare a
bagajelor; nediscriminarea pasagerilor cu handicap şi a pasagerilor cu mobilitate redusă; şi, mai presus de
toate, răspunderea şoferilor de autocar în caz de vătămare sau deces.

În ultimii ani călătoriile au fost democratizate în mod substanţial şi trebuie să fim mulţumiţi de acest lucru.
Cu toate acestea, nu putem reduce preţurile dacă acest lucru presupune compromiterea siguranţei sutelor
de mii de copii, vârstnici şi familii care călătoresc pe autostrăzile europene în fiecare an. Adoptând acest
regulament, Parlamentul a demonstrat astfel ambiţia de a pune capăt practicilor fără scrupule ale companiilor
cu oferte tentante, care atrag clienţii care nu au mereu opţiuni alternative de călătorie.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Cancian referitor
la drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul. Acest regulament este esenţial pentru
protejarea drepturilor călătorilor, în sensul că stabileşte norme europene referitoare la informaţiile care
trebuie oferite pasagerilor înainte şi în timpul călătoriei, la asistenţă şi despăgubire în caz de întrerupere a
călătoriei, precum şi la măsuri specifice pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Întrucât Consiliul s-a îndepărtat în mod clar de abordarea ambiţioasă pe care adunarea noastră a adoptat-o
în primă lectură, votul nostru de astăzi demonstrează dorinţa noastră de a realiza un raport extins şi ne
îndreptăm în mod calm către conciliere. Din această perspectivă, sunt deosebit de mulţumit de semnalul clar
pe care îl transmitem Consiliului prin faptul că astăzi am adoptat toate amendamentele referitoare la
responsabilitatea companiilor de transport, fie că este vorba de despăgubire în caz de pierdere sau deteriorare
a bagajelor, fie de despăgubire în caz de vătămare sau, chiar mai tragic, de deces al pasagerilor. Sunt convins
că Consiliul a luat act de hotărârea noastră.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Recomandarea elaborată de dl Cancian referitoare la drepturile
„pasagerilor” care călătoresc cu „autobuze/autocare” a fost adoptată, inclusiv alineatele referitoare la aspecte
importante precum normele privind răspunderea pentru accidente (2), răspunderea pentru
pierderea/deteriorarea bagajelor (3), răspundere în caz de deces sau vătămare corporală (4) şi formulări mai
precise pentru asistenţa acordată pasagerilor în caz de întârzieri sau întreruperi. Acum vom merge la conciliere.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Deşi propunerea Consiliului exclude serviciile regulate de transport urban,
suburban şi regional, precum şi pe cele transfrontaliere, oferind statelor membre ocazia de a evita aplicarea
legislaţiei la serviciile naţionale timp de 15 ani, raportul restabileşte în mod substanţial măsurile importante
ale raportului iniţial. Printre acestea se numără: răspunderea operatorilor, care trebuie pusă în acord cu cea
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valabilă pentru alte moduri de transport, cu atenţie deosebită pentru asistenţă şi plăţi în avans în caz de
accidente; drepturile pasagerilor în caz de anulări şi plecări întârziate; şi drepturile persoanelor cu handicap
sau cu mobilitate redusă. Prin urmare, am votat în favoarea raportului.

Vilja Savisaar (ALDE), în scris. – (ET) Votul de astăzi referitor la drepturile pasagerilor care călătoresc cu
autobuzul aduce schimbări care, dintr-un punct de vedere, sunt costisitoare, dar care sunt, totuşi, necesare
pentru a garanta oportunităţi egale de utilizare a unor astfel de servicii pentru toţi europenii. Cred că ar trebui
să susţinem în întregime principiul conform căruia, în viitor, autobuzele achiziţionate şi staţiile de autobuz
construite ar trebui să fie echipate cu scopul de a fi adecvate pentru persoanele cu handicap şi pentru persoanele
cu nevoi speciale. În acelaşi timp, cred că este esenţial să desfăşurăm ajustări suplimentare şi să aplicăm
normele pentru a garanta drepturile pasagerilor atât în cazuri de anulare, cât şi în ceea ce priveşte manevrarea
bagajelor. Cetăţenii europeni merită norme precise şi specifice care garantează calitatea serviciului şi specifică
drepturile şi obligaţiile ambelor părţi.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Astăzi, am votat două rapoarte care sunt extrem de importante pentru
viaţa cotidiană a pasagerilor, şi care sunt menite să asigure că utilizatorii respectivelor servicii au o serie de
drepturi, cât mai comparabile posibil cu cele care sunt deja în vigoare pentru alte mijloace de transport.
Poziţia subliniată de Consiliu în ceea ce priveşte regulamentul propus goleşte de conţinut nu doar propunerea
prezentată de Comisie în 2008, ci şi poziţia adoptată de Parlament în primă lectură. Dacă ar fi respectată,
aceasta ar limita în mod semnificativ domeniul de aplicare a raportului şi ar excepta majoritatea furnizorilor
de servicii de transport cu autobuzul şi autocarul de la regulamentul viitor. În schimb, aş dori să văd un cadru
de protecţie legală care poate prevedea toate cazurile de bagaje pierdute, amânări şi anulări ale serviciilor, în
special unul care să tragă la răspundere companiile pentru cazurile de deces sau vătămare.

Din acest motiv, am votat în favoarea amendamentelor depuse de colegul meu, dl Cancian, pentru a mă
asigura că pasagerii vizaţi, mai ales cei cu handicap sau mobilitate redusă, pot beneficia de acest tip de transport
şi că le este oferit un nivel adecvat de protecţie, ţinând cont de mediul economic dificil prin care trecem şi
de nevoia de a menţine companiile care oferă aceste tipuri de servicii.

Recomandare pentru a doua lectură: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

John Attard-Montalto (S&D), în scris. – Preocupările legate de raportul votat sunt următoarele:

- extinderea domeniului de aplicare a regulamentului pentru a acoperi de asemenea ambarcaţiunile mici ar
impune sarcini suplimentare operatorilor de ambarcaţiuni mici şi, în multe cazuri, nu ar fi posibil ca ei să
respecte cerinţele regulamentului;

- în câteva dintre amendamente, responsabilităţile de conformitate sunt adresate autorităţilor portuare. Când
terminalele de călători sunt privatizate, cum este cazul Maltei, astfel de responsabilităţi ar trebui să revină
terminalelor portuare şi nu autorităţilor portuare;

- nivelurile de despăgubire sunt foarte des considerate prea mari, în vreme ce perioadele de întârziere propuse
în raport sunt considerate prea restrictive dacă se ia în calcul faptul că transportul naval este mult mai
dependent de condiţiile meteorologice decât alte moduri de transport în ceea ce priveşte respectarea
perioadelor de plecare şi sosire;

- calendarul de douăsprezece luni propus pentru punerea în aplicare este prea scurt; o perioadă cuprinsă
între douăzeci şi patru şi treizeci şi şase de luni este mai adecvată.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acestui proiect de regulament privind drepturile
pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, deoarece mi se pare vital să sporim drepturile
europenilor. În special, drepturile persoanelor cu handicap şi ale celor cu mobilitate redusă urmează să fie
consolidate mulţumită acestui raport şi acestui proces de protejare a călătorilor din Uniunea Europeană.
Apreciez, de asemenea, faptul că în acest raport au fost luate în considerare circumstanţe excepţionale. Chiar
dacă aceste circumstanţe rămân extraordinare, ele pot pune probleme serioase călătorilor atunci când apar.
Acest raport urmăreşte, de asemenea, să faciliteze asistenţa, redirecţionarea, rambursarea şi despăgubirea
pentru călători în astfel de circumstanţe. Toate acestea au avut de a face cu un vot la a doua lectură. Cel mai
important lucru acum este să se ajungă la un acord cu Consiliul Uniunii Europene, astfel încât acest regulament
să poată intra în vigoare cât mai curând posibil.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Liberalizarea completă a pieţei de transport maritim de pasageri poate
fi realizată numai în cazul în care consumatorii (nu doar companiile) pot obţine beneficii maxime. Este crucial
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să le fie acordate consumatorilor drepturi efective pentru a garanta că liberalizarea permite alegeri reale. Nu
ar trebui să uităm faptul că 22 din cele 27 de state membre ale UE sunt ţări cu deschidere la mare, aşa că este
imperios necesar să garantăm securitatea şi siguranţa utilizatorilor acestor mijloace de transport, astfel încât
să putem aduce măsurile de protecţie pentru aceşti pasageri în concordanţă cu cele pentru alte mijloace de
transport. Merită să amintim că, în anumite aspecte, reglementarea drepturilor pasagerilor maritimi a fost
dispersată şi incompatibilă de la stat la stat. Cu acest cadru juridic nou, cetăţenii europeni vor putea să se
aştepte la remedierea imediată a situaţiilor de întârziere, anulare sau refuz al îmbarcării, la informaţii obligatorii
pentru pasageri şi mijloace de reclamaţii şi despăgubire.

Cred că dispoziţiile prevăzute de Parlamentul European cu privire la pasagerii cu handicap sau cu mobilitate
redusă sunt deosebit de importante, mai ales în ceea ce priveşte accesibilitatea, nediscriminarea şi asistenţa.
Interzicerea, în general, a refuzului de a transporta aceste persoane va contribui la lupta împotriva excluziunii
sociale şi va duce la o Uniune Europeană a oamenilor fără frontiere interne.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Ca urmare a succesului iniţiativelor comunitare în reglementarea drepturilor
pasagerilor în sectorul transportului aerian şi feroviar, acum avem o propunere de reglementare a drepturilor
pasagerilor din transportul maritim şi transportul pe căile navigabile interioare. Acestea, după cum am spus
despre recomandarea pe care tocmai am votat-o, afirmă că, indiferent de mijloacele de transport pe care le
utilizează, pasagerii au dreptul la servicii de bună calitate şi sigure. Din acest motiv, cred că această propunere
de a introduce norme armonizate privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul în
întreaga UE este un pas pozitiv. În plus, cred că drepturile pasagerilor ar trebui să fie, în esenţă, aceleaşi,
indiferent de mijloacele de transport utilizate, cu excepţia cazului în care acest lucru ar fi în contradicţie cu
caracteristicile mijloacelor de transport în cauză.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT)Sprijin acest raport, deoarece susţine un tratament egal şi criterii
egale pentru utilizatorii diferitelor tipuri de transport public, fie că este aerian, maritim sau terestru, pentru
a asigura protecţia drepturilor cetăţenilor în situaţii extraordinare şi excepţionale care pot apărea în utilizarea
transportului maritim. Responsabilitatea de a dovedi că o navă nu poate efectua transportul din cauza unor
circumstanţe excepţionale sau a condiţiilor meteorologice nefavorabile ar trebui să revină în mod clar
transportatorului. Aş dori să subliniez faptul că condiţiile de siguranţă nu pot fi neglijate şi relativizate în
orice circumstanţe.

Sistemul de reclamaţii ar trebui să fie accesibil şi clar pentru pasageri. Sunt încântat de faptul că perioada
pentru depunerea reclamaţiilor, întârzieri în notificare, înlocuirea echipamentelor şi despăgubiri a fost
îmbunătăţită din punctul de vedere al pasagerului. Combaterea excluziunii este o prioritate pentru UE. Prin
urmare, cred că drepturile pasagerilor cu handicap şi mobilitate redusă ar trebui să fie ferm garantate.

Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Am votat pentru raportul elaborat de dna Ayala Sender referitor
la drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, deoarece consider că este
important ca aceşti pasageri să beneficieze de aceleaşi drepturi şi garanţii ca pasagerii din sectorul transportului
aerian. În caz de întârziere, defectare, pierdere a bagajelor sau, mai grav, în caz de accident, companiile de
transport trebuie să îşi respecte responsabilităţile şi pasagerii trebuie să fie protejaţi şi, dacă este necesar,
despăgubiţi în mod corect. Sunt mulţumită de adoptarea unor măsuri specifice care obligă companiile de
transport să protejeze persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă, precum şi să îşi instruiască
personalul în consecinţă.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. –Noile drepturi acordate pasagerilor de pe ambarcaţiuni şi nave vor fi
binevenite. Multe zone din Scoţia sunt dependente de feriboturile de pasageri pentru supravieţuirea lor şi
este adevărat că persoanele care trăiesc în aceste comunităţi beneficiază de o protecţie mai solidă a
consumatorilor. Amploarea europeană a acestei legislaţii va acorda, de asemenea, protecţie alegătorilor mei
care călătoresc în străinătate, precum şi multor mii de persoane din întreaga lume, care vin să se bucure de
splendoarea munţilor Scoţiei şi a insulelor.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Sunt de acord cu această propunere referitoare la drepturile pasagerilor
care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, care, alături de propunerea referitoare la drepturile
pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, face parte dintr-un pachet prezentat de Comisia
Europeană în decembrie 2008. Aceste propuneri încearcă să se bazeze pe drepturile dobândite de călătorii
din sectorul transportului aerian şi feroviar în conformitate cu legislaţia existentă a Uniunii Europene - un
exemplu de legiferare de foarte mare succes a UE, care a adus drepturi concrete pentru cetăţenii Uniunii -
prin extinderea drepturilor similare, ţinând cont de specificul sectoarelor în cauză, la transportul maritim şi
pe căile navigabile interioare. Acest mod de transport ar deveni mai atractiv, mai fiabil şi ar exista condiţii
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egale pentru transportatorii din diferite state membre. Adoptarea regulamentului de stabilire a unor noi
norme va spori protecţia tuturor pasagerilor, în general, şi, în special, pe cea a persoanelor cu handicap şi cu
mobilitate limitată. Cu toate acestea, o extindere prea largă a domeniului de aplicare a regulamentului pentru
a include ambarcaţiunile mici ar aduce o povară suplimentară pentru operatorii de ambarcaţiuni de dimensiuni
mici şi, prin urmare, în multe cazuri, ar fi imposibil, probabil, ca ei să se conformeze cu cerinţele din
regulament.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Uniunea Europeană ar trebui să se preocupe de drepturile pasagerilor care
călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, astfel încât aceştia să aibă un nivel ridicat de protecţie
comparabilă cu cea deja în vigoare pentru alte mijloace de transport. Pasagerii cu mobilitate redusă cauzată
de boală, vârstă sau de oricare alt factor ar trebui să beneficieze, de asemenea, de exact aceleaşi condiţii ca şi
ceilalţi pasageri. Acest lucru înseamnă că este nevoie de investiţii în terminale şi porturi.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE)Pasagerii de pe nave, indiferent dacă se deplasează pe căile navigabile
interioare sau pe mare, ar trebui să beneficieze de aceleaşi drepturi ca aceia care călătoresc pe calea aerului
şi pe calea ferată. Aceşti pasageri ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a formula cereri de despăgubire.
Şi în acest caz, este în primul rând vorba despre cazarea persoanelor cu nevoi speciale. Am votat în favoarea
raportului întrucât salut din toată inima pachetul global, care include, de asemenea, drepturile pasagerilor
care călătoresc cu autobuzul şi cu autocarul.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. –Odată cu adoptarea recomandării elaborate de dna Ayala
referitoare la drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare, acordul cu Consiliul
Transporturi a fost în întregime adoptat, astfel încât regulamentul este finalizat la a doua lectură. Cu toate
acestea, trebuie să îmi arăt preocuparea în ceea ce priveşte faptul că unul dintre amendamentele incluse,
amendamentul 82, prezentat în comun de către Grupurile S&D, PPE, ALDE şi ECR, diminuează îndeosebi
drepturile persoanelor cu mobilitate redusă.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) În ciuda faptului că raportul acordă o atenţie deosebită drepturilor
pasagerilor cu mobilitate redusă şi legislaţia în favoarea pasagerilor este consolidată, votăm împotriva
propunerii întrucât considerăm că există limite numerice care împiedică legislaţia să fie aplicabilă în totalitate.

Laurence J.A.J. Stassen (NI), în scris. – (NL) Partidul Olandez pentru Libertate (PVV) ţine foarte mult la
drepturile pasagerilor, în special pasagerii cu handicap, şi astfel dorim să acordăm cea mai bună protecţie cu
putinţă drepturilor acestor pasageri. Cu toate acestea, noi nu considerăm că legislaţia europeană este
instrumentul potrivit pentru protecţia drepturilor pasagerilor. PVV consideră că statele membre ar trebui să
fie în continuare responsabile pentru asigurarea unei protecţii adecvate a drepturilor pasagerilor. Ţările de
Jos în sine sunt cel mai bine plasate pentru a face politică adaptată. De exemplu, Ţările de Jos au deja o politică
în vigoare la nivel local pentru infrastructura pentru călători şi accesul pentru pasagerii cu handicap atunci
când călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare. Statele membre, provinciile şi municipalităţile sunt
cele mai în măsură să decidă ce este necesar pentru a satisface nevoile naţionale şi locale.

În plus, în practică, această legislaţie impusă de către Europa ar putea duce la costuri suplimentare pentru
terminalele mici şi antreprenorii care desfăşoară activităţi independente, care i-ar putea forţa să iasă din
afaceri. În plus, această propunere va avea ca rezultat ca Ţările de Jos să suporte parţial în viitor nota de plată
pentru ajustări în ţările care nu sunt în ordine. Acest lucru ne-a obligat să votăm împotriva acestei propuneri.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Obiectivul acestui raport este de a oferi pasagerilor din cadrul
transportului maritim un cadru de protecţie juridică similar cu cel care există deja pentru transportul feroviar
şi transportul aerian, cu accent special asupra pasagerilor cu handicap şi cu mobilitate limitată. Mă bucur să
constat din nou că se menţionează dezastrele naturale, care, din păcate, se produc din ce în ce mai frecvent
în Europa şi provoacă daune de proporţii mari, ceea ce duce la situaţii potenţial tragice. Prin urmare, acestea
ar trebui să fie luate în considerare astfel încât să permită luarea unor măsuri de precauţie şi formularea unor
cereri ulterioare pentru asistenţă.

De asemenea, cred că este pertinent să subliniem importanţa furnizării unor informaţii clare pentru pasageri,
în special dacă aceştia sunt străini, mai ales când se referă la drepturile lor în caz de întârzieri şi reclamaţii.
Din aceste motive, am votat în favoarea amendamentelor depuse la poziţia Consiliului.

Derek Vaughan (S&D), în scris. – Sprijin pe deplin decizia de a acorda despăgubiri pasagerilor care călătoresc
cu feribotul şi cu alte ambarcaţiuni atunci când se confruntă cu întârzieri sau anulări. Ca şi în cazul sectorului
de transport aerian, pasagerii merită să fie protejaţi împotriva oricărei perturbări. Accesul la servicii ar trebui
să fie o prioritate, şi mă bucur să văd că drepturile pasagerilor cu handicap sunt luate în considerare în acest
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regulament - handicapul nu ar trebui să fie un motiv pentru refuzarea dreptului de îmbarcare al pasagerilor.
Sper că în viitorul apropiat vor fi luate măsuri suplimentare pentru a ajunge la un acord cu privire la drepturile
pasagerilor care călătoresc cu autobuzul pentru a asigura protecţia persoanelor care călătoresc în Europa.

Recomandare pentru o a doua lectură: Antonio Cancian (A7-0174/2010) şi Inés Ayala Sender
(A7-0177/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT)Drepturile consumatorilor trebuie să fie protejate. Această
legislaţie se îndreaptă în direcţia cea bună, oferind mai multe drepturi pasagerilor care călătoresc cu vaporul
sau cu autocarul. Pasagerii din sectorul transportului maritim vor avea drepturi similare cu cele prevăzute
de legislaţia europeană pentru pasagerii care călătoresc cu avionul şi cu trenul. De exemplu, pasagerii vor
avea dreptul la despăgubiri în caz de întârzieri, anulări sau accidente, iar pasagerii cu handicap vor avea
dreptul la asistenţă.

Carlo Fidanza (PPE), în scris. – (IT) Am fi putut sărbători astăzi, dacă am fi aprobat în comun cele două
regulamente referitoare la drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căile navigabile interioare şi
cu autobuzul şi autocarul; în schimb, am ratat ocazia. Salut adoptarea acestui regulament privind transportul
pe mare şi pe căi navigabile interioare. În special, introducerea de noi norme privind despăgubirile pentru
întârzieri şi anulări, precum şi garanţia de asistenţă completă pentru pasagerii cu handicap, sunt două aspecte
foarte pozitive. Totuşi, în ciuda activităţii excelente derulate de Parlament, nu a fost posibilă adoptarea, la a
doua lectură, a regulamentului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul.
Consiliul pare că nu doreşte prezentul regulament, limitându-i în mod excesiv domeniul de aplicare, amânând
intrarea sa în vigoare şi oferind un nivel foarte scăzut de protecţie persoanelor cu handicap. Nu vrem să
impunem o povară prea mare pentru miile de întreprinderi mici şi mijlocii din sector, dar un standard decent
de protecţie trebuie să fie garantat. Sper că se poate ajunge la un compromis acceptabil în cadrul procedurii
de conciliere.

Recomandare pentru a doua lectură: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Acest raport îşi propune să accelereze implementarea şi
interoperabilitatea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier la nivelul Uniunii
Europene. Sunt permanent preocupată de îmbunătăţirea coeziunii teritoriale în cadrul Uniunii şi cred că
această directivă va fi un pas înainte în această direcţie. Prin urmare, am sprijinit-o, cu atât mai mult cu cât
directiva, în forma în care a fost adoptată de Comisia parlamentară pentru transport şi turism, tratează într-un
mod echilibrat problema protecţiei datelor cu caracter personal. Prin urmare, am speranţa că se va ajunge
la un acord cu Consiliul la a doua lectură, pentru că aceasta este o directivă care nu poate decât să stimuleze
încrederea europenilor în transport în cadrul Uniunii Europene.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Am susţinut acest regulament cu privire la implementarea
sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de
transport. Pentru a rezolva problemele în creştere ale infrastructurii rutiere, există propuneri pentru a
implementa tehnologii avansate de informare şi comunicare. Cu toate acestea, în primul rând ar trebui să
fie elaborate specificaţiile cu privire la utilizarea acestor moduri, cum ar fi informaţiile despre călătoriile cu
diferite tipuri de transport, furnizarea de servicii de trafic, informaţii cu privire la locuri de parcare sigure
pentru camioane şi vehicule comerciale şi introducerea armonizată a sistemului eCall în întreaga Europă.
Cu toate acestea, Comisia ar trebui în primul rând să întocmească un program anual de lucru care să fie pus
în aplicare de către statele membre. La rândul lor, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a
asigura implementarea efectivă şi armonioasă, precum şi utilizarea modurilor şi serviciilor de transport în
cadrul Comunităţii: actualizarea informaţiilor referitoare la transportul rutier şi cooperarea între centrele de
management.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Eficacitatea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul
transportului rutier este indiscutabilă. Cu toate acestea, s-a verificat faptul că sistemele de transport inteligente
(STI) sunt utilizate într-un mod fragmentat şi ineficient. Este imperios să se stabilească un cadru legislativ
care armonizează funcţionarea sistemelor şi creează un mecanism de cooperare eficientă între toate părţile
interesate de STI. Prin urmare, sprijin adoptarea directivei privind STI cât mai curând posibil, astfel încât să
se accelereze punerea în aplicare a acestei tehnologii în sectorul transportului rutier şi în interfeţele cu alte
forme de transport. Această nouă directivă va contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea performanţelor
de mediu, a eficienţei energetice, a siguranţei transportului rutier şi a mobilităţii pasagerilor şi mărfurilor.
Trebuie să fie asigurată funcţionarea corectă a pieţei interne.
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Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT)Am votat în favoarea raportului referitor la sistemele de transport
inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, dat fiind faptul
că acestea vor permite o mai bună siguranţă şi organizare a sistemelor europene de transport, făcându-le
mai eficiente din punct de vedere economic şi ecologic.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Prezenta propunere vizează crearea unui cadru juridic pentru implementarea
sistemelor de transport inteligente (STI) în Europa în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu
alte moduri de transport (sistem global de poziţionare, sistem de alarmă automat şi instrumente de control
al traficului). Această directivă este destinată să asigure o mai mare interoperabilitate în sistemul de transport
şi să creeze un sistem eficient de cooperare între toate părţile interesate de STI. Cele patru zone prioritare
identificate sunt: (i) o mai bună utilizare a rutelor de trafic şi a datelor de călătorie; (ii) gestionarea coridoarelor
europene de transport; (iii) siguranţa rutieră; şi (iv) integrarea vehiculelor în infrastructura de transport. Toate
aceste obiective vor permite transportului rutier să devină mai eficient, mai sigur şi mai ecologic, şi vor asigura
o mai bună interoperabilitate cu alte moduri de transport şi, din acest motiv, crearea condiţiilor pentru
aplicarea eficientă a sistemelor STI. După cum afirmă raportoarea, acordul încheiat cu Consiliul, şi subliniat
în această recomandare, va deschide calea pentru „recuperarea întârzierilor în ceea ce priveşte aplicaţiile şi
serviciile STI şi elimină cauzele ineficacităţii călătoriilor, asigurând un transport mai eficient şi mai sigur şi
contribuind, în acelaşi timp, la realizarea obiectivului de ecologizare a transportului.”.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Stabilirea unui cadru pentru punerea în aplicare a unui sistem
care promovează interconectarea coordonată şi schimbul de informaţii între diferitele sisteme de transport
terestru inteligente vor fi esenţiale pentru a asigura o mai mare eficienţă în domeniul mobilităţii terestre în
cadrul Uniunii Europene.

Reunirea şi armonizarea întregului potenţial al diferitelor sisteme de informaţii privind traficul terestru, care
în prezent funcţionează într-un mod incoerent, independent unul de altul, vor avea avantaje economice şi
sociale mari, precum şi avantaje pentru calitatea vieţii, favorizând o planificare mai sigură şi mai ecologică
a călătoriilor, precum şi călătorii mai scurte sau mai rapide. O mai bună gestionare publică a infrastructurii
şi dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor vor fi, de asemenea, cruciale. Dacă se doreşte ca această
iniţiativă să aibă un impact mai mare, aş dori să subliniez importanţa dezvoltării specificaţiilor pentru
transportul rutier, în special în ceea ce priveşte legăturile cu alte tipuri de transport.

Sprijin poziţia Parlamentului privind angajarea statelor membre în implementarea aplicaţiilor şi a serviciilor
interoperabile pentru sisteme de transport inteligente şi subliniez totodată necesitatea de a asigura accesul
neîntrerupt şi crearea unui mecanism eficient de cooperare între toate părţile interesate.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) Am votat cu entuziasm pentru acest raport, deoarece promovează
dezvoltarea aşa-numitelor sisteme de transport inteligente; cu alte cuvinte, folosirea de noi tehnologii în
domeniul transporturilor. Aceste sisteme vor permite o mai bună monitorizare şi gestionare a traficului
rutier, precum şi o mai mare siguranţă şi securitate pentru utilizatorii de transport rutier. Acestea vor permite
furnizarea unor servicii de transport rutier mai sigur şi mai ieftin, precum şi reducerea blocajelor de trafic şi
a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, adoptarea acestui raport reprezintă un mare pas înainte
pentru europeni, care vor fi primii beneficiari ai introducerii acestor noi tehnologii legate de transport, şi mă
bucur de acest lucru.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Am votat pentru acest document, deoarece ar accelera punerea în
aplicare a soluţiilor pentru sistemele de transport inteligente. În ultimii ani, aceste soluţii au fost puse în
aplicare mai lent decât cele aferente altor moduri de transport, cu o desfăşurare fragmentată care a dus la un
mozaic de soluţii naţionale, regionale şi locale. Implementarea sistemelor de transport avansate ar trebui să
fie salutată şi trebuie să facem acest lucru printr-o cooperare strânsă cu toţi actorii relevanţi din sectorul
public şi privat. Prin urmare, acordul deschide calea pentru recuperarea întârzierilor şi eliminarea ineficienţelor
călătoriilor prin eficientizarea, ameliorarea şi ecologizarea transportului şi reducerea timpilor de parcurs,
iar acest lucru ar fi în mod clar benefic pentru utilizatorii de transport.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT)Implementarea sistemelor de transport inteligente în transportul rutier şi
interfeţele sale cu alte tipuri de transport sunt esenţiale în asigurarea operabilităţii sistemelor, garantarea
accesului nelimitat la toate formele de transport şi crearea de mecanisme de cooperare între toate părţile
interesate în punerea în aplicare a sistemelor de transport inteligente. Aprobarea acestui proiect de rezoluţie
legislativă este un pas important către implementarea sistemelor de transport inteligente.
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Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) În cazul în care sistemele de trafic inteligente sunt puse efectiv în
aplicare, acestea trebuie să fie interoperabile. Acesta este punctul unde confuzia provocată de încărcătoarele
de telefoane mobile a fost o lecţie pentru noi: trebuie să fie stabilite înainte standarde comune. De asemenea,
s-a acordat o oarecare atenţie şi recunoaşterii reciproce şi protecţiei datelor, prin urmare acesta este motivul
pentru îmi dau aprobarea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Grupul Verts/ALE a sprijinit recomandarea elaborată de dna
Jensen referitoare la „sistemele de transport inteligente”. Acordul cu Consiliul a fost adoptat şi directiva a
fost finalizată la a doua lectură.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport întrucât oferă un cadru pentru
adoptarea de sisteme de transport inteligente în statele membre, cu scopul de a crea un sistem coordonat şi
integrat. O atenţie deosebită trebuie acordată problemei confidenţialităţii, enumerării principiilor-cheie care
vor trebui să fie utilizate pentru acţiunile viitoare.

Vilja Savisaar (ALDE), în scris. – (ET) Salut faptul că, prin votul de astăzi, am aprobat utilizarea sistemelor
de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi a interfeţelor acestora cu alte moduri de transport
În cadrul Comisiei pentru transport şi turism, am atras în mod repetat atenţia asupra utilităţii şi necesităţii
sistemelor de transport inteligente şi, de asemenea, desigur, asupra efectului asociat al utilizării lor atât asupra
transportului, cât şi asupra mediului. Este bine că Consiliul s-a distanţat de punctul de vedere iniţial şi că
susţine punerea în aplicare rapidă şi pe scară largă a acestor sisteme. Într-un cuvânt, putem spune că sistemele
de transport inteligente vor contribui la asigurarea unui trafic omogen şi fără întreruperi, la sporirea siguranţei
pasagerilor, precum şi la salvarea mediului.

Raport: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Toate măsurile menite să simplifice procedurile şi să scutească transportul
din cadrul UE de formalităţi inutile sunt binevenite şi merită sprijinul meu. Nu putem uita că mai multă
birocraţie presupune costuri mai mari pentru companii şi, de multe ori, pierderea eficienţei, care nu poate
fi permisă în perioada de criză în care ne zbatem în prezent. Ştim că sarcinile administrative (şi costurile
suplimentare care rezultă din acestea) au făcut transportul maritim de marfă mai puţin atractiv şi au fost un
impediment serios în calea deplinei sale dezvoltări; acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că această formă
de transport este mai puţin dăunătoare pentru mediu şi, de aceea, ar trebui să fie cea mai încurajată şi sprijinită,
într-un context de dezvoltare ecologică. Acesta este motivul pentru care eu susţin cu entuziasm propunerea
de simplificare administrativă (prin formalităţi vamale reduse, orientări privind controalele fitosanitare şi
raţionalizarea documentelor) care este prezentată acum şi sper că aceasta va oferi un impuls transportului
maritim în cadrul UE.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris – (PT) În această perioadă de gravă criză economică şi inactivitate în
diferite sectoare, agravată de problemele finanţelor publice din statele membre, cred că simplificarea legislaţiei
şi a reglementărilor ar trebui să fie o prioritate, astfel încât să eficientizăm condiţiile de funcţionare a
întreprinderilor şi a instituţiilor.

Transportul maritim este supus unor proceduri administrative complexe, chiar şi pentru navele care navighează
între două porturi ale UE şi care nu intră în porturile din ţările terţe, iar acest lucru atrage după sine taxe şi
costuri inutile. Eu susţin aşadar măsurile care reduc birocraţia, care oferă valoare utilizării unor tehnologii
noi şi întăresc conceptul de spaţiu unic european, eliminând procedurile administrative complexe şi asigurând
câştiguri suplimentare prin reducerea sarcinilor administrative.

Această iniţiativă, de a scuti de birocraţie transportul maritim intraeuropean de marfă şi de a simplifica
procedurile în porturile din diferitele state membre, este esenţială în promovarea unui spaţiu european de
transport maritim fără bariere şi în asigurarea condiţiilor necesare pentru servicii de transport mai atractive,
mai eficiente, mai economice şi mai ecologice.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) Am votat cu convingere adoptarea rezoluţiei legislative, deoarece
prevede simplificarea formalităţilor administrative aplicabile navelor care intră sau ies din porturile statelor
membre. Mă bucur că a fost adoptată cu o majoritate zdrobitoare. Acum, navele nu vor mai fi supuse
formalităţilor administrative complexe şi repetitive: va fi stabilită o formulă standard, precum şi un nou
sistem electronic care va permite comunicarea rapidă şi simplă a informaţiilor între navă şi autoritatea
portuară. Acest raport reprezintă un pas vital în direcţia creării unei reţele maritime europene fără bariere,
pe care am solicitat-o de mai mulţi ani.
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Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Am susţinut acest raport deoarece transportul maritim este supus
unor proceduri administrative complexe, chiar şi în cazul navelor care circulă între două porturi din UE şi
nu fac escală într-un port dintr-o ţară terţă. Ca urmare, există sarcini administrative suplimentare şi, astfel,
costuri suplimentare, legate de transportul maritim de marfă. Astfel, acesta din urmă este mai puţin atractiv,
ceea ce înseamnă că nu este folosit la capacitatea maximă. Trebuie să promovăm utilizarea mai largă a
schimbului electronic de date şi introducerea sistemelor „e-maritime”, un singur ghişeu, să reducem
formalităţile, să raţionalizăm fluxul şi spaţiul in porturi, să utilizăm un limbaj comun şi să simplificăm
procedura de obţinere a certificatului de exceptare de la pilotaj.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT)Transportul maritim este, fără îndoială, unul dintre cele mai ecologice
moduri de transport şi, prin urmare, ar trebui să fie încurajat astfel încât să poată ajuta la realizarea obiectivelor
referitoare la mediu stabilite de strategia UE 2020. Într-un moment de criză internaţională, creşterea acestui
tip de transport implică reducerea costurilor aferente sarcinilor administrative impuse companiilor de
transport maritim. Astfel, formalităţile cerute de legislaţia UE ar trebui să fie simplificate şi armonizate.
Crearea unui spaţiu extins de transport european fără bariere este esenţială.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Grupul Verts/ALE a sprijinit raportul elaborat de dl Sterckx
referitor la formalităţile aplicabile navelor în porturile maritime. Acordul cu Consiliul a fost astfel adoptat
şi directiva a fost finalizată la prima lectură.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) În pofida faptului că instituirea unui spaţiu european de transport maritim
fără bariere este de o importanţă crucială pentru transportul maritim european, deoarece extinde piaţa internă
la transportul maritim intraeuropean prin eliminarea obstacolelor şi simplificarea procedurilor administrative
la care este supus, ne-am abţinut de la vot întrucât raportul include unele elemente sensibile, cum ar fi protecţia
datelor.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Realizarea liberei circulaţii în Uniunea Europeană include, de asemenea,
realizarea conceptului de spaţiu maritim european fără frontiere, în care obiectivul este să se elimine sau să
se simplifice procedurile de control aplicate navelor şi mărfurilor în cadrul UE. Formalităţile de raportare
solicitate navelor la intrarea sau ieşirea din porturile unui stat membru ar trebui, prin urmare, să fie simplificate
şi ar trebui introdus un sistem de transmitere electronică a datelor (SafeSeaNet) cu care sistemele naţionale
ar trebui să fie interoperabile, accesibile şi compatibile.

Având în vedere faptul că un spaţiu maritim cu obstacole mai puţin formale va permite transportului maritim
să devină mai atractiv şi mai eficient şi, în consecinţă, să contribuie la promovarea activităţilor conexe, în
special în zonele de coastă asociate, cum ar fi în cazul insulelor, eu votez în favoarea măsurilor propuse în
prezentul raport.

Raport: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

John Attard-Montalto (S&D), în scris. – O problemă majoră pe care o întâmpină aviaţia în reducerea
emisiilor de CO2 este că are un potenţial de reducere foarte limitat, chiar dacă se vorbeşte aici de 2 % din
emisiile produse de om (acestea reprezintă 3 % din totalul de emisii, având în vedere faptul că natura emite
97 %). Singurele metode prin care poate reduce emisiile de CO2 sunt: o tehnologie mai bună - cea mai recentă
este deja utilizată; proceduri operaţionale - preţul combustibilului a garantat introducerea lor; cerul unic
european - acest lucru depinde de guverne şi este o dezbatere care a început acum 40 de ani: singurul lucru
pe care l-am primit în luna aprilie a anului trecut a fost un cer european gol din cauza crizei cenuşii vulcanice,
o calamitate naturală pentru care companiile aeriene au trebuit să achite nota de plată; şi biocarburanţi - în
absenţa unor investiţii serioase din partea guvernelor/UE, aceştia nu vor vedea lumina zilei în cantităţi
comerciale.

Industria aeronautică a UE se află deja în impas. Ceea ce se sugerează în raport nu prevesteşte nimic bun
pentru un viitor durabil pentru transporturi, în special în cazul în care se intenţionează să se garanteze libera
circulaţie prevăzută în tratat pentru acei cetăţeni care, ca maltezii, nu au acces la un mod alternativ de transport
pentru a ajunge la restul Uniunii Europene şi în alte părţi ale lumii.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR)Trebuie să reflectăm profund cu privire la viitorul sistemului european
de transport din trei motive: extinderea Uniunii Europene la 27 de state membre, responsabilităţile noastre
faţă de mediu şi angajamentul nostru pentru siguranţa pasagerilor. Această analiză este obiectul acestui
raport, care cred că este relevant în cel puţin două moduri: în primul rând, în ceea ce priveşte ideea de
„comodalitate eficientă”, care afirmă complementaritatea, mai degrabă decât concurenţa dintre diferitele
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moduri de transport şi, în al doilea rând, în ceea ce priveşte necesitatea de sustenabilitate a transporturilor,
ceea ce ne cere să lucrăm pentru „decarbonizarea” sectorului transporturilor, precum şi dezvoltarea sistemelor
de transport inteligente. Cu toate acestea, am susţinut amendamentul prezentat la punctul 32, care a introdus
noţiunea de fond european pentru transporturi. Mi se pare că un fond independent dedicat transporturilor
ar risca să submineze coerenţa politicii de coeziune, din fondurile căreia 60 % sunt alocate transporturilor.
Reflecţia privind organizarea fondurilor structurale trebuie să fie efectuată în comun şi în mod global în
contextul următorului cadru financiar multianual.

Liam Aylward (ALDE), în scris. – (GA) Am votat în favoarea acestui raport deoarece este nevoie de o politică
clară şi coerentă în sectorul transporturilor. Chestiunile legate de transporturi se află în centrul pieţei unice:
sectorul transporturilor creează locuri de muncă, oferă ajutor şi asistenţă întreprinderilor din întreaga Europă
şi încurajează dezvoltarea durabilă şi creşterea competitivităţii în Europa.

În acest raport sunt căutate o mai bună performanţă şi standarde ecologice mai ridicate. În plus, trebuie să
se acorde prioritate securităţii în politicile din domeniul transporturilor şi raportul solicită Comisiei să
efectueze un studiu privind standardele de securitate şi dispoziţiile în ceea ce priveşte viteza excesivă în statele
membre în vederea promovării celor mai bune practici.

În opinia mea, trebuie să fie stabilite obiective clare în cazul în care se doreşte realizarea unor rezultate
semnificative. Acest raport menţionează un obiectiv de reducere cu 40 % a deceselor şi vătămărilor grave în
rândul utilizatorilor rutieri, pietoni şi şoferi deopotrivă. Irlanda s-a descurcat bine deja în această privinţă,
iar în acest an a primit laude din partea Consiliului european pentru siguranţa transporturilor. Începând cu
2001, a existat o scădere cu 41 % a numărului accidentelor pe drumurile Irlandei şi acest raport poate spori
şi mai mult această îmbunătăţire.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT) Sectorul transporturilor este un factor foarte important în
încercarea de a stabili piaţa comună europeană. Mai mult, acest sector este un element important al dezvoltării
UE şi regiunilor sale pentru că este responsabil pentru 10 % din produsul intern brut al UE şi pentru peste
10 milioane de locuri de muncă. Prin urmare, trebuie să asigurăm o mai mare accesibilitate a transportului
şi stabilirea şi îmbunătăţirea legăturilor de infrastructură şi să promovăm utilizarea diferitelor tipuri de
transport. Trebuie, de asemenea, să combatem problema principală, impactul negativ al traficului asupra
sănătăţii şi mediului, şi să obţinem o reducere a cantităţii de CO2 emisă de sectorul transporturilor utilizând
măsuri sustenabile, cum ar fi coordonarea energiei obţinute din surse diferite, sprijinul pentru cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii şi moduri de transport mai puţin nocive pentru mediu. Cu toate acestea,
pentru a realiza aceste sarcini, avem nevoie de mai multă finanţare, nu doar din partea statelor membre, ci
şi din fonduri europene.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Sectorul transporturilor este esenţial în Europa în ceea ce
priveşte serviciul pe care îl oferă cetăţenilor europeni şi, de asemenea, în ceea ce priveşte impactul asupra
ocupării forţei de muncă şi asupra mediului. Această rezoluţie stabileşte principala direcţie a politicii europene
în domeniul transporturilor pentru următorii zece ani, acordând atenţie deosebită reducerii impactului
sistemelor de transport ca răspuns la problema schimbărilor climatice. Transportul este responsabil pentru
25 % din emisiile de CO2 din Europa. Este esenţial să avem vehicule mai ecologice şi sisteme de transport
mai eficiente pentru a reduce acest impact.

Marielle De Sarnez (ALDE), în scris. – (FR) Raportul referitor la „Un viitor sustenabil pentru transporturi”
este un semnal pozitiv în favoarea unei Europe cu un transport eficient şi integrat. Fără accelerarea procedurilor
de recunoaştere reciprocă şi autorizare a vehiculelor, accesul la piaţă va continua să fie lung şi costisitor. Mai
puţin transport rutier, mai mult transport feroviar, fluvial şi maritim pentru transportul de marfă, un mediu
care este apărat şi protejat - aceste proiecte ne conturează o imagine a unei Europe ideale. Realitatea este
puţin diferită, totuşi. Toate aceste proiecte au întârziat din cauza unei lipse a voinţei politice, a coordonării
între statele membre şi a finanţării. Nu există multe dovezi ale ambiţiei colective. Începând de acum şi până
în 2020, Uniunea Europeană va trebui să se confrunte cu multe provocări: următoarea Carte albă a Comisiei
privind politica europeană în domeniul transporturilor pentru următorii zece ani reprezintă o oportunitate
de a dezvolta o strategie globală, integrată şi transversală, care poate răspunde provocărilor din anii următori.
Rezoluţia pe care tocmai am adoptat-o este un semnal puternic către Comisia Europeană, o primă piatră de
temelie pentru această strategie şi este menită să acorde din nou transportului locul său în cadrul politicii
europene.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la un viitor sustenabil pentru
transporturi, întrucât sustenabilitatea transporturilor este fundamentală, nu numai pentru mediu, ci şi pentru
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coeziunea socială, economică şi teritorială a UE. Sunt necesare mai multe eforturi şi modalităţi inovatoare
de investiţii, prin care vom putea termina o reţea transeuropeană de transport şi asigura dezvoltarea durabilă
a transporturilor pe termen mediu şi lung.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Potrivit datelor din raport, sectorul transporturilor din UE este responsabil
pentru 10 % din prosperitate (PIB), oferă locuri de muncă pentru mai mult de 10 milioane de persoane şi
este responsabil pentru 25 % din totalul emisiilor de CO 2. Aceste cifre evidenţiază chiar mai mult faptul că,
a vorbi despre viitorul UE, a vorbi despre strategia UE 2020 sau chiar a vorbi despre politicile de coeziune
înseamnă, de asemenea, a vorbi despre transporturi. În cazul în care politica în domeniul transporturilor ar
acorda prioritate siguranţei pasagerilor şi utilizatorilor (şi, din acest motiv, am aprobat astăzi două iniţiative
cu privire la drepturile pasagerilor), aceasta nu poate omite alte obiective, cum ar fi dezvoltarea coerentă şi
armonioasă a tuturor regiunilor, conectând zona de coastă cu interiorul continentului şi oraşele mari cu
regiunile mai puţin dezvoltate sau protecţia mediului şi reducerea emisiilor de CO 2, acordând prioritate
modurilor de transport cel mai puţin poluante, cum ar fi transportul maritim şi feroviar, care ar trebui să
devină o prioritate pentru transportul de marfă. O reţea de transporturi adecvată şi eficientă este fundamentală
pentru punerea în practică a pieţei interne şi pentru facilitarea liberei circulaţii a persoanelor şi a mărfurilor.
Din acest motiv, am votat astăzi pentru o propunere privind sistemele de transport inteligente (STI), care va
permite o Europă mai integrată, mai sigură şi mai eficientă.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Sectorul transporturilor este de mare importanţă în cadrul
pieţei interne europene. Acest sector permite în mod eficient libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor
în întreaga UE. Este, de asemenea, un element esenţial în dezvoltarea UE şi a regiunilor sale, şi are un impact
direct asupra coeziunii sociale în regiuni. Prin urmare, politica în domeniul transporturilor nu ar trebui să
fie separată de alte politici, fie ele regionale, de mediu, economice, sociale sau de ocupare a forţei de muncă.
În ceea ce priveşte produsul intern brut, sectorul transporturilor produce 10 % din bunăstarea UE şi asigură
peste 10 milioane de locuri de muncă, dar generează, de asemenea, aproximativ 25 % din totalul emisiilor
de CO 2. Aş dori, prin urmare, să subliniez faptul că decarbonizarea transporturilor ar trebui să fie o prioritate.
În acest context, este demnă de remarcat posibilitatea internalizării costurilor externe.

Totuşi, acest lucru poate contribui în mod semnificativ la reducerea gazelor de eşapament, a zgomotului şi
a blocajelor din transport doar dacă sunt îndeplinite două condiţii: pe de o parte, internalizarea costurilor
externe ar trebui să acopere toate modurile de transport şi, pe de altă parte, veniturile ar trebui să fie
direcţionate către o infrastructură durabilă.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT) Raportul include orientările pentru viitorul sectorului transporturilor
pe care le considerăm a fi în mod incontestabil necesare, cum ar fi investiţiile în mijloacele de transport mai
durabile din punct de vedere al mediului şi conectarea lor corespunzătoare, elaborarea unor planuri de
mobilitate urbană durabilă, promovarea transportului public, recunoaşterea drepturilor pasagerilor, în special
pentru cei cu mobilitate redusă, precum şi adoptarea unor măsuri care vizează creşterea siguranţei rutiere
şi respectarea drepturilor lucrătorilor din acest sector. Totuşi, această declaraţie conform căreia orientările
trebuie să fie urmate se opune accentului pus pe finalizarea pieţei interne; cu alte cuvinte, aceasta este în
contradicţie cu insistenţa asupra liberalizării sectorului, indiferent dacă este vorba de transportul feroviar,
de transportul maritim şi de coastă sau de transportul aerian.

După cum experienţa (omisă din raport) din diferite state membre arată în mod clar, dezmembrarea sectorului
transportului public, privatizarea sa şi apoi subordonarea acestuia unei logici a profitului, astfel distanţându-l
de controlul democratic al cetăţenilor, conduc la rezultate care sunt exact contrare intenţiilor exprimate în
raport. Rezultatul este o deteriorare infamă a serviciului, funcţia sa socială fiind redusă şi nemaifiind o trăsătură
caracteristică, la nivelul siguranţei, al calităţii şi accesibilităţii, sau al drepturilor lucrătorilor, printre altele.

Carlo Fidanza (PPE), în scris. – (IT) Raportul elaborat de dl Grosch este un punct de plecare excelent în
aşteptarea Cărţii albe a Comisiei. O dezvoltare mai mare a comodalităţii şi interoperabilităţii, un accent
special pe aspectele legate de siguranţă (care trebuie să fie garantată în unele sectoare prin rolul consolidat
al agenţiilor), finalizarea pieţei unice şi investiţiile în cercetarea şi dezvoltarea sistemelor de transport inteligente
sunt liniile directoare care trebuie urmate. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocări viitoare, fără
de care celelalte obiective pot fi ignorate, este aceea de a garanta finanţarea adecvată pentru reţelele TEN-T,
pornind de la următoarea perspectivă financiară, prin crearea unui fond adecvat. Din această perspectivă,
Marea Mediterană trebuie să fie privită ca o legătură naturală între UE şi pieţele estice emergente ale lumii.
În sfârşit, sunt de acord cu privire la nevoia de investiţii mai mari în domeniul mobilităţii urbane şi în domeniul
logisticii mai moderne a transportului de mărfuri, astfel încât să se diminueze congestionarea din zonele
urbane şi să se reducă emisiile poluante.
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Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR) Raportul solicită un transport mai sigur, mai eficient, care produce
mai puţină poluare. Cu alte cuvinte, nimic altceva decât lucruri foarte convenţionale şi evidente.

Cu toate acestea, mai multe puncte ne-au atras atenţia şi au motivat votul nostru împotriva raportului: atenţia
constantă acordată emisiilor de CO2 cu obiective obligatorii, în timp ce emisiile de NOx şi SOx din transportul
maritim sunt menţionate doar în trecere şi, de fapt, sunt înzestrate cu virtuţi ecologice; propunerea de a crea
o agenţie europeană de transport rutier, a cărei relevanţă este îndoielnică, ca să nu spunem mai mult, având
în vedere criticile referitoare la eficienţa redusă, costurile semnificative, precum şi gestionarea întâmplătoare
a numeroase agenţii europene existente; propunerea de a crea un fond european pentru transporturi şi, astfel,
cheltuieli suplimentare, fără a oferi detalii privind modul în care va fi finanţat; şi, mai presus de toate, afirmaţia
repetată că liberalizarea sporită a sectorului şi o creştere a navigaţiei de coastă ar rezolva toate problemele
noastre.

Totuşi, ştim că această liberalizare a avut efecte negative, în special cu privire la întreţinerea infrastructurii
feroviare existente şi, astfel, cu privire la siguranţă. Ştim, de asemenea, sau ar trebui să ştim, măsura în care
deschiderea transporturilor naţionale pentru operatorii străini ridică probleme de concurenţă neloială.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. –Astăzi, Parlamentul a transmis un mesaj puternic că Europa trebuie
să se deplaseze în direcţia unui transport mai sustenabil. Propria mea ţară, Scoţia, are unele dintre cele mai
ambiţioase legislaţii privind schimbările climatice din lume şi guvernul scoţian este activ în promovarea
iniţiativelor referitore la transportul sustenabil, sprijinind inclusiv ciclismul şi mersul pe jos, vehiculele cu
emisii scăzute de carbon şi combustibilii alternativi. Votul de astăzi solicită o analiză mai globală în cadrul
întregii Europe.

Bogusław Liberadzki (S&D), în scris. – (PL) Am susţinut varianta finală a raportului. Am reţineri mari cu
privire la rezultatul votului privind amendamentul 6, care a fost depus de un grup de deputaţi din Grupul
Partidului Popular European (Creştin Democrat).

Esenţa textului original a fost că resursele neutilizate din Fondul de coeziune pot fi folosite pentru cerinţele
de investiţii ale transporturilor. Acesta se justifică prin nevoile de investiţii ale statelor membre beneficiare,
ceea ce poate fi văzut foarte uşor din exemplul Poloniei. În plus, ne aşteptam la o sumă de aproximativ 23
de miliarde de euro pentru TEN-T, dar am primit o sumă de trei ori mai mică decât aceasta. Amendamentul
6 nu furnizează nicio resursă suplimentară pentru transporturi şi nu eliberează resursele care nu sunt utilizate
pentru aplicaţiile lor planificate. În loc să facem fondul mai flexibil, am obţinut un fond care nu are niciun
fel de flexibilitate. Aş dori să le mulţumesc colegilor deputaţi care au votat respingerea amendamentului 6.

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Transportul este caracterizat prin multifuncţionalitate, având
influenţe directe asupra sectorului economic, social şi teritorial. Acesta reprezintă un factor important în
dezvoltarea Uniunii Europene şi a regiunilor sale, fiind o componentă esenţială a economiei europene.
Industria transporturilor generează aproximativ 7% din produsul intern brut al Uniunii şi peste 5% din totalul
locurilor de muncă.

În acelaşi timp, transporturile oferă acces cetăţenilor la multe dintre libertăţile lor, cum ar fi libertatea de a
lucra şi de a trăi în diferite părţi ale lumii, libertatea de a face comerţ şi de a stabili contacte personale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin scopul politicilor europene în domeniul transporturilor,
şi anume instituirea unui sistem de transporturi sustenabil, care să corespundă tuturor nevoilor economice,
sociale şi ecologice ale cetăţenilor şi să încurajeze realizarea unei societăţi favorabile incluziunii şi a unei
Europe pe deplin integrate şi competitive.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest text nu prevede resursele pentru introducerea
standardelor ridicate de protecţie socială şi ecologică care sunt esenţiale în sectorul transporturilor.
Stabilindu-se în contextul pieţei de carbon, permiţând posibilitatea intensificării traficului aerian, susţinând
liberalizarea hotărâtă a acestui sector pentru a creşte competitivitatea, acest raport reduce la zero toate
cerinţele ecologice demne de acest nume.

Preocupându-se numai de infrastructură şi niciodată de condiţiile de salarizare a angajaţilor din acest sector,
el afişează indiferenţa socială care este o semnătură a liberalismului dăunător ce ucide proiectul european.
Votez împotriva acestui raport.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Sectorul transporturilor este crucial pentru dezvoltarea economică a UE şi
a regiunilor sale, având o influenţă directă asupra competitivităţii şi coeziunii sociale a regiunilor. De asemenea,
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contribuie la dezvoltarea şi consolidarea pieţei interne. Având în vedere importanţa sa în economie, acest
sector va juca un rol-cheie în strategia UE 2020, în special în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2.
Astfel, în ciuda importanţei sale pentru economie, ocuparea forţei de muncă şi mobilitatea profesională şi
privată a cetăţenilor, trebuie să existe investiţii în îmbunătăţirea transporturilor din punct de vedere al
mediului, în special a transportului rutier, concomitent cu sporirea siguranţei, întrucât acest sector a fost
responsabil de moartea a aproximativ 39 000 de persoane în 2008. Astfel, în ciuda crizei care a afectat în
mod negativ acest sector, este momentul să întreprindem o transformare majoră, pentru a-l face mai sigur,
mai sustenabil şi mai eficient.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE)Suntem mai departe ca niciodată de realizarea sustenabilităţii în domeniul
transporturilor. Problema nu este doar lipsa de coordonare în interiorul ţărilor, ci şi între ele, după cum este
ilustrat prin exemplul transportului feroviar transfrontalier. Suntem în urma programului, chiar şi cu legăturile
importante de transport care figurează în proiectele TEN, ca să nu mai spunem că suntem la mile depărtare
de calendarele coordonate care au fost solicitate din nou. Acest raport este, în principiu, o transformare a
strategiilor vechi, neîndeplinite. Acesta este motivul pentru care m-am abţinut.

Cristiana Muscardini (PPE), în scris. – (IT) Textul adoptat în plen împinge Europa să facă un pas înainte
într-un sector extrem de delicat cum este transportul, care este punctul de sprijin al pieţei unice. Circulaţia
persoanelor şi a mărfurilor depinde de acesta şi el asigură coeziunea teritorială necesară pentru ocuparea
forţei de muncă şi creştere economică, cu ramificaţii pentru costurile şi protecţia mediului.

Suntem de părere că şi siguranţa în sectorul transporturilor trebuie beneficieze de o mai mare atenţie în ceea
ce priveşte siguranţa mărfurilor transportate, a pasagerilor şi a reţelei în general.

Economia europeană şi, prin urmare, ocuparea forţei de muncă, depind de viitorul sustenabil al transporturilor.
În consecinţă, Uniunea trebuie să acţioneze rapid pentru a furniza statelor membre unele obiective urgente,
cum ar fi termenul de realizare a infrastructurii de mică dimensiune, a cărei lipsă împiedică buna circulaţie
a mărfurilor şi a persoanelor, provocând deteriorarea gravă a economiei şi agravarea poluării.

Avem nevoie, prin urmare, de calendare similare în întreaga Europă pentru finalizarea acestor lucrări, precum
şi de anumite calendare pentru repararea drumurilor sau a căilor ferate închise din cauza unor evenimente
naturale sau neprevăzute. Conversia anumitor segmente de transport rutier în transport feroviar sau maritim,
până astăzi încetinită de prea multe întârzieri, este necesară pentru a evita pierderea locurilor de muncă şi,
în consecinţă, sărăcirea unei părţi a populaţiei.

În cele din urmă, o atenţie deosebită trebuie acordată zonelor periferice sau defavorizate care rămân aşa din
cauza lipsei unei infrastructuri suficient de viabile.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Grosch, deoarece cred
că orientările şi solicitările pe care le conţine sunt echilibrate şi au în vedere dezvoltarea sustenabilă a sectorului
transporturilor care susţine atât un sector de importanţă strategică pentru creşterea economică, cât şi creşterea
Europei în sine, în acelaşi timp abordând, de asemenea, probleme ecologice.

Sectorul transporturilor contribuie la dezvoltarea şi competitivitatea UE şi la realizarea pieţei interne, şi
afectează, de asemenea, calitatea vieţii cetăţenilor. Comodalitatea, calitatea serviciilor publice, planurile
îmbunătăţite pe termen lung pentru infrastructură şi interoperabilitate tehnică, precum şi sprijinul pentru
inovare tehnologică, cercetare, eficienţă energetică, tehnologii curate şi siguranţă sunt factori cruciali care
sper că vor fi luaţi în considerare de Comisie în elaborarea viitoarei Cărţi albe.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − Decarbonizarea traficului este un obiectiv politic semnificativ, care trebuie
urmărit mai intens în viitor, deoarece efectele adverse ale transporturilor asupra sănătăţii şi mediului reprezintă
o provocare importantă, în special în eforturile de combatere a schimbărilor climatice.

Pentru ca această decarbonizare să contribuie la reducerea considerabilă a cantităţii de gaze de eşapament şi
a zgomotului, precum şi la reducerea gâtuirilor traficului, trebuie să fie îndeplinite două condiţii: internalizarea
costurilor externe trebuie să includă toate mijloacele de transport, iar veniturile obţinute trebuie folosite
pentru a spori durabilitatea infrastructurii.

Efectele crizei financiare şi economice asupra sectorului transporturilor nu trebuie neglijate, deoarece sectorul
a reacţionat foarte sensibil la criză. Consider că această criză trebuie privită ca o ocazie pentru a oferi un
sprijin specific sectorului transporturilor în viitor prin încurajarea investiţiilor. Acestea nu ar trebui să
reprezinte doar un ajutor rapid, ci şi să contribuie la îmbunătăţirea performanţei de mediu şi a siguranţei, la
crearea de noi locuri de muncă verzi, prin dezvoltarea atât a instrumentelor naţionale, cât şi a instrumentelor
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politice europene. Comisia şi statele membre trebuie să continue schimbul de bune practici (de exemplu în
cadrul Convenţiei Primarilor, al iniţiativei CIVITAS ș.a.), care oferă comunităţilor şansa de a învăţa din
experienţa celorlalţi cetăţeni europeni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul din proprie iniţiativă elaborat de dl Grosch referitor
la un viitor sustenabil pentru transporturi a fost adoptat cu o largă majoritate (559 de voturi pentru; 34 de
voturi împotrivă; 82 de abţineri). Grupul Verts/ALE a votat în favoarea sa. Din nefericire, amendamentul 4
[referitor la o reducere cu 30 % a emisiilor de CO2 pentru întregul sector al transporturilor (169 de voturi
pentru; 497 împotrivă )] şi amendamentul 5 [referitor la criteriile de cofinanţare a unei infrastructuri
sustenabile a UE ( 123 de voturi pentru; 540 împotrivă )] depuse de noi au fost respinse. De asemenea,
amendamentul 6 depus de Comisia REGI (privind coordonarea cofinanţării UE în domeniul transporturilor
în loc de crearea unui fond pentru transporturi) a fost respins cu o mică majoritate (311 voturi pentru; 364
împotrivă).

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Propunerea serveşte drept bază pentru pregătirea Cărţii albe a Comisiei,
în special cu privire la protecţia mediului. Sprijinim rezoluţia în ciuda riscurilor generate de poziţiile prea
extremiste luate deja de către Parlament. Noi trebuie să punem în echilibru necesitatea de a proteja mediul
înconjurător cu criza economică actuală prin care trecem. Privim în mod pozitiv faptul că propunerea acordă
o atenţie atât de mare siguranţei.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), în scris. – (SV) Acest raport va afecta o viitoare Carte verde privind politica
integrată de transport. Am votat împotriva raportului, întrucât susţine liberalizarea totală a politicii din
sectorul transporturilor. Statele membre trebuie vor fi obligate să renunţe la o mare parte din politicile lor
fiscale şi sociale, precum şi din domenii precum educaţia şi formarea profesională - chestiuni care intră în
competenţa statelor membre.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Consider că sectorul transporturilor este esenţial pentru dezvoltarea
Uniunii Europene şi a regiunilor sale, având în vedere influenţa acestuia asupra competitivităţii şi coeziunii
economice, sociale şi teritoriale a regiunilor, precum şi contribuţia sa la crearea efectivă a pieţei interne
europene. Este important să anticipăm viitorul transportului în ceea ce priveşte sustenabilitatea şi
interoperabilitatea şi, în acest sens, salut propunerile documentului care prevede obiectivele ce trebuie atinse
până în 2020, cu scopul de a reduce emisiile de CO 2 şi consecinţele lor nocive. De asemenea, am o părere
pozitivă referitoare la ideea de comodalitate eficientă, care este chiar mai relevantă în regiunile ultraperiferice
cum ar fi Madeira, în special în ceea ce priveşte interconectarea transportului rutier, maritim şi aerian.

Cu toate acestea, nu sprijin iniţiativa de a crea un fond specific pentru a promova sectorul transporturilor,
întrucât consider că finanţarea trebuie să provină în continuare din diferitele mijloace deja existe şi să fie
îndrumată de priorităţile politicii de coeziune, a cărei coordonare ar trebui să fie facilitată în derularea
diferitelor politici europene.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. – (RO) Am votat pentru raportul elaborat de dl Grosch referitor la un
viitor sustenabil pentru transporturi întrucât cred că recomandările sale ar trebui să fie prezente în următoarea
Carte albă privind dezvoltarea transportului transeuropean.

Sectorul transporturilor este un sector-cheie pentru dezvoltarea economică şi competitivitatea UE, precum
şi pentru coeziunea sa economică şi socială. Din păcate, în ciuda acestui fapt, finanţele alocate acestui sector
sunt insuficiente. Bugetul TEN-T pentru perioada 2007-2013 este de doar 8, 013 miliarde de euro, în timp
ce fondurile alocate transporturilor prin intermediul politicii de coeziune reprezintă doar 11 % din bugetul
total alocat acestei politici.

Fac apel la UE să aloce fonduri suplimentare pentru dezvoltarea sistemului de transport transeuropean şi
pentru integrarea acestuia cu sistemele de transport din ţările vecine ale UE. Acesta este motivul pentru care
am votat împotriva amendamentului 6. Acest amendament intenţionează să înlocuiască instituirea unui
fond pentru transporturi care va dispune de mai multe resurse decât cele incluse deja în bugetul UE, cu un
mecanism pentru coordonarea utilizării diverselor surse actuale de finanţare a transporturilor. Se subînţelege
că UE trebuie să coordoneze mai bine sursele existente de finanţare a transporturilor, dar este absolut esenţial
să se creeze instrumente noi pentru finanţarea activităţii implicate în dezvoltarea infrastructurii de transport.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. –În prezent, statele baltice sunt, în mare măsură, izolate de reţeaua
europeană de transport. Trebuie să depunem eforturi pentru o integrare mai substanţială a regiunii Mării
Baltice în axele prioritare TEN-T, inclusiv axa feroviară de la Berlin la coasta Mării Baltice (TEN-T 1) şi
autostrăzile maritime (TEN-T 21). De asemenea, ar trebui să se pună un accent mai mare pe transportul
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maritim pe distanţe scurte şi pe transportul pe căi navigabile interioare, care este eficient din punct de vedere
al costurilor, precum şi din ce în ce mai ecologic. Pentru a rămâne competitive în viitor, multe porturi
europene - cum ar fi Klaipeda din Lituania - trebuie să îşi modernizeze infrastructura. Cu toate acestea, efectele
crizei financiare asupra sectorului transporturilor nu ar trebui să fie trecute cu vederea. Ţinând seama de
amploarea investiţiilor necesare în transporturi, este vital să asigurăm cooperarea europeană şi să acordăm
prioritate proiectelor într-un mod prudent. Transporturile implică mai mult decât camioane, trafic şi tarife.
Transporturile, se referă, de asemenea, la libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor, precum şi la dezvoltarea
pieţei unice europene. De asemenea, ele stimulează ocuparea forţei de muncă. Mai presus de toate, după cum
ne-au reamintit în mod tragic recentele accidente de tren şi de avion de amploare, siguranţa trebuie să fie în
continuare unul dintre domeniile prioritare ale viitoarei politici în domeniul transporturilor.

Artur Zasada (PPE), în scris. – (PL) Am fost bucuros să aflu rezultatele votului de astăzi. Raportul elaborat
de dl Grosch a propus realizarea unor obiective neobişnuit de ambiţioase până în 2020. Printre altele, acesta
sprijină îmbunătăţirea siguranţei rutiere, reducerea cu 40 % a accidentelor mortale, reducerea cu 20 % a
emisiilor de CO 2 din transportul rutier şi dublarea numărului de pasageri care călătoresc cu autobuzul, cu
tramvaiul şi cu trenul.

Sunt de acord cu mesajul general al documentului: este esenţial să creăm o viziune durabilă şi coezivă a
viitorului transportului în calitatea sa de sector fundamental pentru piaţa internă, care va garanta libera
circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor şi va asigura coeziunea teritorială în întreaga Uniune Europeană.

Cu toate acestea, nu am putut să fiu de acord cu una dintre propunerile raportorului. Am îndoieli cu privire
la propunerea de a crea un fond pentru transporturi. În viitor, acest lucru ar putea cauza o distanţare de
actualul sistem de separare a fondurilor structurale de Fondul de coeziune.

Raport: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Tratatul de la Lisabona ne-a permis să confirmăm dreptul de a prezenta
petiţii Parlamentului European, care este compatibil cu procesul de stabilire a unei cetăţenii europene. Cu
toate acestea, confuzia persistentă între competenţele europene şi naţionale şi competenţele instituţiilor
europene subliniază faptul că cetăţenii europeni nu sunt încă în totalitate conştienţi de drepturile lor. Acesta
este motivul pentru care, prin votul în favoarea acestui raport, am susţinut introducerea unei mai bune
informări referitoare la procedura privind petiţiile. O petiţie europeană trebuie să permită cetăţenilor să
împărtăşească Parlamentului preocupările lor cu privire la impactul diferitelor politici şi acte legislative ale
Uniunii Europene asupra vieţii lor de zi cu zi. Acest raport propune, de asemenea, diverse posibilităţi care
îmi par rezonabile, cum ar fi îmbunătăţirea site-ul pentru petiţii de pe portalul Parlamentului sau introducerea
unui punct unic de informare care ar putea să acorde consiliere cetăţenilor.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Parlamentul este ales prin vot direct de către cetăţeni. Prin dreptul de a
adresa petiţii, cetăţenii europeni au posibilitatea de a se adresa reprezentanţilor lor în cazul în care consideră
că drepturile lor au fost încălcate. Parlamentul are obligaţia de a investiga situaţia şi de a face tot posibilul
pentru a stopa aceste încălcări, oferind cetăţenilor cele mai potrivite şi rapide căi de atac. Numărul petiţiilor
este în creştere, deşi nu toate petiţiile au fost admise, ceea ce arată că un număr tot mai mare de persoane
devin conştiente de acest drept. Acest lucru permite efectuarea unei evaluări a impactului legislaţiei europene
asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor.

Tratatul de la Lisabona a reafirmat acest drept ca piatră de temelie a cetăţeniei europene şi a creat condiţiile
necesare pentru o mai mare participare a cetăţenilor la procesul decizional din cadrul UE, astfel încât
legitimitatea şi responsabilitatea acesteia să fie consolidate. Eu cred că este vital să se creeze stimulente pentru
o participare sporită. Crearea unui portal care include un model interactiv de petiţie, în mai multe etape, ar
putea ajuta în această privinţă, prin informarea cetăţenilor cu privire la ceea ce pot obţine prin adresarea unei
petiţii şi la domeniile acoperite.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Votez pentru punctele principale ale acestui raport şi felicit Comisia pentru
petiţii pentru activitatea depusă în cursul anului 2009. Acest an a fost unul deosebit de dificil pentru o comisie
a cărei ordine de zi este stabilită de exercitarea publică a dreptului de a adresa petiţii către Parlamentul
European.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona reafirmă dreptul de a adresa petiţii ca piatră de temelie a
cetăţeniei europene. Cu toate acestea, statisticile privind numărul petiţiilor inadmisibile arată că dreptul de
a adresa petiţii, în calitate de instrument care le permite cetăţenilor europeni să îşi prezinte Parlamentului

81Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



preocupările cu privire la efectul politicilor şi legislaţiei europene asupra vieţii zilnice, nu este încă utilizat
în mod corect de către toţi cei care apelează la el.

Acest fapt demonstrează necesitatea de a continua eforturile de informare şi clarificare, pentru cetăţenii
europeni, a mecanismelor şi instrumentelor UE aflate la dispoziţia lor. Astfel, salut propunerea de înfiinţare
a unui ghişeu unic al Uniunii Europene menit să îi orienteze pe cetăţenii europeni atunci când caută răspunsuri
şi soluţii la toate problemele percepute ca fiind încălcări ale drepturilor lor.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT)Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie
2009, a creat condiţiile necesare pentru o mai mare participare a cetăţenilor la procesul decizional al UE, în
vederea consolidării legitimităţii şi responsabilităţii sale. Este clar că legislaţia europeană are un impact direct
asupra cetăţenilor. Prin urmare, cetăţenii ar trebui să fie încurajaţi să aibă o abordare participativă puternică,
astfel încât să comenteze cu privire la eficienţa, deficienţele şi lacunele legislaţiei. Conform dreptul de a adresa
petiţii, consacrat în Tratatul de la Lisabona, cetăţenii europeni au posibilitatea de a se adresa Parlamentului
ori de câte ori consideră că drepturile lor au fost încălcate.

Prin intermediul Comisiei pentru petiţii, Parlamentul investighează şi încearcă să rezolve orice încălcări. Sunt
sigur că Parlamentul se va implica în formularea dreptului la iniţiativa cetăţenească, astfel încât acest instrument
să îşi poată atinge pe deplin obiectivele şi să poată asigura o mai mare transparenţă şi responsabilitate în
procesul decizional din UE, permiţând cetăţenilor să propună îmbunătăţiri sau completări ale legislaţiei UE.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Raportul anual al Comisiei pentru petiţii a demonstrat că cetăţenii europeni
se adresează din ce în ce mai mult reprezentanţilor lor atunci când consideră că drepturile lor au fost încălcate.
Prin urmare, este important să se îmbunătăţească accesul la formularea de petiţii pentru cei interesaţi, în
special prin intermediul internetului şi al mijloacelor electronice. Cele mai multe petiţii îşi exprimă în
continuare îngrijorarea referitor la punerea în aplicare a legislaţiei europene privind piaţa internă şi mediul,
întrucât acestea sunt domeniile în care este cel mai probabil ca statele membre să nu reuşească să pună în
aplicare directivele Uniunii.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului anual întocmit de Comisia pentru
petiţii.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au fost puse bazele necesare pentru ca cetăţenii să
participe mai deplin şi mai responsabil în procesul decizional din Uniunea Europeană. Petiţiile reprezintă
un instrument excelent şi fundamental pentru monitorizarea aplicării legislaţiei UE de către statele membre
şi, din acest punct de vedere, cooperarea cu autorităţile competente naţionale şi locale şi cu Comisia - împreună
cu care este esenţial să promovăm un nivel diferit şi mai eficient de cooperare - este vitală.

Promovarea iniţiativei cetăţeneşti este, de fapt, esenţială pentru reducerea distanţei pe care cetăţenii o simt
între ei şi instituţiile europene. Acest mecanism care vizează reducerea celebrului deficit democratic trebuie
să fie consolidat şi dezvoltat în continuare şi, mai presus de toate, trebuie să fie adus la cunoştinţa cetăţenilor
europeni. Salut, prin urmare, iniţiativele propuse cu privire la dezvoltare şi diseminare prin intermediul
noilor tehnologii, în special internetul.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul elaborat de dl Iturgaiz referitor la deliberările Comisiei
pentru petiţii în cursul anului 2009 a fost adoptat cu o majoritate largă, fără voturi prin apel nominal. Sunt
puţin supărat, totuşi, pentru că noi, cei din Grupul Verts/ALE, am pierdut patru din cinci amendamente
referitoare la: dreptul Comisiei pentru petiţii de a examina hotărârile tribunalelor naţionale când acestea
încalcă legislaţia UE; responsabilităţile Comisiei vis-à-vis de procedurile privind încălcarea dreptului UE;
includerea unor exemple concrete de cazuri de petiţie în raportul anual; şi procedurile şi metodele de lucru
interne ale Comisiei pentru petiţii. Singurul nostru amendament care a fost adoptat a fost un considerent
privind costul prohibitiv al procedurilor de judecată din anumite state membre. Astfel, rezultatul ar fi putut
fi mai bun.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acestei rezoluţii a Parlamentului
European pentru că se ocupă de raportul de activitate pentru anul 2009 al Comisiei pentru petiţii a
Parlamentului. În cadrul acestei rezoluţii, comisia evaluează situaţia referitoare la unul dintre drepturile
directe aflate la dispoziţia cetăţenilor europeni, prin care aceştia pot determina instituţiile europene să ţină
seama de punctul lor de vedere. Acesta este, prin urmare, un instrument al democraţiei şi al cetăţeniei.

Temele majore ale petiţiilor vizează mediul, drepturile fundamentale, justiţia şi piaţa internă, şi, în esenţă,
provin din Germania, Spania, Italia şi România.
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Sunt foarte mulţumită de progresul înregistrat în punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei pentru petiţii
a Parlamentului European pentru îmbunătăţirea activităţii sale, dar şi de propunerile făcute cu scopul ca
cetăţenii europeni să îşi poată exercita mai bine acest drept, cum ar fi cererea de simplificare a procedurilor
şi, în special, posibilitatea de a iniţia o petiţie prin intermediul internetului.

Am un mic regret: acela că cetăţenii francezi utilizează foarte puţin această procedură.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), în scris. – Am votat în favoarea raportului elaborat de dl Carlos Iturgaiz
privind deliberările Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009. Chiar dacă raportul a avut un caracter
preponderent tehnic, cred că a atins anumite aspecte importante care ar trebui abordate în viitor. Potrivit
raportului, 46 % din petiţiile prezentate în 2009 au fost considerate inadmisibile. Acesta este un număr mult
prea mare. Ca atare, sprijin ferm recomandarea raportului referitoare la îmbunătăţirea informaţiilor puse la
dispoziţia cetăţenilor prin intermediul paginii web pentru petiţii de pe portalul PE. Petiţiile sunt importante
deoarece oferă Parlamentului European un mijloc de a lua legătura cu circumscripţiile sale şi viceversa. Este
vital ca cetăţenii să înţeleagă aspectele specifice de care se ocupă petiţiile şi, ulterior, ce acţiuni le sunt
disponibile.

Raport: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Promovarea accesului la piața muncii și a calității locurilor de
muncă au constituit priorități-cheie ale Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și ale
Pactului european pentru tineret, aceste obiective trebuind menţinute prin eforturi susţinute atât ale statelor
membre, cât şi ale Comisiei Europene. Raportul din proprie iniţiativă votat astăzi cuprinde o serie de prevederi
care subliniază necesitatea intensificării eforturilor statelor membre de a elabora strategii politice coerente
care să fie concentrate asupra ofertei şi cererii de forţă de muncă, care să abordeze atât cantitatea, cât şi
calitatea ocupării forţei de muncă, contribuind astfel la promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui document deoarece sunt conştient
de faptul că consecinţele crizei financiare sunt puternic resimţite de către tinerii europeni, a căror rată de
şomaj se ridică la aproximativ 20 %, de două ori rata globală a şomajului în UE, şi, din păcate, este menită a
creşte în continuare. Prin urmare, este nevoie de strategii destinate să promoveze şi să faciliteze accesul
tinerilor pe piaţa forţei de muncă şi să facă mai puternică şi mai fluidă tranziţia de la şcoală/mediul academic
la mediul de lucru.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Recesiunea economică ce a afectat întreaga Uniune Europeană a expus
tinerii mai mult decât oricând la riscurile legate de nesiguranţa locului de muncă şi, în special, de şomaj.
Nesiguranţa locurilor de muncă în rândul tinerilor are un cost care nu este doar economic, ci este, mai presus
de toate, social. Acest raport din proprie iniţiativă a fost menit să identifice dificultăţile actuale şi să propună
unele soluţii. În ceea ce priveşte aspectele sale esenţiale, solicită dezvoltarea investiţiilor economice şi politice
care promovează crearea de locuri de muncă, educaţia şi formarea profesională, consolidarea sistemelor de
securitate socială, dinamizarea pieţei muncii şi promovarea muncii decente. Întrucât eu sunt complet de
acord cu aceste obiective, am votat în favoarea acestui raport. Desigur, aceasta nu este doar o chestiune ce
ţine de afirmarea acestor obiective în mod tare şi răspicat. Mai degrabă, de acum înainte, trebuie să utilizăm
o adevărată politică economică şi socială la nivel european, pentru a îmbunătăţi accesul tinerilor pe piaţa
muncii.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) Nu pot decât să sprijin raportul elaborat de dna Turunen referitor la
promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor.
Într-adevăr, criza ocupării forţei de muncă pentru tineri este unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte de
astăzi şi este una dintre consecinţele crizei economice care necesită o intervenţie imediată şi concretă.

Amendamentele mele la text au fost inserate în această direcţie. Intervenţiile mele subliniază, pe de o parte,
importanţa legăturii dintre lumea formării profesionale şi întreprinderile europene, cu scopul de a crea
competenţele necesare şi, pe de altă parte, importanţa flexicurităţii, care împacă nevoile întreprinderilor şi
ale lucrătorilor tineri.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Aproape un sfert dintre tinerii Uniunii Europene cu vârste de
până în 25 de ani nu au, în prezent, un loc de muncă. În cifre, asta înseamnă că aproape 6 milioane de tineri
sunt şomeri acum, iar această realitate se traduce inclusiv prin sărăcirea bugetelor naţionale, care consumă
bani pentru întreţinerea acestor tineri, fără a încasa taxe şi impozite de la ei.
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Dezvoltarea, la nivel european global şi la nivelul fiecăruia dintre statele membre, a unor programe de
stimulare pentru angajarea acestei enorme resurse umane cu entuziasmul intact şi proaspăt ieşită din şcoală
nu poate aduce decât rezultate optime, din punct de vedere economic, pentru toată lumea.

Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când Europa se confruntă cu cifre atât de dramatice când vine
vorba de gradul de angajare a tinerilor în câmpul muncii. După cum semnalează anumite studii, şomerii la
vârste tinere au toate şansele să repete acest comportament de-a lungul vieţii, iar acest lucru nu se poate
traduce decât în punerea unei poveri inutile, pe termen lung, pe umerii bugetelor naţionale şi ai celui european.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) M-am abţinut de la a vota raportul, deoarece, în ciuda
punctelor sale pozitive privind drepturile lucrătorilor tineri cuprinse în forma iniţială a raportului, din păcate,
anumite amendamente foarte negative au fost adoptate în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă
şi afaceri sociale. De asemenea, în ciuda încercărilor sale de a sprijini drepturile la muncă ale lucrătorilor
tineri şi de a le furniza servicii sociale, raportoarea a insistat, din păcate, asupra abordării conforme cu
principiile flexicurităţii. Cu toate acestea, ştim nu doar că o combinaţie „echilibrată” între flexibilitate şi
securitate în ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor este imposibilă, ci şi că această abordare a provocat
restructurarea relaţiilor de muncă şi eliminarea unor drepturi de muncă fundamentale şi că funcţionează în
beneficiul capitalului, nu în beneficiul lucrătorilor şi al societăţii.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Actuala criză economică a dus la o creştere uriaşă a ratei şomajului şi a
avut un impact deosebit de dur asupra tinerilor. Aproximativ 21,4 % din tinerii din UE sunt şomeri şi sunt
ţinuţi la marginea economiei; acest lucru devine cu atât mai grav dacă avem în vedere că, odată cu îmbătrânirea
populaţiei, punem în pericol chiar viitorul economic şi social al UE. De asemenea, lucrătorii mai tineri sunt
cei care au cele mai precare locuri de muncă: adesea temporare şi de o calitate slabă, cu salarii mai mici şi
securitate socială redusă.

Este esenţial să se găsească noi posibilităţi de locuri de muncă cu o natură mai demnă, periodică şi permanentă,
şi care permit acestor tineri să fie independenţi. Este la latitudinea statelor membre să investească în crearea
de locuri de muncă la nivel politic şi economic. Acestea ar trebui să asigure egalitatea în accesul la educaţie,
investiţii în educaţie şi formare şi consolidarea sistemului de consiliere în şcoală, astfel încât să se reducă
riscul de absenteism sau de note mici.

Este responsabilitatea UE să definească strategii comune şi, din acest motiv, eu susţin propunerea raportoarei
de a crea o Garanţie europeană pentru tineret, care garantează că orice tânăr din UE are dreptul de a primi o
ofertă de muncă, un stagiu sau o formare profesională după o perioadă maximă de patru luni de şomaj.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Şomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai importante şi urgente
probleme cu care se confruntă Europa, care afectează în prezent 5,5 milioane de persoane sub 25 de ani din
întreaga Uniune Europeană: o problemă structurală ale cărei efecte economice şi sociale au crescut foarte
mult în criza economică recentă. Prin urmare, cu un sentiment de responsabilitate şi conştientizare a faptului
că tinerii trebuie să fie plasaţi printre priorităţile agendei politice, eu votez în favoarea acestui raport. Alte
riscuri sociale şi economice şi costurile pentru societăţile noastre sunt asociate cu această problemă
proeminentă a şomajului în rândul tinerilor. Printre acestea, de exemplu, se numără pierderea oportunităţilor
de creştere economică, eroziunea bazei de impozitare şi respectivele consecinţe asupra investiţiilor publice,
creşterea cheltuielilor cu asistenţa socială sau chiar riscul şomajului pe termen lung şi al excluziunii sociale.
Simt că nu ne putem resemna cu pierderea tinerilor europeni în faţa excluziunii sociale. Dimpotrivă, Europa
are mult de câştigat prin integrarea acestor tineri pe piaţa muncii şi în societate, printr-o abordare integrată,
strategii comune şi o combinaţie coerentă a politicilor educaţionale, financiare, de muncă şi sociale care
consolidează politica noastră în domeniul tineretului.

Proinsias De Rossa (S&D), în scris. –Eu sprijin acest raport, care încurajează statele membre să creeze
stimulente eficiente, cum ar fi subvenţiile pentru angajări sau contribuţiile la asigurarea socială a tinerilor
care să garanteze condiţii decente de trai şi de muncă. Părinţii tineri ar trebui să aibă oportunităţi mai bune
de îngrijire a copiilor, cum ar fi programele prelungite în şcoli, şi stimulente pentru angajatori, atât din
sectorul public, cât şi din cel privat, pentru a înfiinţa structuri de îngrijire a copiilor, înlesnind posibilitatea
tinerelor mame de a participa la piaţa forţei de muncă. De asemenea, statele membre sunt încurajate să
garanteze că fiecare tânăr are dreptul la un venit decent care să îi asigure posibilitatea de a-şi crea o viaţă
adultă independentă. Parlamentul sugerează ca Consiliul şi Comisia să prezinte o Garanţie europeană pentru
tineret care să asigure dreptul oricărei persoane tinere din UE de a primi un loc de muncă, o ucenicie, o
formare suplimentară sau o combinaţie între muncă şi formare după cel mult 6 luni de şomaj. Tineretul
nostru ar putea deveni o generaţie pierdută din cauza crizei actuale. Europa trebuie să îi ajute pe tinerii
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absolvenţi şi pe alţi tineri care intră pentru prima dată pe piaţa forţei de muncă să aibă acces la stagii de calitate
şi la locuri de muncă.

Harlem Désir (S&D), în scris. – (FR) Astăzi, peste 20 % din tinerii din Europa sunt şomeri, iar mulţi alţii au
locuri de muncă ocazionale, fără protecţie socială. Creşterea numărului de cursuri de formare face ca persoanele
tinere active să recurgă la munca ocazională şi reprezintă un vector pentru dumpingul social care îi afectează
pe alţi angajaţi, în sensul că pune presiune asupra companiilor să reducă salariile şi înlocuieşte locurile de
muncă normale. Raportul elaborat de dna Turunen solicită Comisiei şi statelor membre să îşi organizeze
activităţile astfel încât accesul tinerilor la cursuri de formare profesională şi locuri de muncă de înaltă calitate
să devină o prioritate, şi pentru a le garanta un venit decent.

Este inacceptabil faptul că anumite state membre intenţionează să reducă salariul minim pentru tineri. În
acest raport, Parlamentul solicită, de asemenea, introducerea unei „Garanţii europene pentru tineret” care ar
oferi fiecărei persoane tinere din UE dreptul de a primi un loc de muncă, o ucenicie, o formare suplimentară
sau o combinaţie între muncă şi formare dacă aceasta a fost şomeră timp de patru luni. De asemenea, solicită
dezvoltarea unei „Carte europene a calităţii stagiilor” care ar include norme privind limitele de timp,
remuneraţiile minime şi prestaţiile de asigurări sociale legate de cursuri.

Robert Dušek (S&D), în scris. – (CS) Fără îndoială, criza economică a dus, de asemenea, la un nivel mai
ridicat al şomajului în Uniunea Europeană. Impactul acestuia a fost cel mai greu asupra tinerilor şi persoanelor
care se apropie de vârsta de pensionare. Există peste 5,5 milioane de şomeri tineri cu vârsta până în 25 de
ani, cu alte cuvinte, un procent de 21,4 %, care este aproape dublu faţă de nivelul mediu al şomajului în UE.
Şomajul în rândul tinerilor este o problemă imensă. Pe de o parte, acesta duce la o pierdere a speranţei şi a
ambiţiei în rândul persoanelor afectate, precum şi la excluderea lor socială treptată până la excluderea
completă, eroziunea bazei de impozitare a ţării şi creşterea cheltuielilor sociale de stat şi, pe de altă parte,
aduce mai multă sărăcie, boli şi criminalitate. În Europa, ne aşteptăm în mod tradiţional ca tinerii să îşi ajute
părinţii şi bunicii, şi mai ales că vor contribui din punct de vedere financiar în perioade de criză economică.

Cum pot ne îndeplini ei aşteptările, atunci când ei înşişi sunt şomeri în momentul intrării în lumea muncii?
Toate statele membre ar trebui să adopte priorităţi şi strategii pe baza situaţiei lor interne, dar ar trebui să
avem o strategie comună a UE de combatere a şomajului în rândul tinerilor pe întreg teritoriul Uniunii.
Raportul elaborat de dna Turunen este un prim pas şi îl susţin pe deplin.

Ioan Enciu (S&D), în scris. − Apreciez aprobarea raportului privind promovarea accesului tinerilor pe piaţa
muncii şi consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor, ca fiind un pas înainte spre îmbunătăţirea
calităţii muncii în Europa, unul din obiectivele strategiei UE 2020.

Şomajul în rândul tinerilor reprezintă una dintre problemele cele mai urgente ale Europei. Toate statele
membre trebuie să intervină şi să combată şomajul în rândul tinerilor prin priorităţi politice şi strategii care
să reflecte specificul naţional. UE trebuie, în acelaşi timp, să fie unită în ceea ce priveşte strategiile comune.
Această provocare referitoare la tineret necesită o abordare integrată şi coerentă, care să îmbine intervenţii
la nivel atât macroeconomic, cât şi microeconomic, să se concentreze asupra ofertei şi cererii de forţă de
muncă şi să abordeze atât cantitatea, cât şi calitatea ocupării forţei de muncă. Este necesară o combinaţie
coerentă a politicilor educaţionale, financiare, sociale şi a celor din domeniul ocupării forţei de muncă.

Prin investiţiile economice şi politice în noi locuri de muncă, în educaţie şi formare profesională, într-o piaţă
a muncii mai dinamică, precum şi în munca decentă, putem transforma piaţa europeană a muncii şi putem
reorienta tendinţele actuale către un viitor mai bun pentru tineri.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la promovarea accesului tinerilor
pe piaţa forţei de muncă şi la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor, ambele fiind
fundamentale pentru a garanta că nu tineretul este cel care plăteşte preţul pentru actuala criză. De asemenea,
trebuie să promovăm participarea tinerelor mame pe piaţa forţei de muncă prin extinderea reţelei de structuri
de calitate pentru îngrijirea copiilor.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Raportoarea îşi încheie expunerea de motive cu următorul îndemn: „Să
transformăm generaţia celor pierduţi într-o generaţie a speranţei”. Susţin dorinţa şi bunăvoinţa conţinute în
acest enunţ şi aş dori să fiu mai sigur că această transformare este încă posibilă. Recunosc existenţa unei
separări clare între studii şi viaţa academică, pe de o parte, şi piaţa muncii, pe de altă parte, precum şi necesitatea
de a umple acest gol, astfel încât să existe o tranziţie uşoară de la studii la angajare, şi de a continua cu evaluarea
caracterului oportun al informaţiilor predate pentru viaţa profesională. Dacă starea actuală a celor în curs
de formare este în mod evident o îmbunătăţire a ceea ce s-a întâmplat în trecut, este de asemenea adevărat
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că, în multe cazuri, stagiarilor de astăzi nu le este acordată instruirea eficientă care este adecvată nevoilor şi
aşteptărilor lor.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Având în vedere criza economică actuală, în prezent în UE
există peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani fără locuri de muncă, un număr echivalent cu dublul ratei
globale a şomajului. Şomajul în rândul tinerilor generează un cost social şi economic considerabil pentru
societatea noastră, care conduce la pierderea posibilităţilor de creştere economică, la eroziunea bazei de
impozitare care subminează investiţiile în infrastructură şi servicii publice, la creşterea costurilor asistenţei
sociale, la investiţii insuficient utilizate în educaţie şi formare profesională. Tinerii europeni reprezintă o
multitudine de resurse umane neutilizate şi previziunile referitoare la situaţia economică şi socială indică
faptul că trebuie să luăm măsuri.

Prin urmare, salut adoptarea acestui raport, care urmăreşte să aducă mai multă integrare pe piaţa muncii
prin locuri de muncă mai bune, o tranziţie uşoară către piaţa forţei de muncă şi lupta împotriva condiţiilor
de muncă nesigure. În acest context, aş dori să subliniez propunerile pe care le-am făcut, declarând că bugetul
UE pentru 2011 ar trebui să îi transforme pe tineri într-o prioritate. Aş dori să mă refer din nou la propunerea
de a-i ajuta pe tineri să obţină primul lor loc de muncă pe piaţa europeană a muncii prin programul Erasmus
pentru primul loc de muncă.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Acest raport oferă cu siguranţă vizibilitate problemelor grave
ale şomajului în rândul tinerilor, care este în prezent de două ori mai mare decât şomajul în general, dar nu
propune măsuri de bază pentru a rezolva într-adevăr situaţia, care ar necesita o detaşare de politicile actuale
ale Pactului de stabilitate şi de alte politici monetariste, liberale şi antisociale în vigoare în prezent.

Deşi accentuează lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor, promovarea formării şi angajării tinerilor şi
necesitatea de a pune capăt abuzurilor legate de stagii şi formare, de multe ori neplătite şi tratate mai degrabă
ca un substitut pentru un loc de muncă decât ca fiind complementare educaţiei şi formării, raportul nu indică
metode sigure de a ieşi din această situaţie.

Cu toate acestea, de mai mare interes este preocuparea pentru conceptul de flexicuritate ca modalitate de a
pune capăt şomajului în rândul tinerilor şi ca formă de tranziţie de la sistemul educaţional la piaţa muncii.
De fapt, realitatea ne arată că ceea ce înseamnă cu adevărat acest lucru este că precaritatea unui loc de muncă
prost plătit şi nesigur împiedică orice fel de proiect pentru viaţă al tineretului. Acesta este motivul pentru
care ne-am abţinut.

Nathalie Griesbeck (ALDE), în scris. – (FR) Astăzi, 5,5 milioane de europeni cu vârsta sub 25 de ani - şi
anume, aproape unul din cinci tineri - sunt şomeri, şi asta fără a îi lua în considerare pe cei care ocupă locuri
de muncă ocazionale. Persoanele sub 25 de ani sunt primele afectate de criza economică actuală. Politicile
de formare pentru tineri, prin urmare, trebuie să fie ambiţioase, pentru a le permite tinerilor să dobândească
competenţe mai bine adaptate la nevoile întreprinderilor. Trebuie să existe mai multe stagii şi ucenicii, dar
noi trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că acestea sunt de bună calitate în ceea ce priveşte conţinutul
stagiilor, durata uceniciilor, precum şi indemnizaţiile plătite stagiarilor, cu scopul de a-i proteja pe tineri de
practicile abuzive ale potenţialilor angajatori. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să promoveze
mobilizarea în acest domeniu, în ciuda competenţelor sale „sociale” limitate, şi acesta este motivul pentru
care am votat cu convingere în favoarea acestei rezoluţii, care propune unele modalităţi de a face faţă situaţiei
dificile în care se află tinerii europeni.

Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Având în vedere dificultăţile multiple cu care se confruntă tinerii
europeni - şomaj şi probleme legate de salariu, probleme financiare şi nesiguranţă socială - a fost o chestiune
de urgenţă ca Parlamentul European să acţioneze mai ferm pentru a remedia această situaţie. Acesta este
motivul pentru care am votat în favoarea raportului elaborat de dna Turunen, pentru că eu cred că acesta
propune multe garanţii, cu scopul de a-i proteja pe tinerii europeni - de exemplu, dezvoltarea unei „Carte
europene a calităţii stagiilor”, crearea unui salariu minim pentru fiecare persoană tânără şi, de asemenea,
introducerea unei „Garanţii europene pentru tineret”. Chiar dacă nu toate aceste propuneri vor fi obligatorii,
cred că tinerii europeni trebuie să fie luaţi în considerare în politica Uniunii într-un mod mai eficient, deoarece
ei reprezintă viitorul Uniunii Europene.

Nadja Hirsch, Britta Reimers şi Michael Theurer (ALDE), în scris. – (DE) Este cu siguranţă important să
intensificăm reglementările privind stagiile. Reprezentanţii Partidului Liber Democrat german din Parlamentul
European au susţinut acest lucru. În mod frecvent, tinerii lucrează luni întregi fără a fi plătiţi, în speranţa că
ar putea primi totuşi un loc de muncă permanent după aceea. Aceasta este o situaţie nedurabilă. Stagiile nu
ar trebui să distrugă locurile de muncă. Cu toate acestea, votul de astăzi din plen va deschide calea în viitor
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pentru o interzicere totală a stagiilor neremunerate. Noi credem că acest lucru transmite un mesaj greşit. De
exemplu, efectuarea unui stagiu de trei luni neplătit ar trebui să fie posibilă în continuare. Există numeroase
organizaţii fără scop lucrativ sau sociale unde o persoană tânără poate dobândi experienţe captivante,
interesante. Cu toate acestea, astfel de organizaţii sunt adesea incapabile să plătească o remuneraţie pentru
stagiu. Factorul-cheie ar trebui să fie durata unui stagiu. În cazul unui stagiu cu o durată de peste şase luni,
angajatorul poate să se bazeze pe randamentul productiv al stagiarului. Din acel moment, remuneraţia ar
trebui să fie, de asemenea, plătită. Decizia de astăzi este imposibil de pus în practică şi merge prea departe.
Prin urmare, noi nu susţinem această parte a rezoluţiei.

Elie Hoarau (GUE/NGL), în scris. – (FR) Tinerii nu ar trebui să rămână şomeri pentru mai mult de patru luni
- aceasta este o declaraţie cu care sunt de acord. Raportul referitor la angajarea tinerilor propune o „Garanţie
europeană pentru tineret”, astfel încât tinerii să poată beneficia de un salariu decent şi de stagii de înaltă
calitate. În contextul şomajului exacerbat în rândul tinerilor din regiunile ultraperiferice, în special în Réunion,
sprijin pe deplin toate măsurile pentru implicarea tinerilor în lumea muncii şi împotriva acordării de locuri
de muncă ocazionale. Dacă dorim să oferim greutate garanţiei că, după ce a fost şomeră timp de patru luni,
orice persoană tânără ar trebui să aibă dreptul la un loc de muncă, o ucenicie, o formare suplimentară sau o
combinaţie între muncă şi formare, atunci din acest raport al Parlamentului trebuie să rezulte măsuri specifice.
Acesta este motivul pentru care am votat în favoarea raportului.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Raportul elaborat de colega mea, dna Turunen, lansează apelul
important ca statele membre să susţină sisteme de ucenicie mai numeroase şi mai bune. Uceniciile oferă o
intrare vitală pentru tineri în lumea muncii, ceea ce ne va ajuta, în schimb, să facem economia să meargă din
nou. Anul trecut, guvernul scoţian a stabilit obiectivul de a asigura 18 500 de ucenicii în decursul acelui an;
până în luna martie, obiectivul fusese depăşit şi aproximativ 20 000 de posturi fuseseră asigurate. Este esenţial
să se pornească de la această activitate adecvată şi guvernele din UE trebuie să depună eforturi pentru a crea
mai multe oportunităţi pentru tânăra noastră generaţie.

Juozas Imbrasas (EFD), în scris. – (LT) Am aprobat acest raport, deoarece recesiunea economică a provocat
o creştere masivă a ratei şomajului în Uniunea Europeană şi tinerii au fost afectaţi foarte tare. Astăzi, peste
5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri (21,4 %), cifră care este de două ori mai mare decât rata
globală a şomajului. Şomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai presante probleme ale Europei.
Acesta duce la pierderea oportunităţilor de creştere economică şi la eroziunea bazei de impozitare, care
subminează investiţiile în infrastructură şi servicii publice, creşterea costurilor asistenţei sociale şi investiţii
insuficient utilizate în educaţie şi formare. Toate statele membre trebuie să ia măsuri şi să combată şomajul
în rândul tinerilor, ţinând seama de trăsăturile naţionale specifice. Trebuie să asigurăm creşterea economică
şi crearea de noi locuri de muncă, în special pentru tineri, şi să acordăm prioritate cooperării dintre
întreprinderi şi furnizorii de educaţie. Statele membre trebuie să asigure accesul egal la educaţie pentru toţi,
prin garantarea unui drept minim la educaţie gratuită şi bine finanţată de la grădiniţă până la învăţământul
superior şi prin asigurarea sprijinului financiar pentru studenţii tinerii. Trebuie să încurajăm statele membre
să investească mai mult în educaţie şi formare, chiar dacă există constrângeri fiscale şi sociale. Este important
ca tinerii să aibă independenţă financiară pentru a-şi asigura posibilitatea de a duce o viaţă independentă din
punct de vedere economic.

Giovanni La Via (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului referitor la promovarea accesului
tinerilor pe piaţa muncii şi la consolidarea statutului stagiarilor, stagiului şi uceniciilor, deoarece cred că este
esenţial să promovăm şi să susţinem angajarea tinerilor. Din păcate, astăzi, asistăm la o perioadă de criză
financiară gravă, care a cauzat o creştere semnificativă a ratelor şomajului, în special a şomajului în rândul
tinerilor. Statisticile elaborate recent arată, de fapt, că peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri,
echivalentul a 21,4 % din populaţia tânără a Europei, care este de două ori mai mare decât rata globală a
şomajului. În faţa acestei situaţii, a fost necesar să solicităm Consiliului şi Comisiei să elaboreze o strategie
de ocupare a forţei de muncă axată pe crearea de politici menite să garanteze tinerilor europeni accesul pe
piaţa muncii, cu scopul de a preveni costurile sociale şi economice pe care le implică angajarea tinerilor
pentru societatea noastră. O altă prioritate a fost adoptarea unor pachete de măsuri pentru a oferi un stimulent
puternic pentru investiţii în educaţie, cercetare şi mobilitate, precum şi posibilităţi de accesare mai uşoară a
finanţelor pentru persoanele tinere care doresc să îşi înfiinţeze o afacere proprie.

Thomas Mann (PPE), în scris – (DE) Am votat astăzi pentru raportul din proprie iniţiativă privind combaterea
şomajului în rândul tinerilor. Prin adoptarea acestui raport, am decis să luăm măsuri ferme împotriva
abuzurilor din cadrul stagiilor. Parlamentul a solicitat Comisiei şi statelor membre să recomande standarde
minime pentru stagii. Urmează să fie propusă o Cartă europeană a calităţii stagiilor. De ani de zile, am oferit
multor tineri şansa de a face un stagiu în birourile meu de deputat în Parlamentul European de la Bruxelles
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sau Strasbourg. Prin urmare, sunt în favoarea promovării statutului stagiilor. În aceste vremuri cu pieţe
globalizate ale forţei de muncă şi cu criză financiară, dobândirea unei formări solide şi practice este deosebit
de importantă. Stagiile oferă tinerilor o excelentă ocazie de a afla mai multe despre necesităţile vieţii de
angajat şi de a-şi încerca propriile abilităţi.

Condiţia pentru acest lucru este ca stagiarii să lucreze în condiţii echitabile, unde se pune accent pe furnizarea
de formare profesională şi nu pe înlocuirea angajaţilor permanenţi. În afară de a furniza o descriere a stagiului
şi a calificărilor care pot fi dobândite, Carta ar trebui să includă restricţii privind orele de lucru şi recomandări
pentru remunerare. Acest lucru transmite un semnal clar tinerilor europeni.

David Martin (S&D), în scris. – Acesta este un raport extrem de important, care încurajează statele membre
să acorde o atenţie deosebită angajării tinerilor. Criza financiară a avut un efect semnificativ asupra şomajului
în rândul tinerilor, care a ajuns acum la 40 % în unele state membre. Identificarea obstacolelor cu care se
confruntă tinerii - cum ar fi câştigarea unui salariu zilnic şi accesul părinţilor tineri la servicii de îngrijire a
copiilor - este crucială în a-i ajuta să aibă din nou locuri de muncă. Sprijin recomandările Parlamentului
referitoare la o Garanţie europeană pentru tineret care să ofere formare, ucenicii şi locuri de muncă pentru
tinerii din Europa şi recunoaşterea efectelor pe termen lung ale şomajului în rândul tinerilor asupra societăţii.

Iosif Matula (PPE), în scris. − Afirmăm adesea că tinerii reprezintă viitorul Europei. În ciuda strategiilor care
ţin cont de acest lucru, statisticile indică faptul că şomajul afectează în mod disproporţionat tinerii. E grav
că în rândul acestora şomajul are o rată dublă faţă de media europeană. Din păcate, nici perspectiva nu e
încurajatoare.

Tocmai de aceea, consider binevenit proiectul de raport privind accesul tinerilor pe piaţa muncii, cu atât mai
mult cu cât nu putem prevedea în acest moment cu exactitate sfârşitul crizei economice. Personal, am depus
mai multe amendamente la avizul elaborat de Comisia pentru Cultură şi Educaţie pentru proiectul de raport
votat astăzi. Am subliniat importanţa educaţiei antreprenoriale, ca parte integrantă a formării de aptitudini
necesare noilor tipuri de slujbe, dar şi necesitatea de a dezvolta programe specifice pentru persoanele tinere
cu dizabilităţi. În lipsa acestor măsuri, va fi dificil să le asigurăm şanse cât mai mari la pătrunderea pe piaţa
muncii.

Nu în ultimul rând, cred că este util să încurajăm programele de mobilitate destinate inclusiv tinerilor
angajatori, la fel cum este extrem de important să generalizăm stagiile de practică, menite să completeze
programa şcolară şi să le ofere tinerilor posibilitatea de a câştiga experienţă şi deschidere către piaţa muncii.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT) Şomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai presante probleme ale
Europei. Odată cu recesiunea economică globală, această problemă a dobândit dimensiuni chiar mai
îngrijorătoare, deoarece ne confruntăm cu peste 5,5 milioane de tineri şomeri sub 25 de ani. Aceasta înseamnă
că riscăm să pierdem o generaţie în faţa excluziunii sociale, punând în pericol viitorul economic şi social al
UE. Şomajul în rândul tinerilor generează un cost social şi economic imens pentru societatea noastră, care
afectează grav oportunităţile de creştere economică. Acest lucru duce la pierderea bazei de impozitare, ceea
ce împiedică investiţiile în infrastructură şi servicii publice, la creşterea costurilor asistenţei sociale şi la
utilizarea insuficientă a investiţiilor în educaţie şi formare. Astfel se explică votul meu.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Tinerii şi femeile sunt cei mai afectaţi de şomaj. Această tendinţă
continuă să crească în timpul recesiunii. Procesul concret de ascensiune pe scara locurilor de muncă devine
din ce în ce mai dificil. Această situaţie este abuzată şi angajaţii tineri sunt obligaţi să accepte locuri de muncă
precare, temporare sau sunt exploataţi într-o succesiune de stagii. Aceştia vor putea să contribuie cu potenţialul
lor în societate şi să se gândească la întemeierea unei familii la un anumit moment doar atunci când vom
avea grijă de tânăra generaţie şi îi vom îmbunătăţi şansele de a intra pe piaţa muncii. Locuri de muncă nesigure
înseamnă că nu ar trebui să fim surprinşi de ratele scăzute ale natalităţii. M-am abţinut de la vot întrucât
raportul oferă o abordare, însă există unele probleme care nu au fost analizate destul de detaliat.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), în scris. – (FR) Aş dori să o felicit pe dna Turunen pentru raportul domniei
sale, care propune prezentarea, de către Consiliu şi Comisie, a unei Garanţii europene pentru tineret care ar
oferi fiecărei persoane tinere din UE dreptul de a primi un loc de muncă, o ucenicie, o formare suplimentară
sau o combinaţie între muncă şi formare după ce a fost şomeră timp de patru luni.

Solicit Comisiei şi Consiliului să dezvolte, în lumina acestui raport, o „Cartă europeană a calităţii stagiilor”
pentru a garanta valoarea educativă a cursurilor şi pentru a evita exploatarea. Nu trebuie să uităm că anumite
acte legislative naţionale pot fi privite ca discriminatorii din punct de vedere al veniturilor, deoarece acestea
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îi împiedică pe tineri să fie autonomi din punct de vedere financiar. Haideţi să încercăm, împreună cu Consiliul
şi Comisia, să le garantăm tinerilor un salariu decent.

Cristiana Muscardini (PPE), în scris. – (IT) Măsura aprobată în plen subliniază importanţa adoptării unei
abordări bazate pe drepturi a tineretului şi a ocupării forţei de muncă, subliniind aspectul calitativ al muncii
demne, care nu trebuie să fie compromisă de parametri care sunt dincolo de principalele standarde de muncă,
cum ar fi calitatea muncii, timpul de lucru, salariul minim, securitatea socială, precum şi sănătatea şi siguranţa
stagiarilor şi a lucrătorilor.

Într-o perioadă dificilă pentru economie şi ocuparea forţei de muncă, merită să ne amintim faptul că tinerii
trebuie să afirme fără echivoc că viitorul Europei nu poate fi legat exclusiv de consolidarea economiei
serviciilor, ci că trebuie să apărăm industria producătoare şi să dezvoltăm cercetarea prin finanţare europeană
care, într-o eră a globalizării, trebuie să fie îndreptată şi către protejarea proprietăţii intelectuale şi a industriei
meşteşugăreşti, ca instrument de stimulare a dezvoltării şi ocupării forţei de muncă pentru întreprinderile
mici şi microîntreprinderi.

În plus, mai sunt încă multe de făcut, şi trebuie făcute rapid, pentru a asigura armonizarea tuturor calificărilor
educaţionale. Statele membre trebuie să facă un efort colectiv pentru a armoniza contractele ce facilitează
intrarea tinerilor în mediul muncii şi pentru a promova facilitarea accesului la credite pentru a-i ajuta să
cumpere, sau, în orice caz, să închirieze, o locuinţă şi un loc în care, probabil, să desfăşoare o activitate
independentă.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), în scris. – (PL) Criza i-a lovit cel mai puternic pe cei care tocmai intră
pe piaţa muncii. Nu am nicio îndoială că şomajul în rândul tinerilor este în prezent una dintre cele mai mari
probleme ale UE. Chiar dacă tinerii găsesc de lucru, le sunt foarte des acordate doar contracte temporare.
Stagiile provoacă de asemenea multe emoţii. Pe de o parte, ele joacă un rol foarte util, oferind tinerilor
posibilitatea de a obţine calificări practice importante. Pe de altă parte, în practică, ele înseamnă adesea că
activitatea care ar trebui să fie făcută de un angajat este efectuată gratuit de un stagiar. Unele firme din Polonia
funcţionează cu principiul că orice specialist bine plătit poate fi înlocuit cu un anumit număr de stagiari
neplătiţi. O astfel de abordare nu are un efect pozitiv asupra pieţei muncii, şi chiar mai mult, nu ajută poziţia
angajaţilor. Apreciez foarte mult faptul că această problemă a fost preluată de către Parlament, ceea ce a dus
la o serie de măsuri menite să îmbunătăţească poziţia tinerilor angajaţi. Sprijin aceste măsuri, aşa că am decis
să aprob raportul referitor la promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi la consolidarea statutului
stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Sprijin abordarea urmată în raportul elaborat de dna Turunen: şomajul
în rândul tinerilor este una dintre cele mai presante probleme cu care trebuie să se confrunte Uniunea
Europeană. Există pericolul de a condamna o întreagă generaţie la excluziune socială şi de a risca viitorul
economic şi social al UE.

Şomajul în rândul tinerilor determină costuri sociale ridicate pentru societăţile noastre sub formă de pierdere
de oportunităţi pentru creşterea economică, eroziune a bazei de impozitare, care subminează investiţiile în
infrastructură şi servicii publice, creştere a costurilor sociale şi utilizare insuficientă a investiţiilor pentru
promovarea educaţiei şi formării. Uniunea Europeană trebuie să aibă strategii comune.

Avem nevoie de o abordare integrată şi coerentă care cuprinde măsuri microeconomice şi macroeconomice,
care se bazează pe oferta şi cererea de muncă şi care este capabilă să asigure atât cantitatea, cât şi calitatea
locurilor de muncă. Investind din punct de vedere economic şi politic în crearea de noi locuri de muncă,
educaţie şi formare, sisteme mai robuste de asigurări sociale, o piaţă mai dinamică şi muncă decentă, putem
să transformăm piaţa muncii din UE şi să ghidăm tendinţele actuale pentru un viitor mai bun pentru tinerii
noştri.

Georgios Papanikolaou (PPE), în scris. – (EL) Punctul 63 din acest raport special recunoaşte cât de important
este ca tinerii să fie independenţi din punct de vedere financiar şi invită statele membre să garanteze că fiecare
tânăr are dreptul la un venit decent care să îi asigure posibilitatea de a-şi crea o viaţă independentă din punct
de vedere economic. Acest punct specific întregii Europe a fost adăugat într-un moment deosebit de dificil
pentru tineri. În numeroase state membre ale Uniunii Europene şomajul a înregistrat o creştere fără precedent;
un exemplu tipic este Grecia, unde şomajul în rândul tinerilor este în prezent de 27,5 %. În acelaşi timp,
presiunea descendentă asupra salariilor cauzată de ajustările financiare îi împiedică pe tineri să devină
independenţi să plece de acasă pentru a-şi întemeia propriile familii. Tinerii au nevoie astăzi de un venit
decent, astfel încă să poată sta pe propriile picioare şi să îşi croiască propriul drum în viaţă. Deşi punctul 63
are o natură declarativă, el reprezintă o mişcare în direcţia cea bună şi, prin urmare, am votat în favoarea lui.
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Rovana Plumb (S&D), în scris. − Provocările pe calea realizării unei „Europe a tinerei generaţii” sunt acelea
de a mobiliza în mod activ investiţiile, de a crea noi locuri de muncă şi a oferi oportunităţi de formare
profesională.

Statele membre trebuie 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-i protejeze
împotriva contractelor care conţin clauze care îi aşează în poziţii precare în raport cu angajatorul, să asigure
un echilibru de gen în ceea ce priveşte condiţiile de angajare între tinerele femei şi bărbaţi la început de carieră
şi, nu în ultimul rând, să asigure accesul tinerilor şi al tinerelor mame la mecanisme de protecţie socială.

Frédérique Ries (ALDE), în scris. – (FR) Într-o lume ideală, şomajul în rândul tinerilor ar trebui scos în afara
legii. Realitatea este cu totul alta: 5,5 milioane de europeni sub 25 de ani nu au un loc de muncă sau un salariu
şi duc o viaţă zilnică de incertitudine şi îndoială. Deşi Regatul Unit, Spania şi Franţa sunt cele mai afectate
ţări, situaţia nu este cu mult diferită în Belgia. Din 2000, şomajul în rândul tinerilor în Bruxelles nu a scăzut
niciodată sub 30 %. Acest lucru este cauzat de abandonarea prematură a şcolii, de lipsa competenţelor
lingvistice şi de lipsa unor parteneriate între şcoli şi întreprinderi.

Acesta este motivul pentru care, în ciuda competenţelor sale limitate în politica socială, Uniunea Europeană
trebuie să promoveze accesul tinerilor pe piaţa locurilor de muncă. Aceasta este direcţia raportului elaborat
de dna Turunen. Schiţează noi modalităţi de a reduce şomajul în rândul tinerilor. Noua recomandare pentru
o „Cartă europeană a calităţii stagiilor”, care îşi propune să prevină banalizarea cursurilor de formare, face
parte din această logică. Pe lângă aceasta, există ideea ambiţioasă de a garanta un curs de formare pentru
orice persoană tânără care este şomeră de mai mult de patru luni. De asemenea, apără ideea unui „venit
decent” pentru tinerii activi, fie că au o diplomă sau nu. Acest lucru se datorează faptului că ne vom aminti
mereu primul nostru salariu.

Robert Rochefort (ALDE), în scris. – (FR) Am susţinut raportul elaborat de colega mea deputată, dna
Turunen, al cărui obiectiv este acela de a propune răspunsuri pentru situaţia grea în care se află tineretul
european, confruntat cu şomaj - care, conform Eurostat, afectează în prezent unul din cinci tineri sub 25 de
ani - nesiguranţa locului de muncă şi abuzuri din partea angajatorilor. Politicile de formare pentru tineri
trebuie să fie ambiţioase şi să le permită să dobândească competenţe adaptate la nevoile întreprinderilor,
astfel încât să poată intra mai uşor pe piaţa forţei de muncă. Trebuie să creştem numărul cursurilor şi uceniciilor
care permit dezvoltarea şi îmbunătăţirea acestor competenţe şi trebuie să încurajăm întreprinderile să ofere
tinerilor mai multe oportunităţi. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că acestea sunt de bună calitate. În
acest sens, trebuie să instituim norme minime în ceea ce priveşte conţinutul pedagogic al cursurilor şi
uceniciilor. Dacă acestea ar fi extinse pentru a acoperi durata uceniciilor profesionale şi nivelul remuneraţiilor
plătite persoanelor înscrise la cursuri şi ucenicii, aceste norme ne-ar permite, de asemenea, să îi protejăm pe
tineri de practicile abuzive ale angajatorilor lor.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Textul promovat de colega noastră, dna Turunen, a fost
adoptat în forma votată în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă. Am menţinut toate părţile bune
ale textului, cele referitoare la independenţa financiară şi la accesul liber la educaţie (voturi separate ale PPE).
Raportul a fost adoptat cu o majoritate largă. Este un raport adecvat din proprie iniţiativă al Grupului Verzilor,
cu un text excelent care poate fi utilizat pe teren atunci când se lucrează cu tineri şi cu ONG-urile de tineret.
Punctele-cheie sunt o Garanţie europeană pentru tineret, o Cartă a calităţii stagiilor, un grup operativ al UE
pentru tineret şi un apel adresat instituţiilor UE de a stopa promovarea formărilor şi stagiilor neremunerate.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Este fundamental ca Europa viitorului să garanteze angajarea integrală şi
sigură a tinerilor. Europa trebuie să aibă curajul de a investi în acele întreprinderi care nu se mută, ci creează
locuri de muncă. În acelaşi mod, trebuie să aibă curajul de a interzice comerţul cu bunuri din ţări terţe care
nu respectă drepturile lucrătorilor. Formarea profesională este indispensabilă. Am votat în favoarea raportului.

Bart Staes (Verts/ALE), în scris. – (NL) Un uimitor număr de 5,5 milioane de tineri, sau 21,4 % din tinerii
sub 25 de ani, sunt şomeri în prezent. Aceasta înseamnă aproape dublul ratei medii a şomajului. În cadrul
Anului european de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, propunerile practice ale dnei Turunen
nu vin prea devreme. Trebuie să prevenim excluziunea socială a unei întregi generaţii de tineri şi periclitarea
viitorului economic şi social al Europei. După patru luni de şomaj, tinerii ar trebui să aibă dreptul la un loc
de muncă sau la o ucenicie plătită, la formare profesională sau la o combinaţie a celor două. Ar trebui să
existe o cartă a calităţii pentru a se asigura că uceniciile oferă un venit rezonabil şi au o durată limitată. În
plus, rezoluţia cere ca 10 % din Fondul social european să fie rezervat pentru proiecte care îi ajută pe tineri
să îşi găsească un loc de muncă. În plus, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că legislaţia existentă în
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diferite state membre nu face discriminări împotriva tinerilor şi le garantează accesul la avantaje sociale în
ceea ce priveşte angajarea. Şomajul pe termen lung la o vârstă tânără are un efect dăunător asupra încrederii
în sine şi a optimismului pentru viitor al unei persoane. Abordarea acestui lucru este o sarcină importantă
pentru politicienii responsabili.

Marc Tarabella (S&D), în scris. – (FR) Salut adoptarea raportului elaborat de dna Turunen referitor la
promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii şi la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor şi uceniciilor,
care propune măsuri de combatere a şomajului în rândul tinerilor, care sunt ambiţioase, dar cu toate acestea
specifice şi realiste. Cu 21,4 % din tinerii europeni de sub 25 de ani şomeri, este în mod clar timpul să luăm
măsuri. Am dori de asemenea să introducem o „Garanţie europeană pentru tineret”, astfel încât că tinerii să
nu rămână şomeri mai mult de patru luni şi cu scopul de a le garanta stagii de înaltă calitate, precum şi un
salariu decent.

Aş sublinia în special nevoia de a oferi tinerilor stagii de înaltă calitate cu scopul de a evita exploatarea existentă
în multe întreprinderi şi organisme administrative. Stagiarii nu sunt lucrători neplătiţi şi nu pot înlocui un
angajat; trebuie să beneficieze de supraveghere educaţională şi de remuneraţii minime.

Viktor Uspaskich (ALDE), în scris. – În mod tragic, cei mai greu loviţi de criza economică sunt cei pe care
se bazează viitorul nostru. Cu 5,5 milioane de şomeri în rândul persoanelor sub 25 ani, rata şomajului în
rândul tinerilor din UE este aproape de două ori mai mare decât procentul observat în rândul populaţiei
active per ansamblu.

Anul trecut, în Lituania, unul din unsprezece tineri era şomer, în comparaţie cu unul din douăzeci şi patru
în 2008. Trebuie să impulsionăm rata de ocupare a tinerilor, contribuind la adaptarea aptitudinilor
educaţionale la nevoile pieţei muncii. Măsurile de sprijin, cum ar fi stagiile de calitate, uceniciile şi formările,
pot contribui la o tranziţie lină de la educaţie la ocuparea unui loc de muncă. Cu toate acestea, este important
ca aceste stagii să nu înlocuiască locurile de muncă reale - trebuie să îi protejăm pe tinerii lucrători împotriva
exploatării; nu ar trebui să fie neglijate nici avantajele învăţării non-formale.

Pentru Lituania, este vitală prevenirea unui exod al forţei de muncă calificate. Statele membre ale UE trebuie
să dezvolte strategii de reţinere pentru tineri - deşi aceste sisteme pot avea succes doar dacă tinerii simt că
sunt o parte valoroasă a societăţii. Dacă nu reuşim să reducem şomajul în rândul tinerilor, ne vom confrunta
cu o generaţie pierdută de lucrători care vor creşte cu perspective slabe de locuri de muncă, în timp ce sunt
apăsaţi de creşterea datoriei publice.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. – (FR) M-am abţinut de la votarea acestui raport referitor la
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, care încă se concentrează asupra flexicurităţii - contracte
„flexibile” şi „sigure” - şi asupra nevoilor pe termen scurt ale întreprinderilor, deşi există anumite puncte
pozitive, inclusiv adoptarea unor amendamente pe care le propusesem în cadrul Comisiei pentru cultură şi
educaţie: crearea de locuri de muncă în economia socială, lupta împotriva discriminării, refuzul de a banaliza
cursurile de formare şi recunoaşterea educaţiei non-formale.

Acesta subliniază consecinţele şomajului masiv în rândul tinerilor - cu privire la criză, de asemenea - dar, în
acelaşi timp, susţine în continuare menţinerea măsurilor de asistenţă pentru actorii economici, care nu s-au
dovedit de succes şi care doar au exacerbat situaţia locurilor ocazionale de muncă ale tinerilor.

În plus, raportul rămâne loial dogmei referitoare la „modernizarea” educaţiei; vorbeşte chiar despre a acorda
prioritate cooperării între întreprinderi şi „furnizorii de servicii educaţionale” şi solicită cooperarea la un
stadiu incipient între şcoli şi mediul ocupaţional.

Raport: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) În aceste momente dificile de criză economică, modelul nostru social
european trebuie, mai mult decât oricând, să constituie cheia pentru redresare şi creştere. Nu trebuie privit
ca o povară, ci, dimpotrivă, ca un motor pentru progresul societăţilor noastre. Am votat în favoarea raportului
elaborat de dna Gruny, al cărui scop este de a lansa o vastă iniţiativă europeană de ocupare a forţei de muncă.
Ideea este să ne asigurăm că o întreprindere poate fi înfiinţată oriunde în Uniunea Europeană în trei zile şi
fără a percepe taxe. Procedurile formale de recrutare a primilor angajaţi ar putea avea loc prin intermediul
unei interfeţe unice, prin consolidarea sistemelor de activare - în special pentru persoanele care nu sunt bine
calificate - prin consiliere personalizată, o formare intensivă a lucrătorilor sau un curs de recalificare,
îmbunătăţirea calificărilor lor şi aşa mai departe. Cred că susţinerea ocupării forţei de muncă, precum şi
crearea de noi perspective de angajare pentru cei mai tineri, dar şi pentru cei care sunt pe piaţa locurilor de
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muncă, dar care nu mai au locuri de muncă, este condiţia sine qua non pentru ca europenii să îşi recâştige
încrederea în modelul nostru social. În plus, această încredere este esenţială pentru viitorul nostru, atât din
motive sociale, cât şi din motive economice şi politice.

Regina Bastos (PPE), în scris. – (PT)Am votat în favoarea raportului referitor la contractele atipice, securizarea
parcursului profesional, flexicuritate şi noile forme de dialog social. Forma de angajare atipică este definită
de noi forme de contract, care au una sau mai multe caracteristici, după cum urmează: munca cu fracţiune
de normă, munca ocazională, munca temporară, munca pe durată determinată, munca la domiciliu şi munca
la distanţă, munca cu o normă parţială de cel mult 20 de ore pe săptămână. Criza financiară şi economică
cu care Uniunea Europeană se confruntă ar putea duce la pieţe de muncă instabile şi la excluziune socială în
creştere. Din acest motiv, trebuie să ajutăm urgent statele membre să garanteze cât de multe locuri de muncă
şi ocupare a forţei de muncă în Europa. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a investi în competenţe,
în formare şi locuri de muncă durabile, împreună cu dezvoltarea promovării principiilor de flexicuritate.
Propuneri clare şi măsuri concrete pentru a proteja locurile de muncă şi crearea de oportunităţi de angajare
ar trebui să fie propuse ca parte a strategiei UE 2020.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT)Nu pot decât să folosesc votul meu pentru a sprijini raportul elaborat
de dna Gruny, la care am contribuit prin propunerea a numeroase amendamente care au fost adoptate de
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.

Contribuţia mea s-a bazat pe două direcţii. Mai întâi, importanţa legăturii dintre cursurile de formare şi
cerinţele de pe piaţa muncii. În acest sens, tinerii trebuie să-şi reconsidere părerea despre profesiile manuale,
considerate astăzi ca o degradare a persoanei şi a statutului social, deşi datele confirmă faptul că aceste profesii
oferă o alegere ocupaţională importantă în ceea ce priveşte atât integrarea în forţa de muncă, cât şi randamentul
economic.

În al doilea rând, apărarea unui tip de flexibilitate care nu degenerează în exploatarea persoanei, condamnând
lucrătorul la o viaţă de nesiguranţă, şi care nu ascunde intenţiile ilegale de a înlocui formele de relaţii
permanente de lucru. Mai degrabă, sprijin o flexibilitate inteligentă care se poate adapta în mod inteligent la
condiţiile modificate ale modus operandi al întreprinderilor, care să răspundă cerinţelor pieţei prin garantarea
ocupării forţei de muncă şi facilitarea integrării, chiar şi a celor mai slabe grupuri, în lumea muncii.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), în scris. – (EL) Am votat împotriva raportului elaborat de dna Gruny
deoarece, în ciuda îmbunătăţirilor aduse de amendamentele convenite în cadrul Comisiei pentru ocuparea
forţei de muncă şi afaceri sociale, acesta este un raport care promovează abordarea bazată pe flexicuritate şi
pe alte acorduri neoliberale care duc la nesiguranţa locului de muncă. În ciuda faptului că raportul pare a fi
mai „echilibrat” decât în forma sa iniţială, este încă în conformitate cu Cartea verde a Comisiei privind legislaţia
muncii şi încă mai consideră că flexibilitatea este şi trebuie să fie un „instrument de bază al economiei”.

El se bazează pe transformarea conceptului de „învăţare pe tot parcursul vieţii” într-un instrument pentru
beneficiul capitalului şi al întreprinderilor, şi nu pentru dezvoltarea personală şi profesională a lucrătorilor.
Acesta promovează, de asemenea, părerea că „activitatea independentă” este tipul de muncă ce ar trebui să
fie promovat. Din aceleaşi motive, mă refer aici la insistenţa asupra abordării bazate pe o „flexicuritate
echilibrată”, am votat împotriva propunerii de rezoluţie depuse de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană.

Mário David (PPE), în scris. – (PT)Votez în favoarea majorităţii măsurilor propuse în acest raport. Este o
realitate faptul că criza economică a sporit în mod semnificativ numărul contractelor atipice şi al situaţiilor
precare legate de muncă. Acestea au un impact mai mare asupra tinerilor şi femeilor. Cu toate acestea, cred
că modelul social european, ale cărui obiective se concentrează pe creşterea durabilă, ocuparea integrală a
forţei de muncă, promovarea bunăstării şi protecţiei sociale, poate oferi condiţiile şi mijloacele necesare
pentru a dirija UE şi statele sale membre prin criză. În acest sens, aş dori să subliniez două aspecte care cred
că sunt vitale în situaţia actuală de criză economică şi cifre anormal de ridicate ale şomajului în UE, cu scopul
de a proteja calitatea, locurile de muncă decente şi crearea de noi oportunităţi de angajare în cadrul strategiei
UE 2020. Primul se leagă de nevoia de investiţii sporite în competenţe şi formare profesională şi continuă.
Cel de-al doilea se referă la importanţa punerii în aplicare eficiente a strategiilor de flexicuritate, permiţând
astfel o luptă reală împotriva angajării ilegale şi o reducere a nesiguranţei ocupării forţei de muncă.

Proinsias De Rossa (S&D), în scris. –Sprijin acest raport, care vizează lansarea unei acţiuni la nivelul UE
pentru a proteja lucrătorii atipici şi pentru a îmbunătăţi în continuare dialogul social, atât la nivel naţional,
cât şi la nivelul UE. Se urmăreşte, de asemenea, redefinirea politicilor de flexicuritate, care, în trecut, s-au
concentrat prea mult pe flexibilitate şi insuficient pe siguranţa lucrătorilor. Activităţile atipice includ munca
cu fracţiune de normă, munca pe durată determinată, munca temporară, munca la distanţă, însă şi noi tipuri
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de contracte, cum ar fi „contractele cu zero ore”, şi o tendinţă de creştere a activităţilor independente false.
Deşi scopul acestor contracte este de a introduce flexibilitate pe piaţa muncii, atât pentru angajatori, cât şi
pentru angajaţi, studiile arată că acestea sunt adesea asociate cu locuri de muncă precare şi, în consecinţă,
cu venituri precare. Acestor lucrători le sunt adesea refuzate drepturi importante, inclusiv dreptul la formare
sau dreptul de a se alătura unui sindicat. Prioritatea noastră trebuie să fie lupta împotriva tuturor formelor
de muncă precare, iar această prioritate a căpătat o importanţă deosebită în timpul acestei crize. Criza nu ar
trebui să servească drept pretext pentru creşterea numărului de locuri de muncă precare. Toţi lucrătorii ar
trebui să aibă acces la tratament egal, indiferent de contractul lor de angajare. Drepturi precum accesul la
securitate socială şi formare şi dreptul de a se alătura unui sindicat nu ar trebui să fie refuzate niciodată
niciunui lucrător.

Robert Dušek (S&D), în scris. – (CS) Raportul referitor la contractele atipice, securizarea parcursului
profesional, flexicuritate şi noile forme de dialog social este un răspuns la situaţia de pe piaţa muncii în
contextul crizei economice actuale. Ar trebui să depunem toate eforturile pentru a păstra cât de multe locuri
de muncă posibil, dar acestea trebuie să fie locuri de muncă de înaltă calitate. În prezent, există o creştere
uriaşă a numărului persoanelor angajate pe baza aşa-numitelor contracte atipice şi foarte atipice pe teritoriul
Uniunii Europene. Acestea sunt contracte pentru perioade mai scurte de şase luni, cu o normă mai mică de
10 de ore pe săptămână, sau contracte verbale. Îndeosebi tinerii până la 25 de ani, persoanele care se apropie
de vârsta de pensionare şi, din perspectiva genului, femeile, sunt cei forţaţi de împrejurările economice şi
sociale să fie de acord să lucreze pe baza unor astfel de contracte. Ar trebui să analizăm, de asemenea, dacă
acest lucru este o reacţie raţională la situaţia de pe piaţă şi dacă trebuie să clarificăm sau să limităm posibilitatea
încheierii unor astfel de contracte, în timp ce depunem toate eforturile pentru a evolua către locuri de muncă
de calitate superioară, mai degrabă decât să menţinem numărul locurilor de muncă, dacă acestea sunt în
mare parte de această valoare. Susţin pe deplin acest raport şi voi vota în favoarea adoptării sale.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) În ultimii ani, ca urmare a crizei economice globale, şomajul în UE a crescut
exponenţial (în jur de 10 % la sfârşitul anului 2009). Din moment ce s-a dovedit că modelul actual nu
funcţionează şi că nu este cel mai potrivit pentru protejarea ocupării forţei de muncă, este deosebit de
important să găsim noi căi pentru a depăşi criza şi pentru a crea o politică durabilă a ocupării forţei de muncă
pe termen lung. Prin urmare, consider că elementul-cheie este investirea în formarea lucrătorilor, în competenţe
specifice pentru fiecare persoană şi în inovare. Modelele inflexibile ale dreptului muncii au eşuat în mod
evident. Exemplul Statelor Unite arată că flexibilitatea nu este sinonimă cu insecuritatea, ci cu o piaţă dinamică
a locurilor de muncă. Cifrele citate în raport indică acest lucru, atunci când ne spun că doar 10 % din cazurile
de şomaj din SUA durează mai mult de un an, comparativ cu 45 % (!) în UE. Acest lucru, în opinia mea, este
ceea ce Europa ar trebui să caute să obţină prin conceptul de flexicuritate al UE. Contractele atipice (munca
cu fracţiune de normă; munca în schimburi, munca ocazională sau munca temporară; munca la domiciliu;
munca la distanţă; etc.) nu ar trebui privite cu neîncredere doar pentru că sunt atipice. Societatea a evoluat,
lumea s-a schimbat şi relaţiile de muncă trebuie să însoţească în mod necesar această schimbare.

José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT)Formele atipice de muncă sunt definite de noi forme de contract,
care au una sau mai multe din următoarele caracteristici: munca cu fracţiune de normă, munca ocazională,
munca temporară, munca pe durată determinată, munca la domiciliu şi munca la distanţă, munca cu o normă
parţială de cel mult 20 de ore pe săptămână. Locurile de muncă pierdute ca urmare a crizei actuale au fost
în principal cele din sectorul de muncă atipică, unde au existat dificultăţi mai mari în găsirea unui nou loc
de muncă. Peste o cincime din lucrătorii europeni îşi schimbă locul de muncă în fiecare an. În UE, 45 % din
toate perioadele de şomaj durează peste un an, comparativ cu aproximativ 10 % în SUA.

Consiliul trebuie să ţină seama de această realitate şi să adopte măsuri concrete pentru a proteja locurile de
muncă de calitate, decente şi pentru a crea oportunităţi de locuri de muncă durabile în cadrul strategiei UE
2020. Ar trebuie să se garanteze un set de drepturi de bază pentru toţi angajaţii, indiferent de tipul contractului
de muncă. Încă susţin extinderea urgentă a protecţiei la munca desfăşurată în forme atipice de angajare. UE
nu îşi poate abandona modelul social european, ci mai degrabă ar trebui să îl consolideze.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris. – (PT) Am votat împotriva acestui raport cu privire la contracte atipice,
cariere profesionale sigure, flexicuritate şi noi forme de dialog social, pentru că, deşi conţine anumite puncte
pozitive, cum ar fi stimulentele pentru schimbarea formelor atipice de muncă în forme formale de muncă,
în general, mai mult decât orice altceva, raportul promovează flexicuritate. Multe dintre articolele raportului
ilustrează acest lucru, şi anume atunci când afirmă că:

„Consideră că este esenţial ca actuala concepţie privind flexicuritate să fie actualizată la nivel european ţinând
seama de criza din prezent, pentru a permite atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea locurilor de muncă,
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garantând securitatea şi protecţia locurilor de muncă şi a drepturilor lucrătorilor, […] permiţând în acelaşi
timp întreprinderilor să pună în practică flexibilitatea organizaţională necesară creării sau reducerii de locuri
de muncă ca răspuns la nevoile fluctuante ale pieţei […]”;

Ei bine, ce ştim noi este că marile întreprinderi şi guvernele la nivelul UE nu au căutat „o aplicare corectă şi
echilibrată a principiilor flexicurităţii” care „poate contribui la consolidarea pieţelor muncii, în eventualitatea
unor schimbări structurale”. Dimpotrivă, după cum s-a întâmplat în Portugalia, ceea ce a crescut este
precaritatea şi ceea ce a fost redus este securitatea, slăbind din ce în ce mai mult relaţiile de muncă şi drepturile
celor care lucrează.

Bruno Gollnisch (NI), în scris. – (FR) Lucrul pe care îl arată popularitatea pretinsă a activităţilor independente
nu este un nou entuziasm pentru înfiinţarea de întreprinderi, ci o descurajare profundă în rândul şomerilor
care se confruntă cu impotenţa sau ineficienţa serviciilor de ocupare a forţei de muncă.

Contractele şi angajările ocazionale reprezintă o consecinţă a politicilor care au deschis pieţele pentru
concurenţa străină. Această deschidere împinge în jos salariul şi nivelurile ocupării forţei de muncă, aproape
ultima variabilă reglabilă rămasă pentru întreprinderi într-o lume a concurenţei neloiale. Politicile actuale
în domeniul imigraţiei în Europa apasă, de asemenea, salariile şi condiţiile de muncă pentru lucrătorii mai
puţin calificaţi, după cum arată multe studii statistice. Acesta fără a lua în considerare costurile lor
disproporţionate pentru finanţele publice şi, astfel, responsabilitatea lor în deficitele şi datoriile publice,
precum şi cheltuielile fiscale asupra cetăţenilor europeni.

Cu toate acestea, ignorând toate aceste lucruri, raportoarea persistă într-o logică politică generală care conduce
la nesiguranţă, şomaj şi o creştere a numărului lucrătorilor săraci. Pledează pentru „flexicuritate” ştiind în
acelaşi timp că, în lumea creată de Uniunea Europeană, întreprinderile îşi vor aminti neapărat doar componenta
„flexi”. Şomerii şi lucrătorii nu trebuie să aştepte un salut de la Bruxelles - dimpotrivă!

Sylvie Guillaume (S&D), în scris. – (FR) Am votat pentru raportul elaborat de dna Gruny referitor la
contractele atipice, securizarea parcursului profesional, flexicuritate şi noile forme de dialog social, deoarece,
în ultimii ani, formele atipice de muncă - cu timp parţial de muncă, schimburi eşalonate - au crescut
considerabil ca număr şi pentru că trebuie să îi protejăm pe lucrători. Criza nu trebuie să servească drept
pretext pentru dezvoltarea muncii ocazionale. Toţi angajaţii trebuie să fie protejaţi de codul muncii, indiferent
de forma pe care o are contractul lor. De asemenea, raportul solicită statelor membre să revizuiască politicile
de flexicuritate pentru a oferi o mai bună protecţie lucrătorilor şi ne aminteşte importanţa dialogului social
şi a parteneriatelor sociale pentru aceste provocări.

Elisabeth Köstinger (PPE), în scris. – (DE) Astăzi, piaţa forţei de muncă şi relaţiile sale asociate de ocupare
a forţei de muncă sunt caracterizate de un singur cuvânt: flexicuritate. În acest context, există două lucruri
care trebuie luate în considerare: pe de o parte, trebuie să putem fi flexibili în modul de structurare a relaţiilor
de angajare care nu se încadrează în cadre convenţionale. Pe de altă parte, securitatea socială trebuie să fie
garantată pentru lucrătorii cu astfel de forme „atipice” de angajare. Sprijin propunerile raportoarei privind
intensificarea eforturilor pentru a crea de locuri de muncă durabile şi oportunităţi de formare, pentru a-i
ajuta pe şomeri şi pe cei care caută locuri de muncă în căutările lor prin furnizarea de consiliere activă, precum
şi pentru a-i reintegra la locul de muncă. Prin urmare, susţin raportul elaborat de dna Gruny.

Thomas Mann (PPE), în scris. – (DE) Am votat astăzi în favoarea raportului din proprie iniţiativă elaborat
de dna Gruny referitor la contractele de muncă atipice în UE. Acest lucru ne permite să trimitem două mesaje
clare pe piaţa muncii. Contractele de angajare atipice trebuie să rămână excepţia în Europa. Trebuie realizată
tranziţia către contracte de angajare stabile, protejate, de o mai bună calitate. Ritmul rapid al schimbărilor
structurale necesită forme mai flexibile de lucru. Cu toate acestea, contractele atipice nu trebuie să devină
norma, dacă acestea sunt asociate cu protecţie socială slabă sau chiar cu exploatare deliberată. Abuzurile din
cadrul angajării atipice încalcă modelul social european. Acest model variază în aplicarea sa în statele membre
şi formează coloana vertebrală a sprijinului public pentru acţiuni politice responsabile. Nu există nicio opţiune
alternativă pentru protejarea grupurilor dezavantajate, nu numai în cursul acestui An european de luptă
împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, şi nu numai în perioada de criză, după prăbuşirea din 2008.

Participarea, condiţii de muncă echitabile şi protecţia drepturilor fundamentale trebuie le să fie garantate
celor afectaţi în mod disproporţionat de angajarea atipică: femeile, vârstnicii şi tinerii. Trebuie să fie adoptate
măsuri proactive la nivel naţional şi european pentru a combate acest lucru, cum ar fi o campanie în masă
împotriva ocupării ilegale a forţei de muncă, eliminarea locurilor de muncă precare şi garantarea accesului
la formare continuă, calificări şi învăţare continuă. Trebuie să se găsească echilibrul necesar între productivitate,
pe de o parte, şi protecţia drepturilor lucrătorilor, pe de altă parte.
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Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT)Dacă Europa vrea să se concentreze mai mult asupra cetăţenilor, trebuie să
se străduiască să fie incluzivă în ceea ce priveşte piaţa forţei de muncă. În această perioadă de criză economică
şi financiară severă, trebuie să folosească toate mijloacele de care dispune pentru a salva locurile de muncă,
în special în rândul celor care beneficiază de cea mai mică protecţie pe piaţa muncii. Dialogul şi negocierile
colective pot contribui semnificativ la îmbunătăţirea şi menţinerea pieţei muncii.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), în scris. – (FR) Aş dori mai întâi să o felicit pe dna Gruny pentru munca sa
conştiincioasă, pentru că s-a străduit să găsească cel mai bun compromis posibil privind contractele atipice,
care sunt un subiect important. Nu trebuie să uităm că reformele în ceea ce priveşte dreptul la muncă trebuie
să se concentreze pe extinderea protecţiei lucrătorilor cu contracte atipice şi facilitarea tranziţiei între diferitele
tipuri de muncă şi de şomaj. Astfel, aş cere Comisiei şi guvernelor naţionale să îşi respecte responsabilităţile
cu privire la situaţia persoanelor din „categoriile excluse” – lucrători cu contracte atipice sau „foarte atipice”
- şi să găsească un echilibru între drepturile acestora şi drepturile „persoanelor cu contracte normale”. În cele
din urmă, aş dori să subliniez în special faptul că contractele pe durată nedeterminată trebuie să fie regula şi
că flexicuritate nu poate funcţiona fără protecţie socială puternică.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea raportului elaborat de dna Gruny, despre care
cred că este bine echilibrat şi că abordează o serie de aspecte sociale şi economice. Lucrătorii atipici pot
reprezenta o valoare adăugată în contextul actual de redresare economică, motiv pentru care şi aceştia trebuie
să fie protejaţi şi incluşi în directivele aflate deja în vigoare.

Raportul adoptă orientări bine definite şi măsuri specifice pentru protejarea locurilor de muncă, asigurând
locuri de muncă de înaltă calitate în întreaga Europă. Cred că este foarte important să îndemnăm statele
membre să îi sprijine în mod activ pe lucrători şi să se asigure că aceştia beneficiază de condiţii de lucru
flexibile, drepturi la concediu, contracte de muncă care includ munca cu fracţiune de normă şi stimulente
pentru a lucra acasă.

Europa trebuie să se deplaseze spre principii comune, concentrându-se în special pe o creştere a productivităţii
şi a calităţii ocupării forţei de muncă şi garantând securitatea, protecţia socială şi sprijinul special pentru
grupurile dezavantajate.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − Uniunea Europeană se confruntă cu o criză financiară, economică şi socială
majoră, iar pentru ca aceasta să fie depăşită, trebuie să se intensifice eforturile de a investi în competenţe, în
formarea profesională şi în crearea de locuri de muncă durabile.

În acest context, formele de contract atipice au crescut simţitor, cei mai afectaţi fiind lucrătorii tineri cu vârste
cuprinse între 19 şi 29 de ani sau cei trecuţi de 50 de ani, femeile şi lucrătorii slabi calificaţi. În termeni de
calitate a muncii, aceşti lucrători se confruntă cu o securitate scăzută a locului de muncă, cu lipsa unui plan
stabilit al carierei, cu mai puţine oportunităţi de formare şi de dezvoltare a carierei şi cu dificultăţi mai mari
privind reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială.

Astfel, este necesar să se extindă protecţia lucrătorilor angrenaţi în aceste forme de contract atipice, să fie
luate măsuri împotriva muncii nedeclarate şi să se faciliteze tranziţia între diferite situaţii de ocupare a forţei
de muncă şi şomaj.

Orice formă de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie însoţită de un ansamblu de drepturi care să includă:
egalitatea de tratament, protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor, accesul la formare, la negociere colectivă
şi la libertatea de asociere şi reprezentare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul a fost adoptat în plen în forma adoptată în cadrul
comisiei. Textul nu lezează, ci este relativ slab. Noi, cei din Grupul Verts/ALE, am depus o rezoluţie alternativă
din motive de vizibilitate şi pentru a preciza punctul nostru de vedere în plen. Nu a existat, din păcate, nicio
şansă să obţinem o majoritate pentru ea. Aşa cum era de aşteptat, aceasta a fost respinsă, dar a fost susţinută
de Grupul S&D şi o de parte a Grupului GUE/NGL.

Considerăm că aspectele negative sunt: absenţa oricărei referiri la un cadru juridic pentru drepturi egale;
absenţa oricărei referiri la definiţia lucrătorului (important pentru eludare); prea multă flexibilitate şi formulări
PPE pentru sarcinile administrative; şi prea multă flexicuritate, textul în ansamblu fiind excesiv în favoarea
flexicurităţii.

Pe latura pozitivă, textul garantează drepturile fundamentale ale lucrătorilor indiferent de tipul contractului
de angajare, extinde protecţia lucrătorilor atipici, stipulează că tranziţia dintre locurile de muncă trebuie să
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fie sigură, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la cauzele CEJ şi subliniază necesitatea de a consolida partenerii
sociali.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport pentru că, în timp ce, pe de o parte,
este corect să existe flexibilitate pe piaţa forţei de muncă şi ca tinerii să fie pregătiţi să accepte contracte atipice
care sunt utile pentru dezvoltarea lor, pe de altă parte, trebuie să fim vigilenţi pentru a ne asigura că aceste
opţiuni nu sunt utilizate de operatori fără scrupule care îi exploatează pe tineri prin remuneraţii reduse.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), în scris. – (DE) Incidenţa contractelor de muncă atipice este în creştere
în mod semnificativ în Uniunea Europeană. Analiza prezentată în raportul elaborat de dna Gruny este, prin
urmare, bună şi trebuie salutată. Cultura, mass-media şi noile mijloace de comunicare, în special, sunt sectoare
în care de-abia mai există contracte normale. De exemplu, operatorii de camere şi tehnicienii din cadrul
echipelor de filmare sunt descrişi ca fiind independenţi, chiar dacă există de fapt, un grad de dependenţă.
Totuşi, în acest context, raportul nu menţionează măsurile politice necesare pentru a le acorda angajaţilor
drepturile relevante pentru poziţia lor, cum ar fi drepturile la pensie sau drepturile de reprezentare. Prin
urmare, noi mergem mai departe în rezoluţia noastră alternativă. Solicităm ca aceleaşi drepturi să se aplice
tuturor contractelor de muncă şi ca acest principiu să fie consacrat în mod legal în UE. Nu trebuie să existe
două clase de contracte de angajare. Cei din Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană consideră, de asemenea,
că este important să se limiteze zona gri în ceea ce priveşte activităţile independente false. Prin urmare, ceea
ce dorim noi să realizăm este ca, în cazul în care există o dependenţă organizatorică şi financiară, această
relaţie de muncă să fie recunoscută de statutul de angajat. Acesta este singurul mod prin care ne putem asigura
că persoanele care au lucrat toată viaţa se pot bucura cu demnitate şi de bătrâneţe.

Bart Staes (Verts/ALE), în scris. – (NL) În zilele noastre, oamenii lucrează sub toate formele de muncă: ca
angajaţi sau ca („falşi”) independenţi, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă, cu contracte pe durată
determinată sau nedeterminată, ca lucrători la domiciliu sau ca lucrători temporari. Adevărul este că
flexibilitatea cerută de angajatori este de multe ori în detrimentul protecţiei necesare a lucrătorilor. Astăzi,
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană a depus o rezoluţie alternativă destinată să se axeze pe un statut
neechivoc de „lucrător” (indiferent de forma muncii) şi a exercitat presiuni pentru o directivă care să garanteze
drepturi egale pentru toţi lucrătorii. Această rezoluţie nu a avut succes şi Parlamentul a respins o oportunitate
de a construi o Europă socială mai puternică. Cu toate acestea, am sprijinit, de asemenea, rezoluţia iniţială,
deoarece solicită o extindere a protecţiei lucrătorilor şi urmăreşte să garanteze drepturile fundamentale ale
lucrătorilor şi o tranziţie în condiţii de siguranţă între locurile de muncă, şi să consolideze rolul sindicatelor.

În cadrul Anului european de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, această abordare este cu
siguranţă utilă, mai ales având în vedere faptul că tot mai mulţi oameni sunt angajaţi cu contracte atipice. În
Europa, 8 % dintre lucrători trăiesc în condiţii de sărăcie, deşi sunt încadraţi în muncă, şi 17 % din europeni
au venituri reduse. Prin urmare, adoptarea unor măsuri este, cu siguranţă, de dorit şi astfel salut poziţia de
ansamblu a Parlamentului European.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), în scris. – (SV) Am votat împotriva raportului care pledează pentru locuri
de muncă atipice, dar în condiţii mai bune decât cele la care ne-am referit în raport ca locuri de muncă foarte
atipice, care sunt în întregime nereglementate şi care sunt adesea aranjate printr-o strângere de mână între
angajator şi angajat. Comparând acest raport cu comunicarea Comisiei bazată pe Cartea verde a Comisiei
intitulată „Modernizarea legislaţiei muncii”, constatăm că în cursul procesului au fost făcute îmbunătăţiri.
Raportul subliniază, de asemenea, preocuparea cu privire la impactul hotărârilor împotriva sindicatelor pe
piaţa muncii din Europa. Acest lucru este important. În ţările mari, precum Germania şi Marea Britanie, de
exemplu, unul din patru locuri de muncă sunt în prezent în sectorul cu salarii mici. Şomajul şi dumpingul
social pe piaţa internă a Uniunii Europene au pus sindicatele şi circulaţia forţei de muncă în defensivă. Cu
toate acestea, cred că UE nu ar trebui să se implice în formele de angajare. Aceasta este o chestiune care trebuie
să fie, în schimb, abordată la nivel naţional. În ţara mea de origine, convenţiile colective care se ocupă de
aceste aspecte sunt negociate de către părţi autonome. Punctul de plecare trebuie să fie dreptul de a lucra cu
normă întreagă ca standard, dar cu posibilitatea de a lucra cu fracţiune de normă.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. – (FR) Am votat împotriva acestei rezoluţii, deoarece urmează
linia promovării ocupării forţei de muncă flexibile, a flexicurităţii şi a lucrurilor care le însoţesc de obicei:
şansele de angajare, aptitudinile şi adaptabilitatea la angajare, precum şi spiritul antreprenorial.

De asemenea, această rezoluţie urmăreşte să simplifice diversele contracte de muncă sub pretextul reducerii
numărului contractelor de muncă atipice şi al facilitării tranziţiilor între diversele tipuri de contract de muncă.
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Este adevărat că rezoluţia recunoaşte consecinţele sociale ale crizei actuale, în special creşterea numărului
lucrătorilor săraci şi al formelor atipice de angajare, dar deplânge, de asemenea, faptul că întreprinderile nu
reuşesc să dezvolte noi forme de contracte de angajare care să ofere suficientă flexibilitate pentru a răspunde
situaţiilor de criză.

Pe scurt, această rezoluţie se caracterizează încă printr-o abordare neoliberală ale cărei efecte dezastruoase
asupra ocupării forţei de muncă şi a drepturilor aferente acesteia le-am observat deja de mai mulţi ani.

Raport: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Creşterea eficienţei utilizării resurselor în Europa se numără printre
obiectivele prioritare ale Strategiei UE 2020. Un exemplu: biogazul este o resursă preţioasă pentru producerea
de energie electrică şi combustibil destinat transporturilor, precum şi pentru aprovizionarea reţelei de gaz.
Cea mai eficientă metodă de producere a biogazului este prin valorificarea deşeurilor organice, ceea ce
avantajează în acelaşi timp industria, economia, dar şi mediul.

Totodată, reciclarea deşeurilor biologice poate contribui şi la reducerea folosirii îngrăşămintelor chimice în
agricultură, în special a celor pe bază de fosfor, şi la îmbunătăţirea capacităţii de retenţie hidrologică a solului,
pentru menţinerea unei productivităţi ridicate. Această legătură între tranziţia spre o societate care reciclează,
dezvoltarea unei economii cu emisii scăzute de carbon şi potenţialul de a crea locuri de muncă în domeniu
este importantă în contextul economic, de mediu şi social actual.

Alfredo Antoniozzi (PPE), în scris. – (IT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece cred că gestionarea
eficientă şi durabilă a deşeurilor biologice este o prioritate absolută pentru UE, inclusiv din perspectiva
faptului că volumul de deşeuri biologice generate în UE în fiecare an este estimat între 76,5 şi 102 milioane
de tone de deşeuri alimentare şi vegetale şi 37 de milioane de tone provenite din industria alimentară şi a
băuturilor.

Sophie Auconie (PPE), în scris. – (FR) Dl Fernandes a primit sprijinul meu în ceea ce priveşte raportul său
referitor la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deşeurilor biologice în Uniunea Europeană. Cred că
domnia sa a reuşit pe bună dreptate să ia în considerare toate provocările, dintre care prevenirea şi reciclarea
sunt cele mai importante. Deşeurile biologice au un rol important în cadrul unei probleme mai generale:
combaterea schimbărilor climatice. Prin urmare, trebuie să separăm complet deşeurile biologice de deşeurile
standard, care sunt cea mai rea soluţie pe termen lung. În schimb, ar trebui să le utilizăm pentru compost
sau pentru producerea de bioenergie, aşa cum subliniază în mod ferm raportul. În cele din urmă, există o
mare diversitate între statele membre în ceea ce priveşte gestionarea curentă a deşeurilor biologice. În ceea
ce mă priveşte, sunt în favoarea unui singur act legislativ, cum ar fi cel propus de acest raport. În ultimul
rând, aş adăuga faptul că gestionarea deşeurilor biologice poate sprijini coeziunea socială a Uniunii Europene,
deoarece o companie de reciclare, de exemplu, este un generator puternic de locuri de muncă.

Zigmantas Balčytis (S&D), în scris. – (LT)Odată cu creşterea economiei şi a teritoriului UE, se produc
permanent cantităţi de deşeuri din ce în ce mai mari. În vederea gestionării eficiente a deşeurilor biologice,
prevenirea sau reducerea deşeurilor ar trebui să fie prioritare. Pentru a îndeplini acest obiectiv, cetăţenii înşişi
trebuie să se implice. În plus, deşeurile biologice pot fi utilizate ca materie primă pentru producerea de
biocombustibil folosit în sectoarele bioenergiei, energiei electrice şi transporturilor. Gestionarea eficientă a
deşeurilor biologice poate contribui la obiectivul UE de a produce cel puţin 20 % energie regenerabilă până
în 2020. Cu toate acestea, în vederea atingerii obiectivului referitor la gestionarea mai eficientă a surselor de
deşeuri şi la reducerea costurilor de gestionare a deşeurilor biologice, Comisia Europeană ar trebui să elaboreze
o directivă privind gestionarea deşeurilor biologice. Această directivă ar trebui să includă crearea unor sisteme
de colectare a deşeurilor, obligatorii pentru statele membre, şi, de asemenea, să stabilească metodele naţionale
de prelucrare a deşeurilor biologice pentru a evita metodele mai puţin adecvate, cum ar fi depozitele de
deşeuri şi incinerarea.

Mara Bizzotto (EFD), în scris. – (IT) În ciuda unor rezerve în legătură cu fezabilitatea anumitor obiective
specificate în raport, am decis să îl aprob şi, astfel, să votez în favoarea raportului elaborat de dl Fernandes.
Punerea în aplicare a tehnicilor de gestionare a deşeurilor biologice menite să prevină eliminarea acestor
deşeuri în depozitele de deşeuri pare a fi nu numai un act de responsabilitate faţă de mediu şi de comunităţi,
ci, de asemenea, o investiţie strategică pentru consolidarea unei potenţiale noi surse de oportunităţi de
angajare.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), în scris. – (PT) Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor biologice este
esenţială pentru dezvoltarea durabilă a Europei. Am votat în favoarea acestui raport întrucât solicită Comisiei
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Europene să elaboreze până la sfârşitul anului o propunere de directivă specifică privind deşeurile biologice.
Aceasta ar trebui să prevadă obligativitatea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor biologice şi de
reciclare.

Carlos Coelho (PPE), în scris. – (PT) Tratamentul deşeurilor este o problemă care afectează Europa şi întreaga
omenire. Tone de deşeuri sunt generate în fiecare zi, provocând daune mediului şi consecinţe negative asupra
sănătăţii publice şi a calităţii vieţii. În primul rând, aş dori să îl felicit pe dl raportor Fernandes pentru activitatea
sa excelentă. Legislaţia actuală în materie de deşeuri biologice nu răspunde cerinţelor de reglementare a
materialelor. Salut iniţiativa de a propune o directivă specifică pentru realizarea obiectivelor de gestionare
eficientă şi durabilă a deşeurilor biologice (o legiferare mai bună, simplificarea legislaţiei, claritate şi certitudine).
Problema nu se limitează la impactul ecologic dăunător al acestor deşeuri asupra depozitelor normale de
deşeuri, ci include şi rolul important în fertilizarea solului şi întregul potenţial energetic de bază (prin biogaz)
care poate fi folosit pentru a genera energie electrică, în încălzire sau în calitate de combustibil pentru vehicule.

O directivă specifică pentru gestionarea deşeurilor biologice mi se pare a fi un corolar de bază al aplicării
principiilor cuprinse în Directiva-cadru privind deşeurile. O serie de standarde trebuie să fie compilate,
practicile trebuie armonizate şi piaţa internă trebuie promovată printr-o sinergie între mediu, reciclare şi
crearea de locuri de muncă ecologice. O Europă eficientă din punct de vedere al resurselor nu este doar
Europa 2020; este Europa viitorului.

Mário David (PPE), în scris. – (PT) Gestionarea eficientă a deşeurilor biologice nu numai că aduce beneficii
mediului, ci, de asemenea, are o contribuţie pozitivă în domeniul social şi economic. Prin urmare, votez în
favoarea propunerilor acestui raport. Importanţa îmbunătăţirii eficienţei în gestionarea deşeurilor biologice,
precum şi stabilirea priorităţilor de prevenire/reducere a acestora, vor contribui la stimularea dezvoltării şi
gestionării durabile a resurselor naturale. De asemenea, este important să nu neglijăm efectele pozitive ale
unei gestionări mai bune a deşeurilor biologice, şi anume, impactul asupra funcţionării pieţei interne, asupra
viitorului agriculturii prin conservarea şi recuperarea fertilităţii solului şi, de asemenea, asupra promovării
energiei regenerabile. Compilarea vastei legislaţii privind gestionarea deşeurilor biologice într-un singur act
normativ ar trebui să aibă prioritate, la fel ca armonizarea necesară a politicilor statelor membre prin
intermediul unei directive specifice privind deşeurile biologice.

Robert Dušek (S&D), în scris. – (CS) După energie, industrie şi agricultură, deşeurile sunt cea de-a patra
mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră, principala sursă a emisiilor fiind depozitele de deşeuri. Depozitele
de deşeuri reprezintă o ameninţare enormă, nu numai prin producerea de metan, ci şi prin posibila
contaminare a apei subterane, a solului şi, desigur, a suprafeţei depozitelor de deşeuri. Zone din ce în ce mai
mari se confruntă cu degradarea ireparabilă a solului din depozite. La nivel mondial, deşeurile biologice sunt
cel mai frecvent transportate în depozite de deşeuri şi doar un procent mic este selectat şi prelucrat. Anual,
în Uniunea Europeană se produc până la 100 de milioane de tone de deşeuri menajere şi vegetale şi până la
37 de milioane de tone de deşeuri provin din industria alimentară şi a băuturilor. Cu toate acestea, deşeurile
biologice au un rol important în combaterea schimbărilor climatice şi, în cazul în care ar putea fi exploatate,
reprezintă un potenţial enorm pentru producerea de energie regenerabilă. Europenii înţeleg acum nevoia
de a sorta deşeurile. Cu toate acestea, deşeurile biologice sfârşesc aproape întotdeauna în depozite de deşeuri.

În unele din statele membre vechi, este posibil să stocăm deşeurile biologice în containere şi să le procesăm
şi utilizăm în continuare. În statele membre noi, nu există aproape nicio şansă de separare a deşeurilor
biologice sau a plasticului, sticlei şi hârtiei, deoarece oamenii nu au unde să le depoziteze. Prin urmare, este
esenţial să se creeze condiţii pentru reciclarea şi utilizarea ca sursă de energie a deşeurilor biologice în fiecare
stat membru al UE. Raportul tratează subiectul în mod corespunzător şi voi vota în favoarea adoptării lui.

Edite Estrela (S&D), în scris. – (PT) Am votat în favoarea raportului referitor la Cartea verde a Comisiei
privind gestionarea deşeurilor biologice în Uniunea Europeană, dat fiind faptul că prevederea unor sisteme
obligatorii de colectare separată şi de reciclare a deşeurilor biologice va permite o protecţie mai puternică a
mediului în UE şi va sprijini combaterea schimbărilor climatice.

Diogo Feio (PPE), în scris. – (PT) Simpla observare a volumului de deşeuri biologice aruncate zilnic ca urmare
a consumului privat ar trebui să ne alerteze cu privire la necesitatea de a examina cele mai bune moduri de
utilizare şi minimalizare a impactului acestora asupra mediului. Dacă la consumul privat se adaugă consumul
industrial, această necesitate devine rapid o urgenţă şi ar trebui să motiveze atât factorii de decizie politică,
cât şi pe specialişti să persiste în studierea celor mai potrivite procese şi metode. Eu cred că o directivă care
vizează îmbunătăţirea eficientă a gestionării acestui tip de deşeuri ar fi un mare avantaj pentru cetăţenii
tuturor statelor membre.
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José Manuel Fernandes (PPE), în scris. – (PT) Salut adoptarea prezentei rezoluţii, pentru care sunt raportor,
care sprijină elaborarea unei directive specifice privind deşeurile biologice până la sfârşitul anului 2010 şi
instituirea unui sistem de colectare separată pentru statele membre, cu excepţia cazului în care acest lucru
nu reprezintă cea mai bună opţiune din punct de vedere ecologic sau economic.

Se estimează că volumul deşeurilor biologice produse în UE în fiecare an este de aproximativ 100 de milioane
de tone. Acest tip de deşeuri este a patra mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră în UE, în special atunci
când sunt stocate în depozite de deşeuri. Rezoluţia prezentată aici urmăreşte să încurajeze redirecţionarea
deşeurilor biologice înainte ca acestea să ajungă în depozitele de deşeuri, să promoveze producţia de compost
de înaltă calitate pentru a regenera solul fără substanţe chimice şi să încurajeze producerea de energie
regenerabilă. Până în prezent, Comisia Europeană a insistat asupra inutilităţii unei directive privind acest
flux de deşeuri.

Sper că dl comisar responsabil pentru Direcţia Generală Mediu citeşte raportul, notează poziţia majorităţii
din Parlament şi nu mai are o perspectivă atât de limitată asupra problemei. Poziţia noastră este ambiţioasă
şi realistă. Solicităm o directivă specifică care aduce claritate şi certitudine şi sperăm că dl comisar este receptiv
la dorinţele Parlamentului.

João Ferreira (GUE/NGL), în scris. – (PT) Gestionarea deşeurilor biologice, absolut necesară pentru existenţa
sănătoasă a speciei umane şi pentru coexistenţa armonioasă cu natura, nu trebuie privită din perspectiva
intereselor strict comerciale. Raportul aflat în discuţie se referă la „stabilirea unui sistem obligatoriu de
colectare separată pentru statele membre”, precum şi la tratarea adecvată a deşeurilor biologice prin digestie
anaerobă şi compostare. Deşi suntem în mare parte de acord cu aceste principii, nu putem, totuşi, să nu
subliniem anumite probleme. Pe lângă dificultăţile tehnice inerente tratării recomandate, care nu pot fi
ignorate, aceasta este şi mult mai costisitoare. Întrebarea fără răspuns din raport este: cine va plăti?

Raportul este permisiv în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a producerii de deşeuri, axându-se aproape
exclusiv pe reciclarea acestora. Reducerea este una dintre cele mai bune modalităţi de a combate problemele
referitoare la deşeuri. Mă refer la posibilitatea de compostare pe piaţa internă, care ar permite ca o mare parte
a deşeurilor biologice să ocolească sistemul de tratare generală - o problemă care nu este prezentă în raport.
În ceea ce priveşte compostarea, nu este suficient să spunem că trebuie să o facem. Trebuie să creăm condiţii
pentru utilizarea acesteia, fără restricţii şi fără fundaţii tehnice sau ştiinţifice, care favorizează numai concurenţa
mai puternică din industria de îngrăşăminte.

Françoise Grossetête (PPE), în scris. – (FR) Am votat în favoarea raportului referitor la Cartea verde a
Comisiei privind gestionarea deşeurilor biologice (deşeuri biodegradabile) în Uniunea Europeană.

Există o diferenţă mare între statele membre care reciclează cel mai puţin - 90 % eliminare în depozite de
deşeuri, 10 % reciclare şi valorificare energetică - şi cele care au adoptat abordări mai eficiente - 10 % eliminare
în depozite de deşeuri, 25 % valorificare energetică şi 65 % reciclare.

Deşeurile biologice joacă un rol important în combaterea schimbărilor climatice şi oferă un potenţial interesant
în ceea ce priveşte protejarea solului şi promovarea producţiei de energie regenerabilă. Statele membre trebuie
să ia măsuri pentru a promova colectarea separată a deşeurilor biologice - de exemplu, pentru a produce
compost. Trebuie să avem o adevărată piaţă europeană de compost, deoarece compostarea este cea mai
adecvată metodă de prelucrare a deşeurilor vegetale şi are avantajul că poate fi folosită pentru fertilizarea
solului.

Gestionarea satisfăcătoare a deşeurilor biologice ar avea, prin urmare, nu numai avantaje ecologice, ci şi
avantaje economice.

Ian Hudghton (Verts/ALE), în scris. – Sprijinul larg pe care acest Parlament l-a acordat raportului elaborat
de dl Fernandes este un semn de bun venit. Acesta arată faptul că Parlamentul este unit în decizia de a lua în
serios această problemă şi transmite un mesaj clar celorlalte instituţii, precum şi statelor membre. Nu mai
târziu de luna trecută, guvernul scoţian a publicat un Plan pentru zero deşeuri care se ocupă de multe dintre
aspectele discutate în Cartea verde a Comisiei. Trebuie să se ia măsuri la nivelul UE şi votul de astăzi ar trebui
să garanteze înregistrarea unor progrese.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), în scris. – (FR) Acest raport urmează abordarea corectă. Prin propunerea
de a abandona depozitele de deşeuri, pentru a favoriza compostarea şi incinerarea şi pentru a ne asigura că
incinerările implică recuperarea de energie, se întoarce parţial la cadrul de planificare ecologică pe care îl
susţinem. Acest lucru mă bucură. Totuşi, în pledoaria pentru recuperarea biocarburanţilor şi pentru stimulente
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pentru privatizarea gestionării deşeurilor, urmează toate vechile linii liberale fără a lua în considerare eşecurile
lor. Prin urmare, mă voi abţine.

Nuno Melo (PPE), în scris. – (PT)Cred că măsurile care vizează îmbunătăţirea gestionării deşeurilor biologice
în Uniunea Europeană sunt vitale, având în vedere beneficiile ecologice şi economice extinse pe care le vor
aduce. Ca urmare a expansiunii economice şi teritoriale a Uniunii Europene, cantităţile de deşeuri generate
sunt permanent în creştere şi se estimează că volumul deşeurilor biologice produse anual în UE este de
aproximativ 100 de milioane de tone de deşeuri alimentare şi vegetale şi de 37 de milioane de tone de deşeuri
provenite din industria alimentară şi a băuturilor. O mare parte din aceste deşeuri vegetale, menajere şi
alimentare poate şi ar trebui să fie folosită ca sursă de energie regenerabilă şi în materialele reciclate. În acest
fel putem contribui nu numai la combaterea schimbărilor climatice, ci şi la promovarea solurilor mai sănătoase
şi la încetinirea pierderii biodiversităţii.

Andreas Mölzer (NI), în scris. – (DE) Este important ca mediul să utilizeze materii prime disponibile în mod
raţional, ceea ce înseamnă, de asemenea, reciclarea deşeurilor biologice, în cazul în care deşeurile nu pot fi
evitate. Acest tip de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la mediu este în continuă creştere, permiţându-le să
înţeleagă mai bine scopul protecţiei mediului şi a climei. În mod tradiţional, au existat diferenţe între statele
membre în ceea ce priveşte, de exemplu, modul de utilizare a deşeurilor biologice pentru a genera energie.
Având în vedere faptul că în acest domeniu au fost deja făcute ceva investiţii, ar fi rezonabil să recunoaştem
diferenţele naţionale în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Raportul nu a acordat suficientă atenţie
acestui lucru, motiv pentru care şi eu m-am abţinut de la vot.

Justas Vincas Paleckis (S&D), în scris. –Am votat în favoarea raportului referitor la Cartea verde a Comisiei
cu privire la gestionarea deşeurilor biologice în UE, care îşi ia un angajament ferm pentru combaterea
schimbărilor climatice şi pentru a reduce impactul negativ al creşterii economice. Chiar dacă tratarea deşeurilor
biologice a fost deja discutată pe larg în instituţiile europene, nu se poate să nu observăm cât de mult s-a
schimbat situaţia în ultimii ani. Întrucât progresul tehnologic trebuie să fie inclus în dezbateri, nu mai puţin
de 11 state membre noi au aderat la UE împreună cu Lituania, toate aducând practici specifice de gestionare
a deşeurilor. În timp ce volumul anual al deşeurilor biologice în UE este estimat la 76,5 - 102 Mt (milioane
de tone) pentru deşeurile alimentare şi vegetale şi până la 37 Mt din industria alimentară şi a băuturilor,
consider că este extrem de important să pregătim terenul pentru o dezbatere privind eventuala necesitate de
acţiune politică viitoare. Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor biologice şi dezvoltarea utilizării lor ca resursă
va duce la câştiguri economice, sociale şi ecologice considerabile şi va putea ajuta la transformarea UE într-o
„societate care reciclează”, eficientă din punct de vedere al resurselor.

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) Deşeurile biodegradabile - deşeurile biodegradabile vegetale, menajere
şi alimentare – reprezintă aproximativ o treime din deşeurile urbane şi au un impact potenţial semnificativ
asupra mediului. Atunci când aceste deşeuri sunt eliminate în depozitele de deşeuri, ele emit metan, un gaz
cu efect de seră de 23 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon şi una dintre principalele cauze ale
schimbărilor climatice.

Deşi gestionarea deşeurilor în Uniunea Europeană este reglementată de un pachet consistent de norme, în
domeniul deşeurilor biodegradabile există încă loc pentru îmbunătăţiri suplimentare, cu atât mai mult cu
cât aceste deşeuri pot fi reciclate şi folosite ca sursă de energie regenerabilă.

Prin urmare, o directivă specifică privind gestionarea deşeurilor biologice ar fi un factor esenţial în punerea
în aplicare a principiilor care decurg din Directiva-cadru privind deşeurile, precum şi din alte directive privind
gestionarea deşeurilor, în general. Am o singură reţinere şi aceasta se referă la flexibilitatea pe care directiva
trebuie să o aibă la nivel local pentru a permite adoptarea celei mai bune soluţii ecologice şi economice.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), în scris. – (PT) Salut adoptarea acestui raport cu o majoritate covârşitoare,
întrucât se referă la chestiunea proeminentă a gestionării deşeurilor biologice în UE şi a solicitat Comisiei
Europene să elaboreze o directivă pentru a crea un sistem obligatoriu de colectare separată a deşeurilor pentru
toate statele membre.

Într-adevăr, gestionarea deşeurilor este o problemă gravă şi actuală care trebuie să fie rezolvată urgent, ţinând
cont îndeosebi de faptul că UE produce anual aproximativ 100 de milioane de tone de deşeuri biologice. De
asemenea, trebuie subliniat faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice la care UE s-a angajat şi în cadrul
căreia este lider mondial necesită o gestionare adecvată a deşeurilor, deoarece acestea sunt a patra mare sursă
de gaze cu efect de seră din UE.
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Deşeurile biologice pot fi de asemenea reutilizate pentru a produce bioenergie şi biocarburanţi. Industria de
reciclare creează în prezent aproximativ 250 de locuri de muncă pentru fiecare 10 000 de tone de deşeuri
reciclate. Îndemnul de a elabora o directivă specifică privind gestionarea deşeurilor reprezintă o contribuţie
importantă a acestui raport, ca recunoaştere a faptului că standardele actuale pentru deşeurile biologice sunt
dispersate şi au nevoie de o mai mare claritate, simplificare şi precizie juridică.

Marit Paulsen, Olle Schmidt şi Cecilia Wikström (ALDE), în scris. – (SV) Am ales să susţinem raportul
elaborat de dl Fernandes pentru a indica faptul că gestionarea ecologică a deşeurilor biologice în Europa este
importantă dacă dorim să reducem schimbările climatice şi să combatem distrugerea mediului. Cu toate
acestea, am dori să subliniem faptul că acest lucru ar trebui realizat prin punerea corectă în aplicare şi
respectarea legislaţiei în vigoare şi nu printr-o creştere complicată a reglementărilor.

Rovana Plumb (S&D), în scris. − Un obiectiv strategic al politicii de gestionare a deşeurilor este transformarea
UE într-o societate caracterizată prin reciclare. Cantitatea enormă de deşeuri produse anual în UE (estimată
între 76,5 şi 102 milioane de tone de deşeuri biologice, iar in România la cca. 8 milioane tone), nu poate fi
irosită. Deşeurile biologice joacă un rol important în combaterea schimbărilor climatice (în 2004, în sectorul
deşeurilor au fost emise un total de 109 milioane de tone de gaze cu efect de seră), oferind un potenţial
valoros de protejare a solului şi de promovare a producţiei de energii regenerabile.

Aceasta înseamnă că dezvoltarea durabilă poate fi promovată prin gestionarea eficientă a resurselor:
gestionarea corectă şi după norme uniforme la nivel UE a deşeurilor biologice, promovarea inovaţiilor
tehnologice şi crearea de locuri de muncă verzi (de exemplu, industria reciclării a 10 000 de tone deşeuri
creează până la 250 de locuri de muncă).

De aceea, un sistem obligatoriu de colectare separată, reciclarea deşeurilor biologice, o directivă specifică
pentru deşeurile biologice, încurajarea cercetării şi inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a cetăţenilor
privind măsurile de prevenire a acumulării de deşeuri sunt necesare pentru a ajuta economia şi mediul
înconjurător şi pentru atingerea obiectivelor strategiei UE 2020.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), în scris. – Raportul conţine deja aspectele cele mai relevante pentru
noi, cei din Grupul Verzilor. Ne-am concentrat pe evidenţierea problemelor de valorificare a deşeurilor
biologice sub forma incinerării deşeurilor cu valorificare energetică, afirmând că reciclarea deşeurilor biologice
este de departe preferabilă incinerării, întrucât nu numai că evită formarea de gaz metan, ci, de asemenea,
contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin captarea carbonului şi îmbunătăţirea calităţii solului.
Acest lucru a fost inclus în considerentele textului adoptat în comisie.

Oreste Rossi (EFD), în scris. – (IT) Suntem în favoarea Cărţii verzi a Comisiei privind gestionarea deşeurilor
biologice. Introducerea unor sisteme de colectare separată, stabilirea standardelor pentru compost, orientările
pentru prevenirea producerii de deşeuri organice, aplicarea conceptului de ciclu de viaţă şi evaluarea deşeurilor
sunt punctele de plecare pentru a spori eficienţa şi economiile, în speranţa unui sistem de colectare separată
în toate statele UE, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este practic din motive economice sau ecologice.

Nuno Teixeira (PPE), în scris. – (PT) Gestionarea deşeurilor biologice în UE este o problemă extrem de
importantă pentru vremurile noastre, nu numai din perspectiva cantităţii masive de deşeuri produsă în fiecare
an (estimată la 139 de milioane de tone), dar şi din perspectiva schimbărilor climatice continue la care suntem
martori. Producerea deşeurilor biologice este inevitabilă prin definiţie, dar lucrul care poate fi evitat este
gestionarea necorespunzătoare a acestora, în special în cazul în care sunt stocate în depozitele de deşeuri,
care constituie principala sursă de gaze emise în stratul de ozon.

Aceste deşeuri pot fi transformate, constituind o valoare adăugată pentru societate, dat fiind faptul că, dacă
putem obţine avantaje din acestea, putem reînnoi industrii şi utiliza resurse care altfel nu ar fi folosite. Mă
refer, printre altele, la capacitatea acestora de a-şi spori valoarea în producţia de bioenergie, care poate fi
transformată în energie electrică şi termică, sau de biocarburanţi, o alternativă la furnizarea de combustibili
fosili, care sunt aproape epuizaţi din cauza utilizării continue. Raportul este un pas important pentru
dezvoltarea durabilă a Uniunii şi sunt total de acord cu raportorul că modul cel mai bun de a atinge obiectivele
stabilite, atât în ceea ce priveşte politica de mediu, cât şi piaţa internă, va fi posibil odată cu elaborarea unei
directive privind deşeurile biologice.

Georgios Toussas (GUE/NGL), în scris. – (EL) Deputaţii din Partidul Comunist Grec au votat împotriva
raportului, care este în conformitate cu Cartea verde a Comisiei şi urmează loial linia anti-mediu adoptată
de UE în favoarea incinerării în masă a deşeurilor mixte, adoptată de către organismele comunitare (Consiliul
şi Comisia) şi de reprezentanţii politici ai monopolurilor din Parlamentul European. Raportul acordă prioritate

101Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



„valorificării energetice” din deşeurile biologice urbane prin digestia „anaerobă” pentru producerea de biogaz
şi consideră incinerarea a fi o „alternativă viabilă”, chiar dacă este cunoscut faptul că acestea au un impact
negativ din punct de vedere al poluării mediului şi al daunelor şi beneficii zero. În acelaşi timp, pune pe locul
doi tratarea aerobă, care este o tehnologie uşoară, simplă, testată şi sigură, care produce un produs stabil, de
înaltă calitate, la un cost mult mai mic. Motivul este faptul că aceasta nu garantează profituri mari pentru
capital şi nici nu face legătura cu alte politici de unificare a euro la fel de distructive la adresa mediului pentru
a promova incinerarea biomasei şi a biocarburanţilor. Raportul demonstrează că UE şi faţa politică a capitalului
din Parlamentul European există pentru a servi profiturile de monopol, în detrimentul sănătăţii şi chiar al
vieţii lucrătorilor.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. – (FR) Am votat în favoarea acestei rezoluţii, în care Parlamentul
European solicită Comisiei Europene să ia măsuri privind prelucrarea şi gestionarea deşeurilor biologice - şi
anume, deşeurile rezultate din alimente şi pregătirea lor, deşeurile vegetale (grădini, parcuri şi aşa mai departe
), deşeurile provenite din industrie (lemn şi aşa mai departe) - şi, în special, să prezinte un proiect de directivă
specifică. În acest fel, Parlamentul European reiterează cererea formulată în cursul revizuirii din 2008 a
legislaţiei comunitare privind deşeurile.

În special, Parlamentul European solicită sortarea obligatorie a deşeurilor biologice, reciclarea deşeurilor
biologice şi clasificarea tipurilor de compost în funcţie de calitatea lor.

Comisia şi statele membre trebuie să ia măsuri, astfel încât europenii să fie conştienţi de beneficiile ecologice
ale prelucrării deşeurilor biologice. Acest lucru se datorează faptului că aceste deşeuri reprezintă între 118
şi 138 milioane de tone de deşeuri organice şi, astfel, în mare parte, sfârşeşte în colectarea deşeurilor normale,
în vreme ce ar putea fi valorificate în alte scopuri.

Prin urmare, este Comisia trebuie să acţioneze de urgenţă, cu atât mai mult cu cât, dat fiind eşecul summitului
de la Copenhaga, problemele ecologice sunt în prezent pe locul doi, ca să nu spunem mai mult.

8. Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal

(Şedinţa a fost suspendată la ora 13.05 şi reluată la ora 15.00)

PREZIDEAZĂ: JERZY BUZEK
Preşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal

10. Guvernanţa economică în UE şi în zona euro şi supravegherea bugetelor naţionale
(dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este declaraţia Preşedintelui Comisiei privind guvernanţa
economică în UE şi în zona euro şi supravegherea bugetelor naţionale (2010/2773(RSP)).

José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei. – (FR) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, guvernanţa
economică reprezintă o provocare crucială pentru viitorul Uniunii noastre. În 1993, atunci când preşedintele
Delors a expus în mod clar nevoia pentru o coordonare mai strânsă a politicilor economice, numeroase state
membre au respins acest lucru.

Mai mult, atunci când prima Comisie – pe care am avut onoarea să o prezidez – a adus în discuţie această
problemă în raportul său cu privire la cea de a zecea aniversare a uniunii economice şi monetare, în 2008,
multe persoane nu au ascultat. Cu toate acestea, am subliniat nevoia de a oferi un răspuns adecvat la problema
guvernanţei economice în orientările mele pentru mandatul actual, pe care le-am discutat împreună acum
aproape un an în urmă.

Prin urmare, dl comisar Olli Rehn a discutat acest aspect cu dvs. în cadrul discursului dumnealui. Până în
acel moment, Comisia îşi anunţase deja intenţia de a înainta propuneri pentru consolidarea guvernanţei
economice în Uniunea Europeană, în special în zona euro. Din păcate, criza economică a demonstrat că am
avut dreptate. Cu toate acestea, caracterul urgent al acestei dezbateri este acum recunoscut şi nu îmi rămâne
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decât să salut faptul că toate condiţiile au fost îndeplinite în cele din urmă pentru a progresa spre o reală
guvernanţă economică europeană.

Prin urmare, la 12 mai, Comisia a furnizat propunerile detaliate. Aceste propuneri au menţinut dezbaterea
vie, inclusiv cu Parlamentul European, precum şi activitatea grupului operativ prezidat de Preşedintele
Consiliului European. Comisia este mulţumită de progresele înregistrate de această activitate şi de consensul
realizat până în prezent, care s-a văzut foarte clar în cadrul Consiliului European.

Pentru a menţine această dinamică, miercurea trecută, Comisia a adoptat din nou o serie de propuneri care,
odată transformate în iniţiative legislative, vor putea fi puse în aplicare începând cu anul 2011, dacă sunt
adoptate în timp util. Aceste propuneri nu presupun schimbarea tratatului. Trebuie să acţionăm acum, în
contextul juridic de care dispunem în prezent. Aceasta nu este o limitare. Noile posibilităţi pe care ni le oferă
Tratatul de la Lisabona pot şi trebuie să fie utilizate în întregime, pentru că nu mai dispunem de timp de
aşteptare. Cetăţenii noştri, întreprinderile şi economia noastră ne cer să luăm iniţiative. Este responsabilitatea
noastră să hotărâm şi să acţionăm acum.

Preşedinte al Comisiei. − Din cauza crizei economice, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o serie de teste
serioase. Consolidarea guvernanţei economice reprezintă, desigur, doar un aspect al răspunsului Uniunii
Europene în faţa crizei.

Răspunsul a inclus, de asemenea, alte dimensiuni: reforma cuprinzătoare a reglementării pieţelor financiare
şi propuneri pentru o nouă arhitectură europeană de supraveghere. Astfel cum am menţionat în această
dimineaţă, se poate ajunge la o înţelegere în următoarele zile. Fac apel la toate părţile implicate să menţină
dinamica pozitivă, să se asigure că noile autorităţi pot să îşi înceapă activitatea la începutul anului 2011. De
asemenea, acest lucru va menţine Europa la conducerea punerii în aplicare a angajamentelor noastre G20
în acest domeniu: măsurile pentru asigurarea stabilităţii financiare, în primul rând prin intermediul
programului pentru Grecia şi apoi prin mecanismele pentru zona euro ca întreg şi, nu în ultimul rând, un
program pentru creştere şi locuri de muncă prin intermediul reformelor structurale incluse în strategia Europa
2020.

Răspunsul nostru în faţa crizei este unul holistic. Stabilizăm, consolidăm şi modernizăm. Pregătim economia
noastră socială de piaţă pentru a asigura un viitor mai bun pentru cetăţenii noştri. Dar pentru moment,
permiteţi-mi să mă concentrez asupra guvernanţei.

Provocarea ultimelor luni s-a concentrat pe întrebarea dacă guvernanţa noastră economică este egală cu
noile presiuni exercitate asupra stabilităţii noastre economice şi fiscale. Beneficiem de dispoziţiile în vigoare
ale tratatului care ne permit să acţionăm. Dispunem de instituţii. Trebuie să o facem să funcţioneze.

Ne-am confruntat cu un risc real şi am rezistat cu succes. Acum acoperim lacunele pe care le-am identificat
pentru a preveni astfel de riscuri în viitor. În cadrul comunicării Comisiei din 12 mai, am anunţat pentru
prima dată Parlamentului ideile pe care le-am prezentat. Din acel moment, dezbaterile noastre sunt reflectate
în comunicarea Comisiei din 30 iunie. Acum ne îndreptăm spre etapa de exploatare, Comisia fiind gata deja
începând cu luna septembrie să prezinte propuneri legislative.

Înainte de a explica problemele în mod detaliat, aş dori să subliniez cât de mult a beneficiat acest proces de
pe urma activităţii Consiliului European, a grupului operativ prezidat de Preşedintele Consiliului European
şi într-adevăr în urma deliberărilor Parlamentului. Această activitate a contribuit la crearea unui adevărat
impuls european. Sper că acest lucru se va traduce mai târziu într-o examinare şi adoptare rapidă a
propunerilor legislative.

Abordarea noastră privind guvernanţa economică este de a avea norme care sunt mai cuprinzătoare şi mai
eficiente. Tratatul actual ne oferă posibilităţi numeroase de aplicare pentru a face acest lucru şi am convingerea
că metoda comunitară ne va oferi din nou răspunsul corect.

Avem nevoie de un regim mai puternic de supraveghere. Acest lucru presupune unul care este mai strict şi
mai larg, care acoperă politicile bugetare, macroeconomice şi structurale, un regim care recunoaşte realitatea
potrivit căreia fiecare stat membru are particularităţile sale şi un regim care să reflecte, de asemenea,
interdependenţa despre care ştim cu toţii că este esenţială pentru economia europeană.

Ce înseamnă acest lucru în detaliu? În primul rând, avem nevoie de o coordonare sporită. Soluţia este
„semestrul european”. Acesta va spori transparenţa economică şi va încuraja evaluările inter pares, ex ante,
între statele membre. În cazul în care statele membre îşi prezintă programele de stabilitate şi convergenţă,
precum şi cele privind reforma naţională în acelaşi timp, vom avea o abordare cu adevărat comună. Această
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perspectivă europeană va constitui un beneficiu pentru statele membre, deoarece acestea plănuiesc, discută
şi îşi adoptă bugetele naţionale în conformitate cu procedurile lor constituţionale naţionale.

În al doilea rând, avem nevoie de credibilitatea care survine odată cu o mai bună punere în aplicare. Acest
lucru presupune stimulente îmbunătăţite şi metode de sancţionare, o combinaţie mai eficientă între acţiunea
preventivă şi cea corectivă. Avem nevoie de un Pact de stabilitate şi creştere care să aibă ca obiective nu numai
criteriul deficitului, ci şi pe cel al datoriei: un pact care deţine autoritate reală şi este respectat. Bineînţeles,
cele mai eficiente sancţiuni sunt cele care nu necesită să fie utilizate, deoarece generează stimulentul care
trebuie respectat – iar pentru a obţine acestui lucru, normele trebuie să fie suficient de puternice pentru a
pretinde acest respect.

Doresc să clarific foarte bine acest aspect. În lipsa unui sistem mai riguros de stimulente şi sancţiuni, nu vom
consolida guvernanţa economică într-un mod credibil. În cazul în care un stat membru nu respectă normele
convenite de comun acord, acesta trebuie să se pregătească să suporte consecinţele. Acest lucru presupune,
de asemenea, că sancţiunile trebuie să fie astfel elaborate încât să se aplice tuturor statelor membre pe temeiuri
egale. Parlamentul poate fi asigurat de faptul că Comisia va face tot posibilul să garanteze că se va întâmpla
aşa.

În ceea ce priveşte sancţiunile financiare, propunem ca acestea să se bazeze pe o schemă mai vastă de cheltuieli
de la bugetul UE decât s-a întâmplat înainte. Într-un cuvânt, toate statele membre ar trebui, în viitor, să se
confrunte cu riscul de a pierde bani de la bugetul UE în caz de nerespectare persistentă a normelor fiscale.
Aplicarea acestor norme ar trebui să fie, de asemenea, cvasi-automată în ceea ce priveşte componenta corectivă
a Pactului de stabilitate şi creştere.

Calendarul de măsuri este de asemenea esenţial. Nu trebuie să cădem în capcana de a aştepta prea mult înainte
ca sancţiunile să îşi arate efectele. Stimulentele şi sancţiunile trebuie să fie aduse în prim plan, astfel încât
acţiunea să fie întreprinsă înainte ca situaţia să scape de sub control. Acţiunea preventivă poate fi mult mai
eficientă decât cea corectivă – dar este nevoie de disciplină şi de voinţă politică.

Unul dintre punctele cele mai slabe ale normelor noastre actuale este lipsa de mecanisme necesare pentru a
face faţă problemelor care apar în aşa-numitele „vremuri bune”. Am abordat acest aspect în propunerile
noastre, în special, în ceea ce priveşte zona euro.

În al treilea rând, supravegherea noastră trebuie să surprindă toate elementele cheie. Aceasta nu trebuie să
se limiteze doar la politica fiscală. Am observat că o astfel de perspectivă îngustă nu funcţionează. Trebuie
să dispunem de instrumentele necesare pentru a detecta dezechilibrele macroeconomice între statele membre.

Asemenea dezechilibre slăbesc coeziunea UE şi, în special, a zonei euro. Un tabel complet de indicatori ne
va oferi ceea ce avem nevoie pentru a identifica divergenţele în creştere şi pentru a propune soluţii. Desigur,
este necesară completarea acestora cu mecanismele adecvate de aplicare pentru astfel de remedii.

În al patrulea rând, avem de asemenea nevoie de norme fiscale mai stricte, precum şi de a impulsiona reformele
structurale, inovarea şi comerţul care vor ajuta Europa să revină pe drumul cel bun în ceea ce priveşte creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă pentru viitor. Acesta este aspectul la care se referă strategia noastră
Europa 2020. Consiliul European a aprobat-o în urmă cu două săptămâni. Acum trebuie să o punem în
practică pentru a ne asigura că politicile naţionale şi europene sunt pe deplin în acord, creând un cerc virtuos
în care creşterea economică într-o parte a Europei ajută la creşterea într-o altă parte.

În al cincilea rând, permiteţi-mi să repet importanţa covârşitoare a reglementării transparente şi solide de
pe piaţa financiară, precum şi să fac apel la toţi actorii care participă la proces, pentru a adopta reformele
necesare cât mai repede posibil.

Aş dori să subliniez dimensiunea istorică a reformelor pe care le promovăm. Acestea constituie un răspuns
la provocările cu care se confruntă moneda noastră unică în Europa, având însă, de asemenea, un impact
important pe pieţele financiare globale.

A venit vremea să oferim Uniunii economice şi monetare instrumentele de care are nevoie pentru a funcţiona
pe deplin, pentru a-şi asigura credibilitatea. Aspectul care se află în joc nu este reprezentat doar de anumite
norme tehnice. În joc se află viitorul monedei euro şi putem spune, într-o anumită măsură, viitorul proiectului
nostru european.

Pentru a face toate aceste lucruri posibile, trebuie să demonstrăm fără nicio urmă de îndoială faptul că lumea
s-a schimbat şi că propunerile noastre privind guvernanţa economică nu mai sunt aceleaşi, ci că acestea
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reprezintă un progres real. În prezent, au fost îndeplinite condiţiile pentru a reuni Pactul de stabilitate şi
creştere, guvernanţa economică şi reformele structurale într-un sistem coerent în cadrul Uniunii economice
şi monetare.

Acest sistem ar trebui să îmbine toate instrumentele noastre în vederea atingerii unui obiectiv comun:
Fondurile structurale, bugetul de supraveghere şi reformele prevăzute în cadrul strategiei Europa 2020.

Aceasta este o strategie pentru întreaga Uniune. Strategia nu este doar o îmbinare de strategii diferite. Este o
strategie economică reală pentru Europa, dar putem avea o strategie economică europeană doar dacă avem
un sistem de guvernanţă economică reală. Cu toate acestea, sistemul de stimulente şi sancţiuni ar trebui să
reflecte responsabilităţile speciale ale statelor membre care au adoptat deja moneda unică, în strictă
conformitate cu cadrul juridic. Statele membre respective împărtăşesc un bun comun numit euro şi ar fi
inacceptabil ca comportamentul nepotrivit al unor membri să expună riscului pe toate celelalte.

Sunt convins că aceste propuneri vor presupune o schimbare în coerenţa economică a Uniunii şi în acelaşi
timp vor păstra aspectele specifice inevitabile dintre acele state membre care sunt membre ale zonei euro şi,
desigur, le vor respecta pe cele care nu sunt încă membre.

Situaţia actuală necesită ambiţie şi îndrăzneală: propunerile Comisiei vor transmite un mesaj puternic, atât
în interiorul UE, cât şi în întreaga lume, potrivit căruia Uniunea Europeană este egală cu sarcina asumată.
Prin urmare, este extrem de important ca cele trei instituţii ale noastre să lucreze în mod constant într-un
spirit de strânsă cooperare pentru a finaliza şi a aproba aceste propuneri cu încredere reciprocă, şi să creadă
în viitorul nostru comun.

Este important ca toţi partenerii noştri din întreaga lume să înţeleagă că suntem gata să facem orice este
nevoie pentru a apăra moneda euro şi stabilitatea monedei noastre comune. Sarcina Comisiei este de a utiliza
dreptul său de iniţiativă pentru a urmări în continuare interesul comun al Europei şi al cetăţenilor săi. Aceasta
este hotărâtă să îndeplinească această sarcină şi este convinsă că aceste propuneri reprezintă drumul corect
de urmat pentru Europa.

(Aplauze)

Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE. – (NL) Dle preşedinte Barroso, dle comisar Rehn,
propunerile dvs. reprezintă un pas important către consolidarea guvernanţei economice în Europa. Aş dori
să vă mulţumesc pentru că v-aţi exercitat mai degrabă în mod activ dreptul de iniţiativă decât să aşteptaţi să
vedeţi cum procedează grupul operativ al Consiliului. Grupul nostru, Grupul Partidului Popular European
(Creştin Democrat), salută propunerile şi doreşte să coopereze îndeaproape şi în mod serios cu dvs. şi cu
Consiliul pentru a le finaliza. De asemenea, grupul doreşte să coopereze în cadrul următoarei etape care
vizează metoda comunitară. Nu avem nevoie de instituţii noi, ci în schimb, de un rol important, independent,
atribuit Comisiei Europene, precum şi de un Consiliu European care se angajează pentru o abordare comună
şi un control democratic din partea Parlamentului European. În ceea ce priveşte Grupul PPE, acestea sunt
ingredientele pentru propunerile legislative pe care trebuie să ni le prezentaţi la începutului lui septembrie.

Avem aşteptări mari din partea Semestrului european şi a activităţii de coordonare a programelor naţionale
de acţiune. Sunt necesare reforme importante şi măsuri dureroase în statele membre pentru a consolida
competitivitatea acestora. Acest lucru va crea locuri de muncă şi prosperitate pentru cetăţenii noştri. De
asemenea, avem aşteptări mari de pe urma măsurilor de consolidare a Pactului de stabilitate şi creştere folosind
un băţ mare: adică sancţiuni. Aţi numit seria de măsuri „trusă de scule”. Multe lucruri vor depinde de conţinutul
specific al acestui set de instrumente.

Una dintre echipele noastre olandeze de fotbal are motto-ul „fapte, nu vorbe”. Fapte şi nu vorbe este exact
ceea ce doreşte Parlamentul atunci când vine vorba despre consolidarea guvernanţei economice şi, de
asemenea, atunci când vine vorba despre legislaţia privind supravegherea europeană a instituţiilor financiare.
Consiliul a adoptat raportul lui Jacques de Larosière, dar acesta trebuie să fie pus acum în practică, transpus
în legislaţie – autorităţile de supraveghere cu atribuţii reale care pot începe activitatea la 1 ianuarie – astfel
încât Consiliul trebuie acum să facă într-adevăr acest lucru. Parlamentul va vota mâine, dar vom lăsa uşa
deschisă pentru ca Consiliul să încheie un acord în cursul reuniunii Consiliului Afaceri Economice şi Financiare
din această lună. Acest lucru înseamnă susţinerea poziţiei Parlamentului cu privire la competenţele pentru
această nouă autoritate de supraveghere, deoarece Parlamentul îşi va menţine poziţia fermă – nu în propriile
sale interese, ci în cele ale publicului – pentru a restabili calmul pe pieţele financiare, astfel încât să putem
încă o dată privi cu încredere spre viitor.
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Stephen Hughes, în numele Grupului S&D. – Dle Preşedinte, ne facem griji că propunerile preşedintelui
Barroso şi ale comisarului Rehn duc lipsă de echilibru. Stabilitatea fiscală nu poate exista separat de creşterea
economică puternică şi de un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă. Actualele şi viitoarele măsuri de
austeritate planificate vor conduce la o perioadă de creştere scăzută susţinută, la creşterea şomajului şi la
continuarea excluziunii sociale.

Dle preşedinte Barroso, ştiu că nu credeţi că mai multe milioane de şomeri şi mai multe excluziuni sociale
constituie un preţ acceptabil de plătit pentru consolidarea fiscală rapidă, dar aceasta pare să fie calea pe care
o urmaţi. Cred că nu aţi atins punctul cheie în propunerile dvs. de săptămâna trecută. Există o nevoie pentru
un salt calitativ în politica economică europeană şi în domeniul guvernării sale, însă acest lucru ar trebui să
conducă la o agendă politică echilibrată care să îmbine responsabilitatea fiscală cu eficienţa economică şi
echitatea socială. Aţi omis mai multe opţiuni extrem de relevante, care ar însemna într-adevăr un salt calitativ
în acest domeniu. Coordonarea reală a politicii economice ar trebui să prevadă un plan de consolidare mai
diferenţiată pentru Europa, în locul agendei limitate de austeritate de tipul „o dimensiune se potriveşte tuturor”
care nu are sens din punct de vedere economic.

În al doilea rând, trebuie să promovaţi o agendă de politică economică pentru locuri de muncă şi consolidare
fiscală. În prezent, dispunem doar de un program de reducere a deficitelor în detrimentul locurilor de muncă.

În al treilea rând, avem nevoie de propuneri ferme cu privire la modul de protejare a finanţării publice
corespunzătoare pentru strategia Europa 2020 aprobată recent, inclusiv venituri din impozitele fiscale noi
provenite din taxele asupra tranzacţiilor financiare şi din alte surse. De asemenea, avem urgentă nevoie de
propuneri operaţionale din partea Comisiei cu privire la modul de înlăturare a poverii fiscale de pe umerii
forţei de muncă, cât mai rapid posibil. Impozitarea forţei de muncă este mult prea ridicată într-un număr de
state membre.

Nu în ultimul rând, aţi oprit stimulentele pozitive, mai degrabă decât sancţiunile negative, într-un Pact de
stabilitate şi creştere reînnoit, deşi acestea ar fi putut constitui o cale foarte promiţătoare de urmat. Sper că
veţi reconsidera şi veţi prezenta o serie mai echilibrată de propuneri în toamna acestui an.

Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE. – (FR) Dle Preşedinte, sunt mulţumit de prezentarea pachetului
din partea preşedintelui Comisiei şi dacă îmi permiteţi să îmi exprim părerea, aş sugera să îl puneţi în aplicare
cât mai curând posibil, pe baza dreptului dvs. de iniţiativă. Prezentaţi-l Consiliului şi înaintaţi-l Parlamentului
European, deoarece acesta este mecanismul de funcţionare a Uniunii Europene. Comisia deţine iniţiativa în
acest caz.

Prin urmare, aş dori să urez mult succes grupului de lucru nou introdus, dar în cele din urmă, Comisia va
trebui să respecte responsabilităţile sale şi să prezinte o propunere diverselor instituţii.

Cu toate acestea, dle Preşedinte, rămân câteva întrebări referitoare la acest pachet.

Prima întrebare fundamentală este: cine va gestiona această guvernanţă economică? Vor fi statele membre,
Consiliul sau instituţiile comunitare – şi anume Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană? Pentru
Parlamentul European, acest lucru este foarte clar: trebuie să fie autorităţile comunitare, pentru că nu am
văzut niciodată că statele membre şi-ar putea dovedi capacitatea de a exercita acest control ele însele. Acest
lucru nu funcţionează: nu a funcţionat niciodată în trecut şi nu va funcţiona nici pe viitor.

În al doilea rând, sunt de acord că ar trebui avute în vedere sancţiunile, dar nu numai în ceea ce priveşte Pactul
de stabilitate, deoarece, aşa cum aţi precizat, acesta este doar un aspect al politicii. De asemenea, trebuie să
facem acest lucru, de exemplu, în ceea ce priveşte competitivitatea, reformele structurale şi economia
europeană. Trebuie să existe sancţiuni, iar asupra acestui punct aş solicita anumitor state membre să
demonstreze o mai mare coerenţă. Acestea apără – solicită chiar – sancţiuni cu privire la Pactul de stabilitate,
dar atunci când vorbim despre sancţiuni cu privire la Europa 2020, din perspectiva competitivităţii, acestea
sunt mult mai reticente. Trebuie să fie un lucru sau altul. Dacă vrem sancţiuni, acestea trebuie să fie aplicate
la nivelul consiliului.

Cel de al treilea comentariu al meu este că trebuie să ne gândim, de asemenea, dle preşedinte al Comisiei, la
o strategie de creştere economică. Nu putem spune doar că vom reduce deficitele. Este necesar să facem
această reducere – şi în calitate de fost ministru pentru buget, doresc să reduc deficitele – dar în afară de acest
lucru, avem de asemenea nevoie de o politică de creştere economică, iar singura autoritate care poate să
prevadă acest lucru este Uniunea Europeană. Uniunea deţine capacitate de împrumut şi are proiecte pentru
infrastructura paneuropeană de care avem nevoie, după cum subliniază raportul dlui Monti şi, prin urmare,
Comisia trebuie să facă propuneri şi în această direcţie. Uniunea trebuie să facă acest lucru nu numai în scopul
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de a reduce deficitele – lucru necesar, deoarece Pactul de stabilitate impune acest lucru – ci şi cu scopul de a
dezvolta o strategie de creştere economică credibilă, astfel încât să nu cădem în capcana stagnării economice
de tip japonez, cum este cea pe care am experimentat-o timp de mai mult de zece ani.

Al patrulea element sunt „testele de stres”. Sunt mulţumit cu faptul că a fost luată decizia de a le publica.
Trebuia deja să facem acest lucru cu un an în urmă, astfel cum au procedat americanii, deoarece aceasta este
singura modalitate de redeschidere a ofertei de credite din sectorul privat.

În cele din urmă – şi mă voi opri aici, dle Preşedinte – în ceea ce priveşte supravegherea financiară, permiteţi-ne
să fim foarte clari în această privinţă: nu va exista niciun acord cu Parlamentul în cazul în care Consiliul şi
statele membre nu respectă faptul că, în caz de conflict, aceasta este autoritatea europeană care are ultimul
cuvânt. Acesta este un aspect fundamental. În plus, acest element se repetă în propunerile Comisiei. Acesta
este punctul de plecare pentru exerciţiul Larosière. Statele membre nu au înţeles încă. Este timpul, dle
Preşedinte, ca statele membre să accepte acest lucru, întrucât altfel nu va exista niciun acord privind
supravegherea financiară.

Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE. – (DE) Dle Preşedinte, vă mulţumesc foarte mult că aţi făcut
această declaraţie. Cred că ar trebui să fim foarte atenţi să nu continuăm să cădeam în vechile obiceiuri într-o
situaţie foarte dificilă. Ceea ce vreau să spun prin „vechile obiceiuri” este că grupurile politice de dreapta
subliniază deficitele bugetare şi problemele de competitivitate, în timp ce grupurile de stânga au acelaşi
discurs cu privire la riscurile măsurilor de austeritate.

Din ceea ce văd eu, nu vom face niciun progres în acest fel. Pe de altă parte, dacă analizăm corect această
propunere, trebuie să recunoaşteţi că aceasta conţine semne de progres semnificativ, de exemplu, în ceea ce
priveşte coordonarea bugetului. De asemenea, aceasta menţionează în mod expres dezechilibrele. Până de
curând, era încă aproape imposibil să vorbim la modul serios despre dezechilibre. De asemenea, este un
semn de progres faptul că trebuie aplicate sancţiuni în cazul în care statele membre nu reuşesc să îşi facă
temele.

Cu toate acestea, prezenta propunere are, de asemenea, unghiuri moarte, şi nu ne putem aştepta ca noi înşine
sau cetăţenii noştri să accepte acest lucru. Aceasta presupune în mod evident guvernanţă economică şi se
vorbeşte, de asemenea, despre problemele fiscale. Adevărul este că avem paradisuri fiscale, zone extinse ale
economiei care sunt neimpozitate, ca să nu mai vorbim despre concurenţa fiscală excesivă. Acestea trebuie
să înceteze să mai fie subiecte tabu şi să îşi găsească în mod evident un loc într-o astfel de declaraţie.

În al doilea rând, nu este suficient să se coordoneze politica bugetară numai în modul în care aceasta a fost
descrisă. Trebuie să ne asigurăm că politica bugetară este anticiclică şi că, prin urmare, permite contracararea
crizei. Din păcate, acest lucru nu figurează în text. Mai mult, în mod evident, este încă tabu să spunem că în
caz de dezechilibre există unele ţări aflate în deficit şi altele în excedent, ambele părţi aducându-şi contribuţiile
specifice. Din păcate, vă lipseşte încă curajul de a explica lucrurile cât se poate de clar.

Avem probleme cu preţurile activelor şi cu baloanele de săpun. Nici acest lucru nu este menţionat în mod
explicit. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să fim cel puţin cinstiţi şi să lăsăm deoparte pentru un moment
diferenţele noastre ideologice în urma acestei crize şi să analizăm toate cauzele crizei, în loc să privim aceste
probleme dintr-o perspectivă unilaterală. Nu mai este suficient acum să facem progrese în această criză.
Cetăţenii noştri aşteaptă soluţii holistice, complete, lucru care nu este mai mult decât ceea ce merită.

Kay Swinburne, în numele Grupului ECR. – Dle Preşedinte, guvernanţa economică, arhitectura de supraveghere,
instrumentele de gestionare transfrontaliere ale crizei: toate acestea sunt domenii foarte importante ale
postcrizei financiare. Pentru toate aceste domenii, trebuie să ne asigurăm că este pusă în aplicare, cât mai
curând posibil, o structură puternică şi mobilă în scopul de a asigura că putem livra un set de norme comune,
fie pentru conturile statelor membre şi pentru comportamentul lor în materie de guvernanţă economică, fie
pentru reforma noastră de servicii financiare. Trebuie să ajungem la consens. Rezultatul trebuie să fie pus în
aplicare pe deplin de toate cele 27 de state membre şi trebuie să fie pe deplin respectat. Orice noi instituţii
trebuie să fie apolitice, iar recrutarea de personal trebuie să se bazeze, mai presus de toate, pe merit şi
capacitatea de a duce la îndeplinire sarcinile. Trebuie să trimitem un semnal clar că aceste noi proceduri şi
autorităţile de supraveghere, în special Consiliul european pentru riscuri sistemice care a fost propus, sunt
necesare şi pot funcţiona în beneficiul componentelor şi economiilor noastre colective.

Recenta criză financiară şi economică a necesitat măsuri îndrăzneţe. În Europa, am identificat domenii în
care lacunele de reglementare pot fi acoperite şi sperăm că acestea vor îmbunătăţi, de asemenea, transparenţa
pieţelor şi serviciilor noastre financiare în ansamblu. Recentul acord cu privire la legea de finanţare adoptată
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de SUA a fost salutat de mulţi, deoarece plasează reforma de reglementare din SUA înaintea UE. Nu sunt de
acord cu această concluzie. Dacă putem ajunge la un acord cu privire la arhitectura de supraveghere pentru
următoarele zile şi săptămâni, vom avea un cadru european solid bazat pe un Comitet european pentru
riscuri sistemice şi pe cele trei comitete Lamfalussy transformate în autorităţi europene. Odată ce a fost stabilit
acest cadru, el ar trebui să susţină siguranţa sistemului financiar şi poate chiar să se dovedească a fi un
instrument care poate îmbunătăţi funcţionarea pieţei unice a serviciilor financiare.

Urmând această ordine de zi, trebuie, cu toate acestea, să ne asigurăm că orice noi autorităţi instituite
cooperează în mod eficient cu organismele naţionale de supraveghere şi că, în orice moment, aceste discuţii
şi negocieri depun eforturi pentru a asigura mai degrabă cea mai bună structură, cea mai bună supraveghere
şi cel mai bun rezultat, decât dacă este „mai mult” sau „mai puţin Europa”. Salut concentrarea Comisiei asupra
abordării problemelor cheie care ne preocupă şi consider că, deşi prin metode foarte diferite, vom sfârşi în
curând prin a avea un sistem financiar global, care este mai sigur şi care serveşte mai bine economiei noastre.

Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL. – (DE) Dle Preşedinte, în urma măsurilor propuse de Comisie
în ultimele săptămâni pentru evitarea crizelor iminente care implică pachetul de salvare a monedei euro şi
strategia Europa 2020, care presupun salvarea băncilor, pe de o parte, şi reduceri în domeniul securităţii
sociale, ale salariilor şi ale pensiilor, pe de altă parte, am înaintat acum propuneri de reformă a Pactului de
stabilitate şi creştere. În opinia noastră, aceste propuneri din partea Comisiei privind reforma Pactului de
stabilitate şi creştere o iau pe un drum greşit.

Comisia, urmând grupul de lucru condus de Preşedintele Van Rompuy, nu doreşte să modifice conţinutul
Pactului, ci vrea să înăsprească sancţiunile şi să asigure respectarea acestuia. Atât Comisia, cât şi Consiliul,
fac apel la mai multe controale şi sancţiuni pentru statele membre aflate în deficit. Acest lucru nu a funcţionat
în trecut şi nu va funcţiona nici în viitor. Cu toate acestea, noi, cei din Grupului Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică din Parlamentul European suntem mulţumiţi, în orice caz, că nu au fost
aplicate cele mai dure sancţiuni propuse de Comisie pentru ţările aflate în deficit.

Reglementarea pieţelor financiare este o chestiune urgentă. Vom face tot ceea ce ţine de noi pentru a rezolva
situaţia. Cetăţenii Europei trebuie deja să plătească; acum şi Consiliul ar trebui în final să intre în acţiune.

Problemele legate de Pachetul de stabilitate şi creştere nu sunt abandonate din cauza lipsei de conformitate
sau a reducerii rapide a deficitului anual la obiectivul de la Maastricht de 3 % din noua datorie. Acest lucru
poate opri creşterea din zona euro, care este încă slabă şi expusă riscului.

Dezechilibrele economice actuale din UE trebuie să fie eliminate, deoarece din acest lucru trăiesc speculanţii.
Una dintre modalităţile de a face acest lucru este ca ţările cu economii puternice să renunţe la strategiile lor
agresive de export care au consecinţe devastatoare pentru alte ţări. Aceste ţări trebuie să depună eforturi mai
mari pentru a-şi consolida pieţele interne şi pentru a spori mai degrabă cererea. Criteriile cum ar fi rata
şomajului şi prevalenţa sărăciei trebuie să fie incluse în Pactul de stabilitate şi creştere. Este necesar să se
realizeze mai degrabă o revizuire fundamentală decât să se restrângă condiţiile sale.

Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD. – Dle Preşedinte, domnilor comisari – cei trei prieteni dacă pot să
vă numesc astfel – pe care i-aţi făcut să fugă în ultima sesiune, dle Preşedinte. Cred că aţi avut o întâlnire
urgentă. Aţi ratat cuvintele mele pline de înţelepciune şi mă bucur să văd că sunteţi aici astăzi pentru a le
auzi, deoarece simt că deţin o anumită înţelepciune pe care vreau să o împărtăşesc.

Sunteţi într-o încurcătură de fapt, nu-i aşa? Am putea să ne pară rău pentru dvs., dar ştiţi desigur, că sunteţi
parţial responsabil pentru acest lucru. Experimentul privind moneda comună – care este un experiment
sortit eşecului; Îmi amintesc că am ţinut prelegeri la Universitatea Cambridge în anii 1990, explicând de ce
moneda era profund viciată şi de ce nu ar putea funcţiona şi i-am dat aproximativ 10 ani şi mă tem că am
avut dreptate – a fost viciată chiar din propria dvs. carte de norme. Ce s-a întâmplat de fapt atunci când a
fost introdusă moneda a fost că aţi distrus propria dvs. carte de norme. Aţi aruncat-o! Aţi salutat fiecare
economie disfuncţională fiscală din zona euro, inclusiv din Grecia – care a avut de gând să grăbească dispariţia
zonei euro şi astfel acest lucru a apărut fără a fi o surpriză. Nu sunt un novice în ceea ce priveşte căderea
monedei euro. A fost întotdeauna scris în rune, aşa cum a fost. Să sugerez acum că tocmai am aflat că Grecia
a fost falimentată, nu este cinstit din punct de vedere intelectual. Mă aflam în oraş la acel moment şi se puteau
cumpăra obligaţiuni elene cu 10 % cupoanele, apoi acestea au scăzut până la cinci şi a fost un pariu cu o
singură miză – ceva de genul să ştii câştigătorul cursei înainte ca aceasta să înceapă!

Băncile noastre comerciale au ajuns într-o situaţie îngrozitoare pentru că cumpără datorii de nimic. Ele
redistribuie datoria de nimic reambalată la ratinguri triple de tip A. Ce fac acum băncile noastre centrale?
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Exact acelaşi lucru. Cumpără pe piaţa secundară şi cumpără obligaţiuni de nimic, reambalându-le ca triplu
A. În felul acesta am intrat în încurcătură încă de la început. Dacă vreţi să ieşim din această încurcătură,
trebuie să scăpaţi de sprijinul de instituire politică pentru băncile comerciale şi să scăpaţi de băncile centrale,
care sunt de fapt o parte a problemei, iar nu soluţia.

Marine Le Pen (NI). – (FR) Dle Preşedinte, Europa din zona euro se confruntă cu un declin economic fără
precedent în istoria sa, cea mai slabă creştere economică din lume, cea mai mare rată a şomajului şi o scădere
continuă a competitivităţii. Acest eşec total a fost evident pentru toată lumea în timpul recentei crize a datoriei
suverane care a afectat Grecia şi care va continua să afecteze Spania, Portugalia, Italia şi Franţa, având drept
rezultat sărăcirea generală a populaţiei din aceste ţări.

Aţi promis convergenţa şi armonizarea ţărilor europene. În prezent, ne grăbiţi spre o explozie socială şi
politică. Numai dvs. sunteţi responsabil de această tragedie actuală, pentru că prin impunerea unei politici
monetare unice, totalitare şi uniforme asupra economiilor care sunt atât de divergente, aţi încurajat frenetic
speculaţiile în rândul anumitor persoane şi tembelismele economice, în rândul altora.

Cum putem explica faptul că Spania, care a avut un excedent bugetar de 2 % în 2007, se confruntă în prezent
cu un deficit de 12 %, dacă nu prin faptul că ratele unice şi uniforme ale dobânzii BCE au încurajat speculaţiile
imobiliare fără precedent în această ţară, care astăzi este acoperită cu case goale? Integralitatea sectorului
bancar european este contaminată în mod efectiv de această nouă criză a subprimelor, ale cărei consecinţe
provoacă o mare temere.

Singurul dvs. răspuns este de a propune să perseverăm în această eroare, deşi aţi greşit pe toate planurile,
prin continuarea procesului de preluare din partea Uniunii Europene şi prin creşterea competenţelor sale
printr-un control în aval al bugetelor naţionale şi prin impunerea asupra cetăţenilor europeni a unei politici
de austeritate fără precedent. Errare humanum est, perseverare diabolicum – a greşi este omenesc, a persevera
este diabolic.

José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei. – Dle Preşedinte, voi încerca să răspund la câteva întrebări
concrete. În primul rând, dnă Corien Wortmann-Kool, vă mulţumesc pentru sprijin. De fapt, credem că acest
lucru va spori credibilitatea Pactului nostru de creştere şi stabilitate, dar şi a monedei euro şi a proiectului
european în ansamblu, iar noi credem că Parlamentul ar trebui să fie asociat îndeaproape cu toate aceste
eforturi.

La ultimul Consiliu European, atunci când Preşedintele Buzek a fost prezent, am subliniat faptul că Parlamentul
ar trebui să fie pe deplin informat cu privire la progresele înregistrate în cadrul discuţiilor privind viitoarea
guvernanţă economică a Europei.

Consider că unele dintre preocupările exprimate de dl Hughes şi de dl Bisky ar trebui să fie luate în considerare,
dar, de fapt, cred că propunerea noastră nu ia în considerare preocupările dvs., deoarece în această propunere
afirmăm un lucru nou: faptul că Pactul de stabilitate şi creştere nu reprezintă totul, că legăm analiza de
punerea în aplicare a măsurilor în cadrul Pactului de stabilitate şi creştere cu dezechilibrele macroeconomice,
cu problemele legate de divergenţele aferente competitivităţii. Prin urmare, ceea ce propunem de fapt este
o abordare holistică care nu examinează numai aspectele macroeconomice, ci şi creşterea economică, astfel
cum a sugerat Guy Verhofstadt, care se referă, de asemenea, la inovare, la reforme. Exact acesta este scopul
nostru cu Tineretul 2020. Şi da, dle Verhofstadt, după cum aţi precizat în mod corect, suntem preocupaţi
acum de piaţa internă şi analizăm acest lucru luând în considerare raportul prezentat de Mario Monti – un
raport pe care i-am cerut să îl prezinte – ca bază, iar comisarul Barnier va veni în toamnă cu unele propuneri
foarte importante, de fapt cu Actul privind piaţa unică care să abordeze această problemă.

Prin urmare, propunerea noastră nu se referă numai la prudenţă în aspectele macroeconomice. Astăzi
discutăm despre guvernanţa economică, astfel încât este normal să analizăm ceea ce nu a mers bine, dar
vreau să subliniez acest punct – nu este vorba numai despre prudenţa macroeconomică: este vorba, de
asemenea, despre creştere şi despre agenda noastră de reformă. Ceea ce este nou aici este faptul că acum,
pentru prima dată – în cazul în care, desigur, acest plan poate în cele din urmă să fie acceptat – avem această
abordare cuprinzătoare, încercând să analizăm toate aspectele. Vă veţi aminti că, atunci când am prezentat
strategia Europa 2020 cu câteva luni în urmă, în unele cartiere din Europa, unii oameni au spus „Nu, nu o
puteţi lega de Pactul de stabilitate şi creştere, deoarece îl poate slăbi”. Cred că toată lumea este de acord acum
că discutarea constrângerilor macroeconomice, fără a discuta despre reforma structurală şi fără a ţine seama
de competitivitate, nu are niciun sens.
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De aceea, nici eu nu sunt de acord cu ideea că abordarea noastră nu este echilibrată. În Tineretul 2020, ne
luptam pentru includerea obiectivelor cum ar fi reducerea sărăciei, educaţie, ocuparea forţei de muncă.
Aşadar, este de fapt o abordare foarte echilibrată, una în care încercăm să combinăm toate instrumentele de
politică economică, pentru a avea o dimensiune europeană şi o dimensiune naţională şi pentru a avea, în
acelaşi timp, obiective legate de competitivitate şi obiective legate de incluziunea socială şi de educaţie.

Aveţi dreptate, dle Verhofstadt; este la latitudinea Comisiei să facă propuneri şi chiar asta facem. Vom veni
cu propuneri oficiale. Are loc o reformă foarte importantă. De aceea, Olli Rehn oferă, în numele Comisiei,
o opinie foarte importantă grupului operativ. Credem că este important să aducem un anumit consens,
deoarece acestea sunt schimbări foarte importante, dar, desigur, atunci când vine momentul să prezentăm
propunerile legislative Comisiei, vom proceda astfel, iar acesta este exact cel mai bun mod de a asocia
Parlamentul.

Dar am dori, de asemenea, să includem în această abordare holistică supravegherea macroeconomică cu
ajutorul TIF. Nu este vorba numai despre sancţiuni pentru cei care nu îndeplinesc criteriile de profunzime
şi deficit. Vom încerca de asemenea să consolidăm coordonarea în ceea ce priveşte dezechilibrele
macroeconomice.

Unii dintre dvs. aţi menţionat, de asemenea, supravegherea şi, încă o dată, aş dori să vă reamintesc că scopul
nostru rămâne de a pune în funcţiune noua autoritate la începutul anului 2011. Avem nevoie de acest lucru,
deoarece întreaga noastră reformă se bazează pe această nouă arhitectură. În ultimele câteva zile, o nouă
Preşedinţie belgiană a reînnoit impulsul către ajungerea la o înţelegere. Există un sentiment predominant de
pragmatism constructiv din partea ambelor tabere. Sunt recunoscător pentru ambiţia de care a dat dovadă
Parlamentul. Sunt recunoscător pentru sprijinul dvs. puternic. În acelaşi timp, aş dori să vă rog să continuaţi
eforturile pentru a ajunge la un acord satisfăcător în următoarele câteva zile. Cred că acum acesta este uşor
de atins. Comisia şi-a adus contribuţia prin diferite texte de compromis şi este foarte mulţumită că se
înregistrează progrese. Facem acum apel la ambii colegiuitori pentru a menţine dinamica pozitivă. Astfel
cum a precizat dna Swinburne şi aceasta are dreptate, americanii au anunţat acordul politic, dar nu au legiferat
încă. Uneori, atunci când citiţi presa, se pare că americanii sunt mult mai avansaţi decât noi. Nu este adevărat.
Preşedintele Obama a menţionat în cadrul G20 că a primit un acord bipartit. Minunat, şi apreciem acest
lucru. Dar în realitate, noi ar trebui să putem încheia activitatea noastră legislativă cu mult înaintea partenerilor
noştri americani şi cred că ar trebui să facem acest lucru pentru a ne demonstra, de asemenea, poziţia de lider
în ceea ce priveşte reglementarea şi supravegherea financiară la nivel global. Acest lucru ar putea doar
consolida rolul Europei în acest domeniu.

În final, unii dintre dvs. au vorbit despre testele de rezistenţă. După cum ştiţi, Comisia joacă un rol important
în promovarea transparenţei şi comunicarea rezultatelor testelor de rezistenţă ale băncilor aflate în curs de
desfăşurare. În cadrul ultimului Consiliu European, am pledat cu tărie pentru publicarea rezultatelor. După
cum ştiţi, aceasta este o competenţă naţională, dar eu sunt într-adevăr extrem de mulţumit de acordul
Consiliului European de a face acest lucru. Această decizie ar trebui să reasigure investitorii, fie prin ridicarea
suspiciunii nefondate, fie prin abordarea problemelor rămase care pot exista. Sunt foarte încrezător în privinţa
rezistenţei generale a industriei bancare din UE, dar trebuie să identificăm posibilele puncte vulnerabile şi să
le soluţionăm. Un test de rezistenţă la stres pe deplin transparent oferă posibilitatea de a face acest lucru.
Mecanismele de blocare trebuie să fie proiectate pentru a fi activate în caz de nevoie şi acest lucru este, încă
o dată, o responsabilitate naţională. În cazul în care este necesară intervenţia statului, acest lucru va fi examinat
de către Comisie în timp util în conformitate cu normele comunitare privind ajutorul de stat. Decizia la nivel
european de a publica rezultatele individuale ale testelor de rezistenţă la stres ale băncii a fost într-adevăr
foarte bine primită de către liderii G20 de la Toronto la sfârşitul săptămânii trecute şi credem că acesta este
modul de a restabili încrederea în sistemul nostru global.

Prin urmare, după cum vedeţi, acţionăm pe mai multe fronturi. Astăzi, v-am prezentat propunerile făcute
mai recent în ceea ce priveşte guvernanţa economică, dar aceste propuneri nu ar trebui separate de alte
eforturi pe care le urmărim pentru a conferi mai multă coerenţă politicii noastre economice, pentru a înţelege
că o uniune monetară fără un anumit tip de coordonare economică nu are sens. Consider că stabilitatea
monedei euro este în interesul tuturor cetăţenilor noştri. Cu siguranţă, este în interesul zonei euro, dar este,
de asemenea, în interesul întregii Uniuni Europene şi a tuturor celor care doresc pieţe deschise, economii
deschise şi societăţi deschise.

(Aplauze)

Preşedinte. – Dle preşedinte Barroso, vă mulţumesc pentru abordare şi pentru cooperarea cu Parlamentul
European.
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Dezbaterea a fost închisă.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Tunne Kelam (PPE), în scris. – Salut propunerile făcute de Comisie. Pot să vă dau o asigurare că noi, în cadrul
Grupului PPE şi în Parlamentul European, suntem gata să cooperăm cu dvs. şi cu Consiliul în această privinţă.
Europa înseamnă interdependenţă reciprocă şi strânsă. Criza actuală demonstrează cât de important este să
ştii mai multe despre provocările şi grijile pe care le experimentează ceilalţi membri şi să fii pregătit pentru
acţiuni comune. Coordonarea propusă şi mecanismele de control sunt necesare, luând în considerare atât
dimensiunea europeană, cât şi realităţile specifice din fiecare stat membru. Cu toate acestea, mecanismele
de control nu sunt o soluţie, ci doar un mijloc. Ele nu ar trebui să fie supraestimate. Soluţia constă într-o
activitate mai eficientă, antreprenoriat şi inovare. Cheia pentru găsirea soluţiei este prevenirea. Trebuie
acordată o atenţie specială cadrelor bugetare şi datoriilor de stat. În loc de a împărţi controlul financiar în
grupuri mai mici, este necesară monitorizarea situaţiei macroeconomice ca un întreg. Noul sistem dual de
stimulente şi sancţiuni merită susţinut. De asemenea, încurajez utilizarea mai bună a Eurostat. Datele fiabile
şi oportune reprezintă o componentă esenţială pentru luarea deciziilor corecte. Încurajez Consiliul să
demonstreze voinţă politică cu privire la măsurile propuse, astfel încât să putem trece la faza de punere în
aplicare.

Alexander Mirsky (S&D), în scris. – (LV) Aş dori să atrag atenţia colegilor deputaţi cu privire la problema
bugetării naţionale. Sistemul fiscal nu poate servi doar ca un mijloc de colectare a veniturilor; de asemenea,
acesta trebuie să reglementeze şi să optimizeze dezvoltarea economică şi să garanteze protecţia socială a
populaţiei. Sistemul fiscal din Letonia este direcţionat doar către un rezultat – modalitatea de a colecta venituri
în prezent prin orice mijloace posibile. Se pare că Ministerul de Finanţe al Republicii Letonia nu se îngrijorează
de ceea ce se va întâmpla mâine. Programul care este urmat de guvernul leton, ar putea, în decurs de un an,
să conducă la o situaţie în care numărul de contribuabili va fi redus drastic, iar nivelul şomajului va creşte în
mod semnificativ, generând costuri sociale enorme. Acesta este tot rezultatul legislaţiei fiscale ilogice şi
neclare. În cazuri individuale, personalul din cadrul autorităţii fiscale poate să aplice această legislaţie „tulbure”
în orice mod posibil ales. Acest lucru a dus la falimentul a numeroase întreprinderi şi structuri comerciale.
Trebuie să instituim urgent o comisie, un grup de experţi însărcinat cu evaluarea sistemului fiscal leton. Ce
se întâmplă în sfera fiscală din Letonia de astăzi poate fi descris într-un cuvânt – ilegalitate! În esenţă, statul
privează antreprenorii de fondurile lor lichide.

11. Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea
Comitetului european pentru riscuri sistemice - Competenţele Autorităţii bancare
europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale
Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe - Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare și piețe - Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar
şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice - Autoritatea Bancară
Europeană - Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale -
Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct este dezbaterea comună privind următoarele:

- raportul elaborat de dl Tremosa i Balcells, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor
la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale
Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice [05551/2010 - C7
-0014/2010 - 2009/0141 (CNS)] (A7-0167/2010);

- raportul elaborat de dl Sánchez Presedo, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor
la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii bancare europene şi ale Autorităţii europene
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)]
(A7-0163/2010);

- raportul elaborat de dl Giegold, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului înfiinţare a Autorităţii europene pentru
valori mobiliare şi pieţe [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] (A7-0169/2010);
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- raportul elaborat de dna Goulard, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind supravegherea macroprudenţială
comunitară a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice
(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)) [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 -
2009/0140(COD)] (A7-0168/2010);

- raportul elaborat de dl García-Margallo y Marfil, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare,
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Autorităţii
Bancare Europene [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] (A7-0166/2010);

- raportul elaborat de dl Skinner, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor la
propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Autorităţii europene
pentru asigurări şi pensii ocupaţionale [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)]
(A7-0170/2010); şi

- raportul elaborat de dna Ferreira, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, conţinând
recomandări către Comisie privind gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar [2010/2006(INI)]
(A7-0213/2010).

Ramon Tremosa i Balcells, raportor. – Dle Preşedinte, la originea acestei crize financiare se află autorităţile
naţionale de supraveghere. Pieţele noastre financiare sunt integrate la nivel european, iar în fiecare ţară
principalele instituţii financiare sunt transfrontaliere, deşi supravegherea financiară a rămas doar la nivel
naţional.

În această etapă şi odată cu criza imensă prin care trecem, există doar două posibilităţi. Putem să consolidăm
autorităţile naţionale de supraveghere sau putem crea supraveghetori europeni în vederea adaptării
supravegherii financiare europene la procesul de globalizare. În acest raport, propun o legătură mai strânsă
între Banca Centrală Europeană şi Comitetul european pentru riscuri sistemice. Preşedintele BCE va fi, de
asemenea, preşedintele CERS şi va reprezenta CERS pe plan extern.

În opinia mea, Banca Centrală Europeană s-a bucurat de credibilitate şi a devenit o instituţie de renume
mondial în această criză financiară. A fost recunoscută în toată lumea, inclusiv de unii experţi anglosaxoni,
cum ar fi David Marsh, preşedintele Grupului de la Londra şi Oxford. În opinia mea, Banca Centrală Europeană
este singura instituţie europeană independentă care va avea autoritatea morală şi materială să joace un rol
important în viitoarea supraveghere europeană a pieţelor financiare şi a instituţiilor financiare.

Pentru a justifica de ce este nevoie de o legătură mai strânsă între BCE şi CERS, putem vedea ce se întâmplă
în alte ţări din afara zonei euro. Acum trei săptămâni, mi-a făcut plăcere să citesc în Financial Times că dl
George Osborne, ministrul conservator de finanţe al Marii Britanii, a luat o decizie cu privire la cea mai mare
revizuire a regulamentului oraşului din anul 1997. Regatul Unit împarte autoritatea financiară principală
de reglementare şi oferă mai multă putere şi influenţă Băncii Angliei. În aceeaşi direcţie pe care o propunem
acum, Regatul Unit a eliminat structura tripartită engleză, formată din Banca Angliei, Autoritatea Serviciilor
financiare şi Trezorerie. Dl Osborne a declarat că nu a reuşit să împiedice criza, deoarece nimeni nu ştia cine
era responsabil. Dl Osborne va preda Băncii Angliei controlul complet de monitorizare a riscului sistemic
în economie, precum şi supravegherea băncilor individuale.

În final, sunt complet de acord cu dl Osborne atunci când susţine că în zilele noastre, numai băncile centrale
independente au o înţelegere macroeconomică mai amplă, autoritatea şi cunoştinţele necesare pentru a lua
tipul de hotărâri macroprudenţiale care sunt necesare.

Acest raport a fost votat în cadrul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, cu o largă majoritate între
partide, astfel încât consider că, cu ajutorul acestor argumente, Partidul Conservator din Regatul Unit va
vota, de asemenea, în favoarea propunerii mele la nivel european.

Pentru a-mi încheia discursul, nu este timp pentru o dezbatere privind o reformă de al doilea rang. Ştiu că
naţionalismul de stat este acum în creştere în UE şi ştiu că nu există un consens pentru o astfel de reformă
zdrobitoare, dar aceasta este alegerea noastră – saltul la o uniune politică şi economică sau întoarcerea la
naţiunile noastre insolvabile.

Permiteţi-mi să închei spunând că, în opinia mea, doar o uniune mai strânsă şi mai puternică poate salva
zona euro.

(Aplauze)
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Antolín Sánchez Presedo, raportor. – (ES) Dle Preşedinte, pachetul de supraveghere financiară reprezintă
una dintre cele mai importante măsuri legislative care au fost înaintate Parlamentului European şi constituie
un pas decisiv în vederea îmbunătăţirii guvernanţei economice a Uniunii Europene.

Activitatea cu privire la acesta, care a început în mod oficial în septembrie 2009 cu prezentarea din partea
Comisiei a propunerilor legislative care au urmat raportului din partea Grupului de Larosière, îşi are rădăcinile
adânci în acest Parlament.

Aş sublinia, în special, munca tuturor deputaţilor, care, de ani de zile, au pledat pentru supravegherea
financiară europeană şi, în special, a celor care reprezintă grupul meu.

Atunci când Consiliul a adoptat poziţia sa în cadrul preşedinţiei suedeze din luna decembrie a anului trecut,
principalele grupuri parlamentare au fost insuficiente pentru a aborda deficienţele detectate. Raportorii au
reuşit ulterior să ajungă la un acord amplu în cadrul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, care a
fost supus votului la 10 mai anul curent.

Dialogul tripartit a început în ziua următoare. De atunci, au avut loc o serie de reuniuni maraton: 18 sub
preşedinţia spaniolă şi două în cadrul Preşedinţiei belgiene. S-au înregistrat progrese foarte importante cu
privire la aspectele fundamentale care reprezintă deja baze importante pentru acord: definirea obiectivelor;
protecţia consumatorilor; rolul autorităţilor în cadrul procesului de reglementare; verificarea conformităţii
cu standardele juridice; stabilirea medierii obligatorii; interzicerea temporară a produselor; introducerea
noţiunii de risc sistemic şi consolidarea supravegherii referitoare la aceasta; dezvoltarea conceptului de „părţi
interesate”; utilizarea corectă a clauzei de salvgardare; sistemul de vot al autorităţilor etc.

Atunci când am inclus acest element în această şedinţă plenară, am anticipat finalizarea procesului de
negociere până la această dată. Am vrut să transmitem un semnal pozitiv publicului şi pieţelor financiare,
să ne declarăm angajamentul autorităţilor care sunt în funcţiune până la 1 ianuarie a anului viitor şi să ne
asociem cu argumentele Consiliului European în favoarea unei finalizări rapide a negocierilor.

Am fost deschişi până la ultimul minut pentru a ajunge la un compromis, dar complexitatea tehnică, juridică
şi politică a procedurii nu ne-a permis să ajungem la un text final.

În plus, noua Preşedinţie a Consiliul a solicitat în mod expres timp pentru a aduce poziţiile sale în concordanţă
cu perspectiva unui acord în primă lectură.

În calitate de colegiuitori, trebuie să continuăm să facem un efort, deoarece realizarea acestui acord este încă
posibilă. Prin urmare, noi raportorii, am decis să votăm în favoarea textului care reflectă angajamentul nostru,
susţinând mandatul ambiţios al Parlamentului, dar fără să supunem la vot rezoluţia legislativă. Acest lucru
conferă o anumită marjă de manevră pentru a ajunge la un compromis la o primă lectură în următoarele
câteva săptămâni.

„Directiva Omnibus”, pentru care sunt raportor, introduce noua arhitectură de supraveghere în 11 directive
legislative sectoriale ale Uniunii cu privire la sectorul bancar şi piaţa titlurilor de valoare. Prin urmare, acesta
nu este un caz de revizuire periodică, generalizată. Există un vast consens parlamentar pentru a face acest
lucru prin păstrarea acquis-ului comunitar, adaptând procedura de comitologie la Tratatul de la Lisabona şi
actualizând arhitectura Lamfalussy în contextul serviciilor financiare.

Supravegherea financiară trebuie să se bazeze pe existenţa unui set de standarde, o „carte unică de norme”
la nivel european, iar pentru a realiza acest lucru, a fost recunoscut în cadrul întregii legislaţii sectoriale, în
conformitate cu Tratatul de la Lisabona, rolul cheie jucat de autorităţi în întocmirea de standarde tehnice sau
chiar de reglementare, prin intermediul actelor delegate sau a măsurilor de punere în aplicare. Comisiei i s-au
delegat competenţele necesare pentru a asigura adoptarea acestora în intervalul de timp anticipat. Toate
competenţele şi atribuţiile au fost încorporate în legislaţia sectorială.

Sper că negocierile privind prezenta directivă pot fi aduse la o concluzie satisfăcătoare.

Sven Giegold, raportor. – (DE) Dle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, consider că nu este deloc întâmplător
că scaunul Consiliului este gol doar atunci când abordăm acest aspect. Sunt conştient de faptul că Consiliul
participă în prezent la depunerea unui jurământ de ceremonie, lucru care îi oferă o scuză bună pentru a nu
fi prezentă. Cu toate acestea, scaunul gol al Consiliului denotă faptul că acum, după foarte multe săptămâni
şi 18 dialoguri tripartite pe tema pachetelor de bază, care sunt CERS şi autorităţile individuale de supraveghere,
nu am primit încă nicio poziţie scrisă comună a Consiliului în care acesta să îşi exprime răspunsul referitor
la ceea ce am făcut în calitate de parlament.
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Parlamentul are următorul mesaj, care este susţinut de o largă majoritate, în general. Nu vom permite
Consiliului să limiteze propunerile făcute de grupul de Larosière şi cele transmise chiar de Comisie la o
abordare prejudiciabilă la nivel naţional, parohială, prin faptul că acesta nu răspunde la experienţele prin
care am trecut în această criză şi se implică în schimb într-o ciorovăială îngustă privind competenţele, fără
a vedea ce soluţii au fost eficiente şi ce formă trebuie să ia supravegherea financiară în cadrul pieţei interne
europene, garantând însă mai degrabă faptul că nu a renunţat la niciuna dintre competenţele sale, lucru foarte
evident în ultimii ani, pe care nu le-a exercitat în mod efectiv, deoarece centrele financiare din Europa s-au
aflat în competiţie reciprocă pentru a face cele mai bune oferte, iar oamenii au fost fericiţi să închidă ochii
ocazional la ceea ce se întâmplă.

De atunci, am avut o discuţie amplă cu privire la multe probleme. Cetăţenii Europei nu înţeleg de ce o
Autoritate de supraveghere financiară europeană se va extinde pe teritoriul a trei oraşe diferite. De asemenea,
s-ar fi aşteptat ca acestor autorităţi să le fie garantate drepturi puternice de protecţie a consumatorului şi a
investitorului. La decizia aceasta am ajuns acum în Parlament. De asemenea, se pare că din fericire, există un
consens general potrivit căruia acest pas este necesar.

Reglementarea derivatelor va da naştere la noi infrastructuri ale pieţelor europene. Ar trebui să constituie
norma pentru ca bunurile publice din Europa să fie şi ele supuse controlului, nu numai din partea instituţiilor
naţionale de stat. De asemenea, am insistat în cadrul Parlamentului ca noile autorităţi să primească drepturi
care să le permită să interzică produsele financiare care prezintă riscuri.

Permiteţi-mi să le menţionez: scopul nu este de a opri introducerea produselor inovatoare pe pieţele financiare.
Cu toate acestea, în cazul în care se dovedeşte că lucrurile sunt riscante, ar trebui să existe o oportunitate de
a interzice aceste produse pe întreg teritoriul Europei. Acest principiu este în prezent acceptat în cadrul
negocierilor, dar în timp ce detaliile sunt aplanate se încearcă să se facă dificilă interzicerea produselor, astfel
încât este puţin probabil ca acesta să fie pus în practică, şi cel puţin nu pentru produsele financiare inovatoare.

Apoi avem lunga dezbatere privind drepturile de decizie directe. Acesta a fost încă un caz în care a trebuit
să ne luptăm împotriva sugestiilor care au fost limitate. Rămâne punctul cheie: dacă se declanşează o adevărată
criză financiară, cine declară starea de urgenţă? Consiliul insistă că ar trebui să fie chiar el cel care să decidă
faptul că drepturile de luare a deciziilor ar trebui transferate de la statele membre către o autoritate europeană.
Va face vreodată Consiliul lucrul acesta? Insistă că vulpea ar trebui să păzească coteţul găinilor. Acest lucru
nu are niciun sens, un lucru pe care Comisia l-a menţionat mereu. Până în prezent, Consiliul pare inflexibil.

De asemenea, Consiliul insistă asupra faptului că pot fi modificate toate deciziile adoptate de către autorităţile
europene în momentul în care acestea reduc drepturile bugetare ale statelor membre. Suntem încântaţi să
acceptăm acest principiu, cu excepţia sumelor mici, dar nu şi în cazul în care aceasta implică, de exemplu,
reducerea veniturilor din impozite. Trebuie să fie vorba despre sumele mari alocate prin intermediul unei
decizii la nivel european.

Cu alte cuvinte, în ciuda negocierilor care au durat luni de zile şi a celor 18 dialoguri tripartite, încă nu suntem
aproape de a finaliza totul. Acum ţine de Consiliu. Trebuie să votăm acum asupra acestei probleme în această
săptămână şi să trimitem un mesaj clar pentru a ne asigura că Consiliul acordă în cele din urmă atenţie
solicitărilor cetăţenilor noştri şi instituie o Autoritate de supraveghere financiară europeană uniformă şi
eficientă, capabilă să furnizeze un răspuns adecvat la această criză. Pe această notă, sunt sigur că vom continua
colaborarea noastră constructivă în acest Parlament şi le sunt recunoscător tuturor colegilor mei deputaţi
pentru acest lucru.

PREZIDEAZĂ: ROBERTA ANGELILLI
Vicepreşedintă-

Sylvie Goulard, raportoare. – (FR) Dnă preşedintă, dle comisar, deoarece Preşedintele este absent, consider
că în această fază trebuie să analizăm situaţia din care provenim şi ceea ce am făcut în ultimele luni.

Atunci când treceam prin cea mai rea etapă a crizei, fiecare dintre actori, fie că era vorba despre guverne,
Parlament sau Comisie, au convenit că avem nevoie de supraveghere financiară puternică şi bine organizată
în Europa.

De atunci, Comisia şi-a desfăşurat activitatea. A comisionat un raport din partea lui Jacques de Larosière.
Acest raport, care este de o înaltă calitate, a servit ca bază pentru un pachet de texte care, cred eu, arată un
nivel ridicat de ambiţie pentru prezentarea acestor autorităţi.
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Parlamentul şi-a desfăşurat de asemenea lucrările şi, în special, am votat în luna mai, în Comisia parlamentară
ECON, pentru un text strict care a mers chiar mai departe de propunerea Comisiei, ţinând cont în special de
ultimele evoluţii în legătură cu criza din Grecia şi din zona euro.

În ceea ce priveşte Consiliul, acesta şi-a dat arama pe faţă de la început, a intenţionat să slăbească propunerile
care au fost făcute de către Comisie. În decembrie anul trecut, preşedinţia suedeză a ajuns la un acord unanim,
pe care, cu toate acestea, Parlamentul nu l-a găsit satisfăcător, chiar şi în ziua în care l-a semnat. Preşedinţia
spaniolă a făcut tot posibilul în aceste ultime câteva luni, dar nu a reuşit să umple golurile şi iată-ne cu o nouă
Preşedinţie, care a demonstrat multă energie începând de joia trecută, dar care nu a rămas la fel mult timp.

Din acest motiv, Parlamentul a acceptat faptul că trebuie să facă un pas destul de complicat, dar este unul pe
care îl putem explica cetăţenilor şi care presupune acordarea unei şanse Preşedinţiei belgiene fără a sacrifica
nimic fundamental.

Facem un efort destul de remarcabil atunci când spunem că vom vota mâine cu privire la amendamentele
la textul ECON; există un text în plen prezentat de Parlament. Pur şi simplu nu completăm procedura în
primă lectură într-o manieră care să ofere prietenilor noştri belgieni o şansă.

Aş dori să subliniez punctele asupra cărora, în opinia mea, statele membre vor trebui să se concentreze pentru
ca Parlamentul să accepte un acord. În primul rând, există aspectele privind eficienţa. Antevorbitorii noştri
ne-au reamintit foarte bine de acest lucru şi aş dori să subliniez că există un nivel destul de remarcabil de
înţelegere între cele patru grupuri politice principale, care ne permite să avansăm pe un front comun.

Avem nevoie ca autorităţile să fie europene; avem nevoie ca acestea să fie în măsură să decidă, la nivel
european, într-un anumit număr de cazuri bine definite. Aceasta nu este o chestiune de a înlocui autorităţile
naţionale de supraveghere, dar atunci când există o nevoie urgentă, atunci când există produse toxice pe
piaţă, atunci când există o încălcare a dreptului comunitar, atunci când autorităţile naţionale sunt în dezacord,
noi cei din cadrul pieţei interne avem nevoie într-adevăr ca deciziile să se adopte la nivel european. Nu avem
nevoie de o clauză de salvgardare. Asupra acestei întrebări, aş dori totuşi să fac un comentariu. Împotriva
cui doresc statele membre să se protejeze din momentul în care plănuiesc clauze de salvgardare împotriva
Europei? Se pare că ar exista o conspiraţie aici, cu oameni care doresc să îşi bage mâinile în cuferele statelor
membre. Toate aceste lucruri sunt groteşti. Avem nevoie de un sistem care funcţionează şi în care deciziile
pot fi luate, şi fără abuzuri, după cum ne-a reamintit dl Giegold, dar de asemenea, fără a da un fel de drept
de veto generalizat statelor membre care nu doresc să facă nimic.

De asemenea, dorim ca aceste autorităţi să fie situate într-un singur loc, din motive de eficienţă. Am făcut
propuneri şi contra propuneri la care preşedinţiile succesive nu au binevoit nici până astăzi să ofere cel mai
mic răspuns. Consider că, atunci când solicităm lucrătorilor să facă ajustări care sunt la fel de importante
cum se prezintă acum, spunând că statele membre nu pot lua în considerare transferul anumitor autorităţi
către un singur oraş, acest lucru reprezintă o glumă masivă faţă de concetăţenii noştri.

Aş dori să mai fac o ultimă menţiune cu privire la problemele referitoare la informaţiile din Parlament şi la
controlul autorităţilor care dorim să fie independente. Dorim ca acestea să fie independente, dar pentru că
vrem acest lucru, dorim, de asemenea, să fie posibile asumarea responsabilităţii şi desfăşurarea unui dialog
cu cei aleşi de popor. În acest sens, am făcut, de asemenea, unele cereri. De asemenea, am solicitat o mai mare
deschidere din partea acestor organisme.

Aş dori să adaug un ultim cuvânt cu privire la Statele Unite ale Americii. Sunt mereu şocat atunci când
oamenii ne spun că americanii sunt înaintea noastră. De asemenea, am observat că un număr de guverne
poartă discuţii în două etape. Mai întâi, refuzăm orice stat federal. Refuzăm orice nouă etapă de integrare şi
criticăm făţiş metoda comunitară. Apoi, mai târziu, ne comparăm mereu cu Statele Unite. Vine un moment
în care trebuie să ne respectăm responsabilităţile.

Doresc o Europă mai puternică. Avem nevoie de autorităţi de supraveghere care sunt capabile să funcţioneze
şi care pot găsi un loc pentru Europa, la nivel global, în cadrul acestei competiţii majore cu care ne confruntăm
în acest moment.

José Manuel García-Margallo y Marfil, raportor. – (ES) Dnă preşedintă, Cassandra avea un har: acela de a
spune adevărul. De asemenea, ea purta şi un blestem: acela de a nu fi ascultată. Din acest motiv, Troia a căzut.

În urmă cu mai mult de 10 ani, Parlamentul a anticipat că liberalizarea pieţelor, fără a pune în aplicare
mecanismele europene de supraveghere în acelaşi timp, ar conduce la o criză în cadrul sistemului, dintr-un
motiv foarte simplu: instituţiile transfrontaliere nu pot fi supravegheate de autorităţile naţionale a căror
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competenţă se încheie la frontierele lor. Acestea pot fi supravegheate numai de autorităţile europene. Nu am
ţinut seama de acest lucru şi a izbucnit criza. Produse exotice, necunoscute chiar şi pentru creatorii lor, au
invadat pieţele. Nimeni nu credea pe cineva, nimeni nu împrumuta cuiva, iar creditul a secat. Rezultatul: 23
de milioane de şomeri şi 3,5 miliarde EUR – o treime din producţia noastră – angajată pentru sprijinirea
sectorului financiar. Ce urmează acum?

În Parlamentul European, noi am fost în conflict cu Consiliul timp de câteva zile. Parlamentul a făcut multe
concesii în scopul de a ajunge la un acord; Comisia a procedat la fel. Preşedinţia belgiană a demonstrat multă
hotărâre. Ne-a cerut timp. Îi vom acorda timp, dar haideţi să demonstrăm astăzi că Parlamentul este unit, că
are idei foarte clare. Din acest motiv, haideţi să votăm mâine în număr mare în favoarea amendamentelor
pe care grupurile cele mai influente din cadrul acestui Parlament le-au prezentat în comun. Există mai multe
idei pe care Parlamentul ar dori să le sublinieze. Prima este aceea că criza va fi depăşită numai atunci când se
recuperează încrederea şi se restabileşte transparenţa pe pieţe, în cadrul instituţiilor şi cu privire la produse.
Acest lucru va fi posibil numai atunci când există autorităţi europene de supraveghere care sunt credibile,
puternice, independente şi care sunt supuse unui control democratic: autorităţi care nu sunt limitate la
repetarea cu blândeţe a sloganurilor provenind de la guvernele naţionale.

Ce înseamnă să spună că sunt europene? Înseamnă că ele trebuie să deţină competenţa reală de a interzice
vânzarea de produse toxice; înseamnă că au puterea reală de a pune capăt denaturărilor de reglementare care
împiedică activitatea pieţei; înseamnă că ele trebuie să deţină competenţa reală pentru a solicita autorităţilor
naţionale de supraveghere să funcţioneze întotdeauna în vederea apărării intereselor europene. Autorităţile
naţionale de supraveghere nu pot fi seniori feudali investiţi cu putere absolută. Autoritatea europeană trebuie
să se asigure că legea este respectată, că autorităţile naţionale fac ceea ce trebuie să facă atunci când există o
ameninţare de pandemie şi că acestea sunt în măsură să soluţioneze conflicte atunci când colegiile de
supraveghere nu doresc să facă acest lucru sau nu pot. Ele trebuie să poată să solicite instituţiilor private care
sunt în exterior să facă ceea ce trebuie atunci când colegiile naţionale de supraveghere observă omisiuni în
cadrul orientărilor europene.

A doua lecţie este că, în rândul instituţiilor transfrontaliere, există un tip special, unic: acela numit instituţiile
sistemice. Un adevăr elementar referitor la capitalism este că, atunci când acesta este bine făcut, se fac bani,
iar când este prost făcut, banii se pierd. Acest lucru reglementează totul, cu excepţia instituţiilor sistemice.
Atunci când lucrurile merg bine, acestea fac o avere, iar atunci când lucrurile merg prost, contribuabilul
trebuie să vină în ajutorul lor. Pentru a soluţiona problema instituţiilor sistemice, există doar două soluţii,
numai două: fie le sunt acordate puteri mai mari autorităţilor de supraveghere din ţările în care operează
pentru a controla solvabilitatea şi lichiditatea acestora, ceea ce ar duce la eliminarea Parlamentului European
din ecuaţie, fie sunt puse în practică instituţii cu adevărat europene, lucru propus de acest Parlament.

Acest lucru înseamnă că autorităţile europene trebuie să vegheze asupra acestor instituţii cu un interes special,
deoarece eşecul lor va fi eşecul tuturor. Acest lucru înseamnă că instituţiile europene trebuie să fie prevăzute
cu mecanisme de soluţionare şi de control pentru a stabiliza instituţiile pe cale de dispariţie, dacă acest lucru
este posibil, sau pentru a le lichida, dacă acest lucru nu este posibil. Bărcile de salvare trebuie să fie gata înainte
de călătorie, nu în mijlocul unei furtuni. De asemenea, aceste instituţii sistemice trebuie să fie necesare în
scop de prefinanţare, pentru a furniza fonduri de garantare a intereselor deponenţilor, care este principala
noastră preocupare şi pentru a efectua plata costurilor unei crize în momentul în care aceasta se produce.
Nu ar trebui să se mai întâmple ca contribuabilul să poarte din nou cutia. Ceea ce nu se mai poate întâmpla,
cum spun americanii atât de des, este ca „Main Street” să trebuiască să plătească din nou pentru excesele
„Wall Street”.

Aş solicita doamnelor şi domnilor din Consiliu, care sunt absenţi astăzi – dumnealor au fost foarte activi în
această dimineaţă, vorbind la telefon şi se pare că furtuna a trecut şi lucrurile sunt calme, totuşi dumnealor
nu sunt încă aici – să transmită acelaşi mesaj prin intermediul comisarului. Consiliul a solicitat timp.
Parlamentul i-a acordat timp. Cu toate acestea, să nu ducem oamenii în eroare: acesta nu este un semn de
slăbiciune. Este un semn al puterii acestui Parlament. Puterea unui organism care crede în ceea ce spune şi
consideră că se bucură de sprijinul publicului, care-l susţine. Consiliul şi Comisia, care fac o treabă minunată,
trebuie să utilizeze acest timp pentru a construi un consens parlamentar cu privire la direcţia europeană, în
direcţia Europei. Nu trebuie să utilizeze acest timp pentru a încerca să blocheze minorităţile aflate în opoziţie
în Parlament. Solicit Consiliului să o asculte pe Cassandra măcar o singură dată. Astăzi, Cassandra este
întruchipată de raportorii care au vorbit. Cassandra este de asemenea, comisarul Barnier. Cei care nu sunt
Cassandra ştiu prea bine la cine mă refer.
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Ascultaţi Parlamentul, căutaţi un acord, spuneţi aici ceea ce s-a spus la Toronto. Nu spuneţi un lucru aici şi
altul acolo. După cum spun vechii castilieni, în cazul în care Consiliul face acest lucru, Dumnezeu îl va
recompensa şi, dacă nu, Dumnezeu i-o va cere. Dumnezeu şi acest Parlament.

Peter Skinner, raportor. – Dnă preşedintă, aş dori să mă concentrez asupra raportului privind AEAPO, care
se referă la Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale. După cum majoritatea dintre dvs.
cunoaşte, asigurările şi pensiile ocupaţionale sunt două subiecte foarte dragi mie, într-adevăr sunt poate
subiectele de care am fost cel mai interesat în cadrul Comisiei ECON.

Solvabilitatea II, asupra căreia a votat Parlamentul anul trecut şi pentru care am fost raportor, este actul
legislativ de care sunt de fapt cel mai mândru până în prezent. Rămâne partea cea mai cuprinzătoare a actului
legislativ sectorial în domeniul serviciilor financiare votate în acest Parlament. Mă aştept ca acesta să reducă
atât costurile de consum, cât şi riscurile sistemice prezentate de sectorul asigurărilor, astfel cum sunt acestea.
O mare parte din Solvabilitatea II este consacrată depăşirii provocărilor cu care se confruntă autorităţile şi
colegiile de supraveghere în gestionarea riscurilor şi a complexităţilor asociate cu asiguratorii transfrontalieri
de mari dimensiuni. Ca atare, Solvabilitatea II este strâns legată de propunerile pentru AEAPO. AEAPO, în
opinia mea, asigură petrolul care va permite Solvabilităţii II să funcţioneze mai eficient.

Este probabil din cauza experienţei mele cu Solvabilitatea II, pe care am fost dornic să o prevăd în acest raport.
Ştiam că a fost contextul în care am putut face cu adevărat ca Solvabilitatea II să funcţioneze. Aceasta a
presupus, de asemenea, că în dezbaterea ECON, nu am fost în măsură să susţin unele aspecte ale planurilor
mai ambiţioase ale unora dintre colegii mei raportori de supraveghere în domeniile pe care le-au descris şi
pe care le-am putut sprijini iniţial, cum ar fi supravegherea zilnică a instituţiilor financiare sau fondurile de
soluţionare de până în ianuarie 2011. Acest lucru poate sau nu poate fi adecvat pentru băncile sau pieţele
de capital, dar pentru asigurare, dezbaterea este într-adevăr deschisă. Asigurarea nu este bancară şi mă bucur
că colegii mei raportori au acceptat acest lucru.

Îngrijorările pe care le-m ridicat sunt acum recunoscute de mulţi ca fiind legitime şi nicio parte nu mai crede
că există un litigiu. Supravegherea directă şi proiectele privind fondul de soluţionare a situaţiei băncilor sunt
pentru următorii ani, iar raportorii sunt, cred eu, asemănători în convingerea lor cu privire la acest punct.
Obiectivul Comisiei este acela că cele trei ISA (standarde internaţionale de audit) sectoriale ar trebui, de fapt,
să fie identice în ceea ce priveşte compoziţia. Legislaţia sectorială, în principal în ceea ce priveşte Solvabilitatea
II şi Directiva IORP (Directiva privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii
ocupaţionale) va defini ce competenţe specifice va avea AEAPO.

Astfel, raportorii au lucrat pe baza faptului că ceea ce se întâmplă într-un singur ISA în această etapă trebuie
să fie prezent şi la celelalte două, iar acest lucru se datorează preocupărilor mele iniţiale că unele dintre
ambiţiile care stau la baza acestui lucru nu au fost, probabil, în mod direct potrivite pentru asigurările şi
pensiile pe care le avem – dacă doriţi – nuanţele pe care le putem citi în AEAPO. Acestea nu vor fi diferite,
dar vor fi echilibrate. Ele nu sunt neapărat zone urgente de abordare, dar eu cred că ne putem baza pe ceva
care va funcţiona – şi va funcţiona la fel de bine în cadrul consiliului ca şi când ar fi fost oricare dintre celelalte
sectoare.

Unul dintre obiectivele mele principale a fost să mă asigur că există o contrapondere de la nivel micro
transsectorial la unul care este operat de bancherii centrali în cadrul CERS (Comitetul european pentru riscuri
sistemice). Deşi accept punctul de vedere al dlui Tremosa referitor la băncile centrale, este de asemenea
important să avem acest echilibru şi în domeniul microsupravegherii. De aceea sunt atât de încântat de
comitetul mixt – pe care am fost în măsură să îl descoperim şi să îl ducem mai departe, unde putem vedea
că acest echilibru va fi menţinut – şi că raportorii mei comuni au acceptat acest punct, după cum cred că au
făcut şi Consiliul şi Comisia. Acesta este un adevărat câştig pentru Parlament. De asemenea, cred că este
esenţial să se deţină, dintre cele trei ISA, unul din scaunele rotative ca vicepreşedinte al CERS, pentru o
pluralitate de opinii care trebuie să fi auzită de la abataj.

Trebuie să luăm în considerare faptul că AEAPO va reprezenta două sectoare diferite, dar conectate, aşadar
trebuie să implicăm şi grupurile părţilor interesate, reprezentând ambele sectoare. Aşa cum am declarat, ISA
provine de la legislaţia sectorială, iar pentru asigurare, cred că Solvabilitatea II şi AEAPO formează o echipă
excelentă.

Pentru pensii, întrebarea este în aer. Multe vor depinde acum de raportul Comisiei privind IORP şi sper să
cooperăm strâns asupra acestui lucru, dar cred că aici există o înţelegere pe care trebuie să o facem, o afacere
pe care o vom încheia în zilele viitoare – poate în săptămânile următoare – de care va beneficia în mod
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considerabil AEAPO şi rolul pe care l-a jucat Parlamentul în definirea competenţelor sale, care cred că va
servi în mod corespunzător consumatorilor şi, desigur, autorităţilor din întreaga Europă, de asemenea.

Elisa Ferreira, raportoare. – (PT) Dnă preşedintă, dle comisar, niciodată proiectul european, construit cu atâta
efort în ultimii 50 de ani, nu a fost atât de ameninţat cum este în prezent. Frustrarea publicului european
este imensă: sistemul financiar, care ar trebui să le fie de ajutor, a distrus economiile oamenilor, pensiile,
proiectele de investiţii, precum şi locurile de muncă; pe scurt, le-a distrus viitorul.

În ceea ce priveşte consolidarea necesară a întregii pieţe de servicii financiare, bancare, de asigurări şi titluri
de valoare, drumul de urmat este clar şi constă în arhitectura pe care o discutăm astăzi aici. De fapt, avem
nevoie de arhitectură de supraveghere europeană puternică, care acoperă toate produsele şi actorii, echipată
cu metodologii eficiente şi instrumente de intervenţie care să poată răspunde la o realitate de piaţă care nu
recunoaşte frontierele naţionale, în special în contextul european.

Riscul nu poate şi nu ar trebui să fie eliminat de pe piaţa financiară, dar avem nevoie de reglementare care
să facă acest risc mai transparent şi care să evite acumularea de bule care afectează întregul sistem atunci
când se sparg, răspândindu-se în economia reală. Cu toate acestea, în cazul în care apar noi crize în viitor în
ciuda acestor protecţii, este esenţial să avem mecanisme disponibile care să limiteze contagiunea, în special
în ceea ce priveşte sistemul bancar, deoarece acest lucru este vital pentru funcţionarea economiei şi este
depozitarul economiilor europenilor. Aici, chiar în cadrul puterilor şi competenţelor Autorităţii bancare
europene, regăsim capacitatea de a executa o nouă strategie pentru gestionarea crizelor transnaţionale din
sectorul bancar, un subiect menţionat în raportul meu.

Nu stă în puterile noastre să prevenim falimentul băncilor, ci mai degrabă să ne asigurăm că reorganizarea
lor sau posibila lichidare sunt efectuate într-un mod ordonat, limitând efectele colaterale în restul sistemului
şi, mai presus de toate, prevenind contribuabilul de a fi cel care achită factura pentru crizele rezultate. În
acest scop, avem nevoie de o serie de noi mecanisme, avem nevoie să adoptăm norme, definiţii, metodologii,
instrumente şi terminologie comune tuturor celor care intervin în operaţiunile de restructurare, reorganizare
sau lichidare. Trebuie să armonizăm toate cadrele juridice naţionale de gestionare a crizelor, nu în ultimul
rând legile privind falimentul şi lichidarea. Trebuie să atribuim competenţe mai largi de intervenţie autorităţilor
de supraveghere. Trebuie să specificăm criterii clare, nu doar cantitative, ci şi calitative, care permit intervenţia
într-o instituţie aflată în dificultate. Trebuie să pregătim planurile de urgenţă. Acest întreg proces necesită
timp pentru 27 de state membre.

Cu toate acestea, aproximativ 50 din cele 12 000 bănci care operează în Europa reprezintă 70 % din active.
Acest lucru înseamnă o concentraţie enormă de risc, dar şi o oportunitate de a interveni în primul rând asupra
acestora. Prin urmare, există condiţii pentru noi pentru a propune un proces special şi urgent de listare a
acestor bănci a căror mărime şi relaţii cu alte bănci le fac transnaţionale, oferindu-le un potenţial impact
sistemic asupra sistemului financiar. Pentru aceste bănci, este posibil să se anticipeze o supraveghere specială
din partea Autorităţii bancare europene, chiar dacă funcţionează în cadrul colegiului de supraveghetori
naţionali. Datorită riscului pe care îl generează, este posibil şi urgent ca aceştia să înceapă să aducă contribuţii
la un fond pentru finanţarea oricărei intervenţii care ar putea fi necesară; şi este important ca Autoritatea
bancară europeană să creeze o unitate de specialişti pentru a coordona intervenţiile în cazul unor dificultăţi
în cadrul acestor bănci.

Pachetul de elemente propuse asigură că intervenţiile în cazul băncilor transnaţionale cu caracter sistemic
sunt consecvente şi coerente între diferite ţări şi, mai presus de toate, că acestea sunt conforme cu un principiu
foarte clar în Europa: acela că costurile poluării cauzate de aceste bănci ar trebui să fie suportate de către
poluator.

Această propunere se potriveşte perfect cu ceea ce discutăm, mai ales în privinţa competenţelor Autorităţii
bancare europene; Aş spune chiar că acesta este testul cel mai evident al eficienţei sale. A existat o imensă
majoritate – 87 % – în favoarea acestei propuneri în cadrul votului Comisiei pentru afaceri economice şi
monetare. Contăm de asemenea pe un vot masiv în favoarea acestui Parlament, cunoscând faptul că prin
susţinerea masivă a acestei propuneri vizionare, realiste şi pragmatice, vom adopta măsuri urgente şi necesare
pentru a restabili credinţa europenilor în Europa, în sistemul său financiar şi, în special, în sistemul său bancar.

Olli Rehn, membru al Comisiei. – Dnă preşedintă, Comisia apreciază spiritul constructiv care a ghidat dialogurile
tripartite în cursul cărora a fost negociată reglementarea privind Comitetul european pentru riscuri sistemice.
Vreau să mulţumesc raportorilor pentru eforturile formidabile pe care le-au făcut până acum, iar activitatea
trebuie să continue.
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După cum bine ştiţi, cel mai recent dialog tripartit a avut loc de fapt ieri seară. Regretăm faptul că nu s-a
putut ajunge la un acord pentru adoptarea în primă lectură în această sesiune plenară, dar suntem mulţumiţi
că toate părţile sunt angajate să efectueze adoptarea până în septembrie.

Înţeleg că multe dintre discuţiile dintre Consiliu şi Parlament gravitează în jurul oamenilor, a instituţiilor şi
a rolurilor din CERS. Ar trebui ales preşedintele CERS, sau ar trebui ca el sau ea să fie în mod automat
preşedintele BCE? Ar trebui ca consiliul general al CERS şi comitetul director să cuprindă şi experţi
independenţi şi, dacă da, cu sau fără drept de vot? Ar trebui ca preşedintele CEF (Comitetul Economic şi
Financiar) să participe la lucrările CERS? Sunt convins că aceste cereri divergente din partea Consiliului şi
Parlamentului pot fi reunite într-o soluţie reciproc acceptabilă.

Acelaşi lucru este valabil pentru mai multe discuţii referitoare la implicarea Consiliului şi Parlamentului în
monitorizarea recomandărilor CERS. Aici din nou, nu este departe un acord. Am încredere că nu există
divergenţe care nu pot fi rezolvate printr-o negociere aprofundată şi prin formularea corespunzătoare pentru
a evita orice neînţelegeri cu privire la prerogativele respective ale ambelor organisme.

Aşadar, deşi regret într-un fel că Parlamentul nu va putea vota asupra unui text în deplin acord cu Consiliul
acum în această sesiune, sunt încă încântat de dorinţa exprimată de toţi ceilalţi de a ajunge la un acord până
în septembrie.

În sfârşit, permiteţi-mi să spun sincer că am avut neapărat nevoie de o arhitectură modernă de supraveghere,
precum şi de un organism care să realizeze o analiză a riscurilor sistemice la adresa stabilităţii macrofinanciare,
cu mult înainte de criza financiară care a lovit Europa. Ne-ar fi mult mai bine acum dacă ne-am ocupa de
reparaţiile financiare, dacă am fi avut deja acest lucru la dispoziţia noastră.

Prin urmare, doresc să subliniez din nou că dacă noul cadru de supraveghere va fi stabilit rapid şi desigur
până la 1 ianuarie anul viitor, aceasta este într-adevăr de bun simţ. Cetăţenii noştri aşteaptă acţiune fără alte
întârzieri, care ar trebui să fie posibilă, având în vedere cât de mult suntem de acord cu lucrurile fundamentele
şi cât de aproape suntem de un acord chiar asupra detaliilor.

La fel de important, CERS este un element esenţial de construcţie a unei uniuni economice şi monetare reale
a pilonului său economic mai puternic şi, prin urmare, a răspunsului nostru sistemic la criza financiară. De
asemenea, este un element cheie de a restaura şi a consolida încrederea în economia europeană, de care este
atât de multă nevoie acum. Pentru a consolida redresarea economică, pentru a consolida încrederea, avem
nevoie să livrăm pe toate fronturile: protecţia stabilităţii financiare, continuarea consolidării fiscale, încheierea
reparaţiilor financiare şi, în special, a noii arhitecturi de supraveghere, precum şi consolidarea guvernanţei
economice. Numai prin realizarea progreselor concrete şi rapide pe toate aceste fronturi, putem consolida
redresarea şi solidificarea uniunii economice şi monetare. Contez pe sprijinul dvs. privind aceste eforturi
foarte importante.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, a fost o idee bună ca
Parlamentul să se alăture dezbaterii privind supravegherea şi gestionarea crizei.

De asemenea, este corect să vorbim despre aceste două teme majore într-un context mai general, deoarece
va trebui să acţionăm pentru a obţine cerinţe de capital consolidate şi guvernanţă corporativă îmbunătăţită,
precum şi să aducem aceste două lucruri la finalizare. Vom reveni la acest lucru, deoarece voi avea ocazia de
a mă întoarce, după cum ştiţi, în următoarele câteva săptămâni sau luni, la o serie de propuneri care au fost
puse împreună pe o ordine de zi aprobată de Comisie la 2 iunie, pe care Consiliul miniştrilor de finanţe a
sprijinit-o şi pe care Consiliul European a adoptat-o. Vom vedea, de asemenea, – şi sunt de acord cu ceea ce
aţi precizat mulţi dintre dvs. – dacă există o coerenţă reală între deciziile luate la G20, deciziile luate în cadrul
Consiliului European şi deciziile luate în cadrul Consiliului de miniştri în aceeaşi ordine de idei.

Există multe subiecte care fac parte din această arhitectură de prevenire, gestionare şi supraveghere a crizei.
Mă gândesc la fondurile de soluţionare a situaţiei băncilor pe care le-am propus, la fel ca dna Ferreira, în
contextul gestionării situaţiilor de criză. De asemenea, mă gândesc la propunerile anterioare ale dlui
GarcíaMargallo y Marfil, iar noi vom prezenta propuneri legislative referitoare la aceste subiecte în 2011.
De asemenea, există guvernanţă corporativă financiară şi de capital bancar. Voi reveni la acest lucru atunci
când vorbim despre raportul dlui Karas. -

Aş dori să spun câteva cuvinte despre cele două subiecte pentru astăzi. În primul rând, mă voi ocupa de
supraveghere, care este într-adevăr coloana vertebrală. Acesta este un subiect extrem de serios şi, aşa cum
aţi spus, dacă nu vom reuşi să creăm autorităţi credibile şi Comitetul european pentru riscuri sistemice, multe
alte reforme nu vor fi eficiente. Cu câteva săptămâni în urmă, am vorbit despre agenţiile de rating – voi reveni
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la acestea – şi punerea în aplicare a normelor prudenţiale. Avem nevoie de această arhitectură europeană
credibilă de supraveghere. De aceea, vreau să urez bun venit nivelului ridicat de ambiţie, care a fost demonstrat
de către raportori pe parcursul ultimelor luni: Dlui GarcíaMargallo y Marfil, dlui Skinner, dlui Sánchez Presedo,
dnei Goulard, dlui Giegold, dlui Tremosa i Balcells şi dlui Balz şi în special nivelului de ambiţie referitor la
competenţa acestor autorităţi şi autoritatea lor din punct de vedere juridic.

Găsim aici spiritul şi filosofia propunerilor Comisiei. Am găsit câteva idei noi acolo, pe care ar trebui să le
folosim, pentru a îmbunătăţi sistemul european de supraveghere financiară, precum şi consolidarea protecţiei
consumatorului pe care a propus-o dl Giegold, în special pentru a interzice anumite produse financiare. Mă
gândesc la rolul acordat autorităţilor în identificarea riscurilor sistemice şi în situaţiile de criză. Mă gândesc
la consolidarea comitetului mixt, astfel cum a sugerat dl Skinner. Mă gândesc la îmbunătăţirea transparenţei
pieţelor, pe care le-am discutat în cadrul Directivei Omnibus pe care o conduce dl Sánchez Presedo.

Acestea sunt doar câteva exemple: cele mai dificile lucruri încă se află în faţa noastră. Desigur, am efectuat
o mulţime de activităţi sau, în orice caz, am colaborat cu dvs. timp de cinci luni. Am făcut multe progrese,
dar chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, aşa cum sper că suntem, încă nu am ajuns la un acord şi la
ceea ce aş numi un compromis dinamic şi credibil, astfel încât acest lucru să funcţioneze. Deşi nu este astăzi
aici, vreau să urez bun venit Preşedinţiei belgiene, care, de la primele ore – 1 iulie, ora 10.00 dimineaţa – a
răspuns prin intermediul ministrului său de finanţe, Didier Reynders şi care a participat, ieri seară foarte
târziu la o discuţie trilaterală cu mulţi dintre dvs.

Vreau să repet ceea ce a spus dl GarcíaMargallo y Marfil. Consiliul trebuie să înţeleagă că acum este momentul
să acţioneze şi să realizeze progrese. Şi alţii au afirmat acest lucru. În orice caz, cu ajutorul competenţelor pe
care le deţine, Comisia va face tot ceea ce este necesar pentru a încuraja Consiliul să profite de oportunitatea
pe care i-o acordaţi – astfel percep eu situaţia. Mingea se află în terenul său pentru a utiliza aceste câteva zile
în vederea încheierii unui acord inteligent şi credibil. Puteţi conta pe mine ca acesta să fie disponibil. -

Aş dori să spun câteva cuvinte cu privire la gestionarea şi prevenirea crizei în scopul de a-i mulţumi dnei
Ferreira pentru angajamentul său. Pentru o lungă perioadă de timp, şi eu am crezut în măsurile de precauţie.
M-am gândit foarte mult timp că, în ceea ce priveşte riscul ecologic, riscul industrial şi riscul financiar,
poluatorul trebuie să plătească, o soluţionare costă întotdeauna mai mult decât o prevenire, şi că, atunci când
trebuie să prevenim o soluţionare, nu sunt contribuabilii cei care ar trebui să fie chemaţi în primul rând.

Acesta este spiritul setului de instrumente pe care îl vom prezenta Consiliului de miniştri. Vom înainta multe
dintre instrumentele pe care însăşi dna Ferreira le-a propus şi vom transpune aceste propuneri în unele
legislative. Îmi iau angajamentul că vă va fi prezentat un text legislativ. Acesta este un subiect asupra căruia
m-am angajat în prima zi – la 13 ianuarie – înaintea dvs. şi a miniştrilor, în cursul discursului meu şi la
Consiliul Ecofin de la Madrid. Puteţi conta pe mine că voi prezenta acest set de instrumente credibile,
bazându-mă pe propunerile dnei Ferreira, deoarece, încă o dată, sunt convins, în acest domeniu, precum şi
în altele, că costurile de prevenire sunt mult mai mici decât soluţionarea.

Sebastian Valentin Bodu, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. − Aş dori să menţionez că
vorbesc în calitate de raportor din umbră pentru aviz.

Actuala criză financiară a evidenţiat o lipsă de eficacitate în gestionarea situaţiilor de criză apărute în entităţile
financiare transfrontaliere în UE.

Au existat diferite abordări la nivel naţional, dar, în general, autorităţile fie au utilizat fonduri publice pentru
a salva băncile, fie au izolat activele băncilor pe teritoriul naţional, aplicând instrumente naţionale de
soluţionare a situaţiilor de criză doar la nivelul propriilor sucursale.

Aceste acţiuni au amplificat riscurile legate de pierderea încrederii, de denaturarea concurenţei, de incertitudine
juridică şi de nivel ridicat al costurilor angajate pentru salvarea băncilor, costuri suportate de contribuabili.

În concluzie, avem nevoie de măsuri la nivel european care să elimine gestionarea crizelor unui grup bancar
transfrontalier prin sisteme naţionale, sisteme care pot fi extrem de diferite şi care au tendinţa de a proteja
sucursalele existente pe propriul teritoriu şi nu de a rezolva problema grupului în ansamblul său.

Raffaele Baldassarre, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. – (IT) Dnă preşedintă, dle comisar,
doamnelor şi domnilor, criza ne-a confruntat cu dovada clară că o mai bună coordonare la nivel european
este o prioritate absolută pentru dezvoltarea şi stabilitatea pieţelor financiare.
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Acestea fiind spuse, mă voi limita aici la a sublinia o chestiune fundamentală, în special în lumina dialogurilor
tripartite dificile care sunt încă în desfăşurare. În cazul în care autorităţile de supraveghere financiară dobândesc
competenţa de a adopta decizii individuale, directe şi cu caracter obligatoriu – astfel cum este prevăzut la
articolul 10 din reglementări – iar acest lucru răspunde dorinţei politice de a reacţiona rapid la situaţiile de
urgenţă, atunci, în cazul unui control de zi cu zi, această competenţă intră în conflict cu articolele 17 şi 258
din tratat, care afirmă că este de competenţa exclusivă a Comisiei să asigure punerea în aplicare a dreptului
Uniunii. În plus, în acest caz, s-ar fi creat o situaţie paradoxală în care statele membre, prezente în cadrul
celui mai înalt organism prin intermediul autorităţilor lor, ar fi indirect responsabile pentru aplicarea dreptului
Uniunii.

În calitate de raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice, am propus un amendament de
compromis care încearcă să rezolve această discrepanţă între competenţele conferite autorităţilor şi rolul şi
competenţele Comisiei, în deplină conformitate cu tratatul. Sper că contribuţia Comisiei pentru afaceri
juridice poate fi folosită ca o bază pentru orice compromisuri ulterioare cu alte instituţii europene pentru a
ajunge rapid la o soluţie dorită, lucru care este pe deplin în conformitate cu legislaţia Uniunii.

Klaus-Heiner Lehne, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor
şi domnilor, poate avem o piaţă internă unică, dar avem un organism de supraveghere fragmentat. Este
evident că acest lucru nu poate funcţiona. Avem nevoie de structuri centrale europene care să utilizeze
expertiza şi cunoştinţele aprofundate ale agenţiilor statelor membre, în timp ce deţinem de asemenea
competenţe de intervenţie care să fie utilizate în situaţii de urgenţă. Numai dacă se are în vedere povara fiscală
uriaşă impusă asupra acestora de această criză, cetăţenii se aşteaptă să fie adoptată o decizie rapidă şi sănătoasă
în acest Parlament fără întârziere. Dacă există jocuri de putere care au loc la nivel naţional numai cu privire
la cine ce decide, acest lucru prezintă prea puţin interes pentru cetăţeni. Ceea ce doresc cetăţenii este să se
adopte o decizie eficientă pentru a soluţiona problemele.

Obiectiv vorbind, în cazul în care sunt necesare măsuri în caz de urgenţă, acestea trebuie să fie gestionate şi
trebuie adoptată o decizie la nivel central european în cazul în care coordonarea între statele membre este
insuficientă şi nu funcţionează. Aceasta este linia adoptată pentru deciziile luate de G20 şi G8, precum şi de
către şefii de stat şi de guvern, dar, din păcate, nu este cazul la nivelul Consiliului. Consiliul adoptă doar o
abordare îngustă. Publicul nu consideră această politică ca fiind acceptabilă. Ne aşteptăm ca Consiliul să ia
măsuri.

Evelyn Regner, raportoare pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. – (DE) Dnă preşedintă, dlor comisari,
dacă statele membre ale Uniunii Europene doresc să fie puternice din punct de vedere economic şi extern,
ele trebuie să prezinte un front unit de tipul Uniunii Europene. Pachetul de supraveghere a pieţelor financiare,
împreună cu Comitetul european pentru riscuri sistemice este foarte puternic şi, prin urmare, exact ceea ce
este necesar, împreună cu băncile europene puternice – şi subliniez cuvântul „europene” – titluri de valoare
şi autorităţi de supraveghere a asigurărilor.

Comitetul european pentru riscuri sistemice este – dacă îmi permiteţi să facă comparaţia – oarecum asemănător
cu preşedintele federal al Germaniei. În forma sa actuală, acesta nu deţine competenţe extinse de intervenţie
– aş fi dorit să aibă mai multe – dar poate afişa o mai mare autoritate morală. Acest lucru înseamnă că poate
emite avertismente, face recomandări şi toate acestea în public. Parlamentul European – şi eu consider acest
lucru un succes deosebit – a insistat de asemenea ca părţile interesate din societatea civilă să fie incluse în
consiliul de administraţie al CERS, cu alte cuvinte, grupurile de protecţie a consumatorilor, sindicatele şi
oamenii de ştiinţă. Chiar cred că acest lucru este o mişcare extrem de pozitivă, care ar trebui să fie evidenţiată.

Pe această notă, aş dori să fac apel la statele membre să nu recurgă la metode învechite din trecut pentru a
crea ordinea economică a secolului 21, ci să gândească şi să acţioneze în spiritul european.

Françoise Castex, raportoare pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. – (FR) Dnă preşedintă, dlor comisari,
supravegherea europeană a pieţelor financiare este lucrul minim pe care îl putem face. Aceasta va necesita
reglementarea agenţiilor de rating. Am văzut care sunt instrumentele de speculaţie împotriva statelor, dar
autorităţile de supraveghere pe care trebuie să le introducem nu trebuie să repete aceleaşi greşeli, fiind şi
judecător şi juriu. Ca urmare, problema controlului nu a fost soluţionată: controlul trebuie să fie politic.
Prezentul regulament este necesar, dar nu suficient dacă nu-l completăm cu o guvernanţă economică a zonei
euro şi Uniunii Europene, care merge dincolo de Pactul de stabilitate. De asemenea, este insuficient, dacă nu
luăm măsuri reale împotriva direcţionării capitalului către paradisurile fiscale. În cele din urmă, această
supraveghere europeană va fi insuficientă dacă nu adoptăm măsuri, astfel încât reglementarea să fie de
asemenea pusă în aplicare la nivel global.
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Reglementarea la nivel european este utilă, dar insuficientă. Trebuie să avem supravegherea globală a pieţelor
financiare.

Sajjad Karim, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri juridice. – Dnă preşedintă, nu au fost toate lucrurile
în regulă în ceea ce priveşte regulamentul financiar în multe din statele noastre membre. Nu putem permite
pur şi simplu ca lucrurile să se desfăşoare în acest mod disfuncţional şi incoerent.

În Regatul Unit, noul guvern a adoptat măsuri radicale de revizuire şi asigură reforma necesară la nivel
naţional. De asemenea, noul cadru european trebuie să îmbunătăţească radical atât calitatea, cât şi coerenţa
supravegherii de reglementare. Este nevoie de o structură independentă – cu adevărat independentă într-un
sens de reglementare – dar trebuie să se ajungă la un echilibru. Propunerile actuale ar permite UE să elimine
autorităţile naţionale de reglementare, iar pericolul este că standardele tehnice pot fi utilizate pentru a adopta
şi a dicta de fapt opţiunile politice la nivelul UE.

Statele noastre membre au dreptate când se opun unei astfel de mutări. Regatul Unit şi Germania au dreptate
să adopte poziţiile pe care le întreprind. Comisarul Rehn, comisarul Barnier, Regatul Unit îşi menţin
angajamentul referitor la livrare, dar este necesară recunoaşterea corectă a principiilor subsidiarităţii.

Íñigo Méndez de Vigo, raportor pentru aviz al Comisiei pentru afaceri constituţionale. – (ES) Dnă preşedintă,
cred că nu pot exista decât două soluţii pentru a rezolva criza financiară prin care trecem: fie acordăm mai
multe competenţe autorităţilor naţionale de supraveghere, fie creăm un supraveghetor european şi îi acordăm
acestuia competenţe. Mă bucur, dnă preşedintă, că în acest moment, Parlamentul European este ferm angajat
din punct de vedere politic pentru supravegherea europeană şi cred că există un consens vast cu privire la
acest lucru în rândul tuturor grupurilor politice.

Comisia pentru afaceri constituţionale va sprijini şi a sprijinit toate măsurile instituţionale care se îndreaptă
în această direcţie. În acest moment mi se pare, dnă preşedintă, că de îndată ce acest angajament devine mâine
o realitate, Comisia are o funcţie de prim ordin în negocierile cu Consiliul. În timpul acestor negocieri, mi
se pare că punctul cheie va fi dacă aceste autorităţi europene vor putea să se ocupe de companiile afectate în
mod direct la nivel naţional, în cazul în care autoritatea de supraveghere naţională nu este implicată.

Prin urmare, dle comisar, mult noroc cu această sarcină, care consider că este un factor determinant pentru
viitorul supravegherii şi capitalului, în acest moment, pentru aceia dintre noi care doresc o Europă mai
implicată.

Preşedintă. – Doresc să fac un anunţ: în mod destul de corect, mulţi dintre dvs. s-au plâns în legătură cu
absenţa Consiliului, dar astăzi în Belgia are loc prima şedinţă a noului Parlament şi, prin urmare, datorită
acestei situaţii de forţă majoră, nu a fost posibilă garantarea prezenţei Consiliului. Permiteţi-ne să începem
acum dezbaterea cu vorbitorii din partea grupurilor politice.

Markus Ferber, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă preşedintă, dlor comisari, doamnelor şi domnilor, v-aţi
putea mira de ceea ce am realizat de fapt acum după un an petrecut în discuţii, dezbateri şi multe sesiuni de
discuţii trilaterale şi cu siguranţă mi-aş fi putut imagina ceva mai frumos de făcut decât să îmi petrec timpul
acolo. La un an de la alegerile europene, atunci când am anunţat în mod public modul în care am vrut să
aducem pe linia de plutire pieţele financiare, ne aflăm acum într-un punct în care rata succesului nostru
variază de la foarte puţin la deloc.

Problema a fost deja explicată. Ne confruntăm cu pieţe care în prezent operează la nivel global. Statele
membre încă mai cred că îşi pot utiliza structurile naţionale de supraveghere pentru a aplica normele în acest
mediu. Faptul că acest lucru nu a funcţionat, nu a fost ceea ce de fapt a declanşat criza financiară, dar a
contribuit la faptul că Europa a fost de asemenea afectată de acest lucru. De aceea, aş întreba când această
realizare, care este adesea menţionată în discursuri pompoase, va fi convertită în acţiuni politice, unde brusc
este vorba despre protejarea centrelor de bursă de valori şi a structurilor bancare şi nu mai este legată de
protejarea cetăţenilor.

Aceasta este sarcina la care ne-am angajat în calitate de Parlament European. Sper că statele membre se vor
angaja în vederea îndeplinirii acestei sarcini, de asemenea, pentru că împărţim responsabilitatea pentru
punerea în aplicare a reglementărilor corespunzătoare de supraveghere pentru cetăţeni, care vor asigura că
economiile persoanelor fizice sunt, de asemenea, permanent securizate. Desigur, am speranţa – şi mă adresez
acum comisarilor – că fiecare efort va fi acum efectuat de Comisie, astfel încât să putem realiza un rezultat
bun cât mai repede posibil, în beneficiul persoanelor care trăiesc în Europa.
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Gianni Pittella, în numele Grupului S&D. – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, pare clar că decizia
pe care Parlamentul este pe cale să o adopte – de a vota cu privire la amendamente şi de a nu vota, de a amâna
votul asupra rezoluţiei legislative – este o încercare disperată de a reaminti Consiliului responsabilităţile sale,
astfel încât până la următoarea sesiune din septembrie, acest pachet va fi aprobat în primă lectură. Sincer,
nu pot să cred că miopia persistă între guverne prin faptul că nu înzestrează cu puteri reale cadrul organismelor
de supraveghere pe care le creăm. Aceasta ar însemna să se creeze structuri care să nu fie în măsură să efectueze
supravegherea – care este scopul de a le institui?

După cum se ştie, Parlamentul European nu este o armată de extremişti care fac cereri revoluţionare. Suntem
oameni normali care trăim în rândul cetăţenilor, adică în rândul acelora care au simţit dezastrul pieţelor
financiare în lipsa unei reglementări supranaţionale în viaţa lor de zi cu zi şi în buzunarele lor. Propunerile
noastre sunt cele ale lui de Larosière, nu Robespierre, după cum cunoaşte distinsul comisar Barnier.

Prieteni din cadrul Consiliului, chiar dacă nu sunteţi aici, ne veţi citi cuvintele. Ne aşteptăm la un răspuns
pozitiv la gestul nostru de responsabilitate, dar dacă acesta nu se întrevede, vom proceda la votul din
septembrie şi vom spune tuturor cetăţenilor europeni că solicităm o autoritate directă de supraveghere a
intermediarilor financiari, că dorim ca supravegherea ESMA (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare
şi pieţe) să fie extinsă şi asupra organismelor paneuropene şi că vrem ca autorităţile europene să aibă ultimul
cuvânt în cazul unui dezacord între autorităţile naţionale.

Dragi prieteni din cadrul Consiliului, nu vă îngropaţi capul în nisip ca struţii. Realitatea este dură, dar trebuie
să i se facă faţă cu alegeri de curaj şi tărie.

Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE. – Dnă preşedintă, în ciuda lucrurilor bune din cadrul Solvabilităţii
II despre care am auzit deja, am amânat regimul de sprijin al grupului din cauza îngrijorărilor legate de
funcţionarea sa în perioadele de criză economică, de interacţiunea sa cu legile naţionale privind insolvenţa
şi neîncrederea organismelor de supraveghere din alte ţări. Exemplele crizei, cum ar fi Fortis Bank, au expus
motive de astfel de suspiciune şi necesitatea unei arhitecturi europene de supraveghere prudenţială şi disciplină.
Solvabilitatea II m-a convins că insolvenţa transfrontalieră şi iminenta insolvenţă în cadrul instituţiilor
financiare trebuie să fie abordate la nivel european. Acest lucru este o provocare, dar este o omisiune gravă
din partea întregului concept al pieţei unice.

Raportul Ferreira abordează multe dintre aceste probleme şi îi mulţumesc pentru ideile mele privind evitarea
hazardului moral generat de fondurile de criză şi un „regim 28” pentru insolvabilitatea băncilor transfrontaliere.
În prezent, planificarea este totul, iar planurile de urgenţă, dezideratele şi mecanismele de soluţionare vor
dezvălui multe despre prezent şi, de asemenea, vor proteja viitorul.

Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dnă preşedintă, aş dori să mă adresez Consiliului
şi în mod evident, eu, ca mulţi dintre noi, sunt frustrat că nu pot face acest lucru în mod direct, deoarece aş
vrea să spun Consiliului că Parlamentul este rezonabil în această chestiune. Înseamnă pur şi simplu să soliciţi
supraveghere europeană pentru actorii europeni şi supraveghere europeană naţională pentru actorii naţionali.
Se solicită protecţia consumatorilor şi, în special, interdicţia produselor pe care toată lumea de aici le-ar
descrie ca fiind toxice, şi nu doar aici, ci şi în industrie, la locul de muncă. Dacă acestea sunt toxice, de ce să
le autorizăm? Este evident că se cer acţiuni cu caracter obligatoriu. Toate aceste lucruri nu mi se par să se
ridice la extremism. De ce refuză Consiliul să accepte acest lucru? Cred că răbdarea concetăţenilor noştri şi
răbdarea acestui Parlamentului se apropie de sfârşit. Dacă vom acorda Preşedinţiei belgiene o şansă de a
acţiona, această şansă va fi acceptată şi vom avea rezultatele săptămâna viitoare.

După cum ştiţi, noi cei din Belgia, ne confruntăm cu sloganuri de tipul „Eigen eerst Volk” („Poporul nostru
este pe primul loc”) sau „Orice facem, facem mai bine” şi, din păcate, întâlnim prea mult acest egoism naţional
la nivel european. Cu siguranţă, acest lucru este cel care deschide calea spre un viitor de declin pentru cetăţenii
acestui continent, cetăţeni de care putem fi totuşi mândri. Astfel, după cum a afirmat Jean-Claude Trichet,
după ce s-a introdus o federaţie monetară, avem nevoie de o federaţie economică şi bugetară. Nu mă pot
gândi la niciun alt nume pentru aceasta decât o federaţie politică.

Ivo Strejček, în numele Grupului ECR. – (CS) Am ascultat dezbaterea de aici din această după-amiază şi m-am
gândit că s-au spus unele cuvinte foarte serioase. Primele au fost rostite de preşedintele Barroso, când a spus
că „suntem dispuşi să facem orice este necesar pentru protejarea monedei euro”. Ultimele au fost rostite de
unul dintre dvs., care a spus că „o Uniune Europeană mai fermă sau mai aproape ar putea apăra stabilitatea
financiară”. Aici se află esenţa întregii dezbateri asupra arhitecturii financiare şi a supravegherii arhitecturii
financiare. Avem uniunea monetară. Uniunea monetară nu poate fi separată – chiar şi în funcţie de ştiinţa
economiei – de uniunea fiscală, iar aceasta din urmă nu poate exista fără uniuni politice.
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Cetăţenii care stau aici şi ne privesc pot solicita pe bună dreptate: „Aşadar, care este soluţia dvs.?” Le vom
spune: „Dorim să creăm uniune politică, dar pentru că acum am trecut prin purificarea Tratatului de la
Lisabona, trebuie să facem ceva fără dvs. Trebuie să facem ceva fără a vă lăsa să aveţi un cuvânt de spus.”
După părerea mea, aceasta este o abordare greşită.

Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL. – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, avem
responsabilitatea în acest Parlament European de a reglementa în mod ferm pieţele financiare. Toate
propunerile pe care le-am făcut au fost puternic limitate în cadrul dialogurilor tripartite. Consiliul şi guvernele
nu doresc drepturi de intervenţie puternice. Dl Giegold are dreptate atunci când a descris ceea ce se întâmplă
în prezent ca fiind „parohial”. Intenţia nu pare să fie aceea de a înăspri reglementările, ci pur şi simplu de a
proiecta un sistem care este mai puţin predispus la eşec. Vom prelua o structură fragmentată de supraveghere
care va fi incapabilă să exercite un control adecvat asupra pieţelor financiare. Se trag concluzii inadecvate
din această criză financiară şi economică, ceea ce înseamnă că următoarea criză se apropie deja.

Multe economii naţionale, inclusiv cele din Europa, nu vor rezista loviturilor care vor veni, cu toate
repercusiunile sociale şi economice pe care acest lucru îl presupune pentru persoanele care trăiesc în Europa.
Ei se aşteaptă ca acest capitalism agresiv de pe piaţa financiară să fie domesticit şi dominaţia politică să fie
restaurată. În cazul în care Alessandro Profumo, CEO al UniCredit Bank, afirmă ceea ce a spus la sfârşitul
săptămânii trecute că avem nevoie de o Autoritate europeană de supraveghere financiară puternică, uniformă
şi de un set comun de reguli pentru toate statele membre, cerând norme mai stricte privind capitalul, acesta
este un apel la acest Parlament, de a elabora într-adevăr aceste norme. Este de datoria acestui Parlament
European să exercite presiuni asupra Consiliului şi să pună în aplicare o reglementare eficientă ca o chestiune
de urgenţă. Acesta ar fi numai primul pas către un status quo ante.

Este în sfârşit timpul pentru ca promisiunile grandioase să fie susţinute de acţiuni. Grupul meu sprijină
reglementarea europeană puternică. Orice altă situaţie, fără reglementări, ar reprezenta un pericol pentru
moneda euro, pentru o UE unică şi pentru democraţie.

Claudio Morganti, în numele Grupului EFD. – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, împărtăşesc scopul
de a proteja securitatea pieţelor şi investiţiilor cetăţenilor europeni. Cu toate acestea, mă întreb dacă drumul
pe care urmează să ne angajăm este unul corect. Totuşi, nu aş dori ca reacţiilor instituţiilor europene şi
reacţiilor noastre în special, să le lipsească amprenta în răspunsul lor la criză şi recentele scandaluri financiare.

Crearea de legi noi şi de aşa-numitele noi autorităţi independente nu poate fi, de fapt, soluţia esenţială şi
decisivă la problemele actuale. În Europa există deja, atât la nivel european şi la nivel naţional, un număr
mare de autorităţi independente şi extrem de costisitoare, care, în orice caz, nu au evitat criza de pe piaţă sau
dificultăţile şi scandalurile financiare observate recent în Europa.

Sunt de acord că avem nevoie de o coordonare mai strânsă între diferitele autorităţi naţionale, dar cred de
asemenea că nu este necesar să sancţionăm totul în acest domeniu. Menţinerea posibilităţii de a avea organisme
autonome de supraveghere este, în opinia mea, de preferat cu siguranţă, în scopul de a oferi o mai mare
protecţie investiţiilor şi deponenţilor.

În cele din urmă, sunt convins că politica ar trebui să îşi asume mai multă responsabilitate. În calitate de
singura instituţie europeană care este direct răspunzătoare în faţa poporului, cred că nu trebuie să renunţăm
la prerogativele noastre. Noi nu trebuie şi nu putem avea încredere oarbă în aşa-numitele autorităţi
independente: ele sunt un instrument tehnic de utilizare pentru noi, dar acestea nu sunt şi nu vor fi niciodată,
soluţia per se.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Dnă preşedintă, Uniunea Europeană deţine deja în jur de 40 de agenţii
UE. În fiecare an, aceste organizaţii înghit până la 1,5 miliarde EUR. Consiliul şi statele membre nu au avut
niciodată nicio problemă în a adopta decizii rapide pentru a institui astfel de agenţii. De asemenea, Consiliul
şi statele membre nu au avut niciodată nicio problemă cu faptul că agenţiile încălcă de foarte multe ori
principiul subsidiarităţii cu activităţile lor. Mai mult, nu există adesea nicio raţiune acordată pentru aceste
agenţii.

Avem acum trei noi agenţii care vor fi înfiinţate, trei agenţii de bun-simţ care au competenţe care trebuie să
fie exercitate într-o zonă în care Uniunea Europeană poate dovedi în final cât de mult avem nevoie de ele.
Cu toate acestea, statele membre opun acum rezistenţă într-o situaţie în care politica a fost devansată de
impactul global al pieţelor financiare de ani de zile, dacă nu de decenii. Dacă, pe de o parte, Uniunea Europeană
acţionează acolo unde nu este nevoie şi, pe de alta, nu reuşeşte să facă acest lucru acolo unde avem urgent
nevoie de ea, neplăcerea pe care acest lucru o cauzează cetăţenilor săi este destul de uşor de înţeles.
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Tot ceea ce îmi rămâne de făcut este să solicit în cele din urmă Consiliului să acţioneze în mod raţional şi să
renunţe la atitudinea obstructivă.

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Dnă preşedintă, mărturisesc că îmi este greu să urmez exemplul colegilor mei
deputaţi care sunt atât de mândri să îşi arate muşchii şi susţin monopolul legitimităţii noastre în raport cu
celelalte instituţii ale Uniunii. Din păcate, de multe ori aceştia adoptă o poziţie ridicolă. Cu toate acestea, în
momentul în care deputaţii acestui Parlament, prin muncă şi convingere, prezintă o poziţie bine argumentată,
atunci când apărăm ceea ce pare a fi de interes general european, confruntaţi fiind cu naţiuni oarecum
tensionate, atunci aceasta este o chestiune diferită.

În această dezbatere privind supravegherea europeană, Parlamentul a jucat acest rol. Referitor la subiectul
Comitetului european pentru riscuri sistemice, pentru care sunt raportoare alternativă pentru grupul meu,
eu, ca şi raportoarea, dna Goulard, am apărat o poziţie ambiţioasă. Am pledat pentru mecanismele care ar
asigura o anumită cantitate de eficienţă şi am subliniat supremaţia Băncii Centrale Europene. De ce? Deoarece
Banca Centrală Europeană este singura instituţie comunitară din acest grup şi pentru că aceasta s-a dovedit
a fi serioasă.

Dintr-un spirit de caritate creştină, nu voi menţiona numele tuturor instituţiilor şi a tuturor acestor cifre mari
care au dispărut brusc în timpul furtunii. Ne putem considera norocoşi pentru că cel puţin am avut un căpitan
la bord pe parcursul celei mai rele părţi a crizei. Aş fi liniştită, prin urmare, dacă mâine am vedea supravegherea
macroprudenţială ataşată unei instituţii comunitare puternice, cu supraveghere microprudenţială rămasă
neapărat fragmentată.

În aceste vremuri tulburi, Comitetul european pentru riscuri sistemice trebuie să îşi desfăşoare activitatea
cât mai repede posibil. Viitorul va arăta dacă sunt necesare modificările, dar este esenţial să începem pe o
bază sănătoasă, deoarece riscurile sistemice afectează întregul sector bancar european şi pe cel de la nivel
mondial.

George Sabin Cutaş (S&D). - Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire
a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora.

Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană,
propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la
nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe.

De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze
garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un
punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru
criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice.

S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor
europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea
cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă
acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi
beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european.

Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a
economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea
pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia.

Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a
autorităţilor de supraveghere financiară.

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, chiar şi membrii Consiliului sunt
conştienţi că slăbiciunea sistemului de supraveghere reprezintă sau a reprezentat una dintre cauzele celei
mai mari ale crizei financiare globale resimţite din anul 1930. De asemenea, aceştia sunt conştienţi de faptul
că măsurile naţionale în sine nu sunt suficiente pentru a face faţă consecinţelor acestei crize, ci că trebuie să
căutăm soluţii la nivel mondial, sau cel puţin la nivel european.

Consiliul ar trebui să ştie că Parlamentul European nu doreşte înfiinţarea unei structuri de supraveghere
independente europene şi a unui comitet pentru riscuri sistemice pe baza unei doze de dogmatism sau
încăpăţânare, acest lucru trebuind să provină însă dintr-o convingere profundă, la nivelul partidului. Aceasta

125Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



este singura modalitate de a garanta transparenţa şi protecţia investitorilor, bazată pe un cadru de reglementare
uniform şi pe o interpretare uniformă şi aplicarea acestui cadru.

Un mesaj clar care reiese din criză este acela că nu avem nevoie de mai puţină, ci de mai multă implicare din
partea Europei în sectorul financiar; dacă nu mergem înainte, atunci vom merge înapoi. Statele membre ar
trebui să renunţe la ipocrizia pe care o afişează atunci când solicită soluţii globale la reuniunile G20 şi cer
cel puţin reglementări europene în ţările lor de origine, dar de fapt refuză să facă orice compromis în cadrul
dialogurilor tripartite.

Lajos Bokros (ECR). – Dnă preşedintă, nu trebuie să ne complăcem în legătură cu activitatea noastră în
acest domeniu şi nu ar trebui să subestimăm Statele Unite ale Americii. De fapt, pe de o parte, SUA este mult
mai aproape de a adopta o legislaţie nouă şi cuprinzătoare privind reglementarea şi supravegherea sectorului
financiar. De asemenea, SUA se concentrează mai mult pe substanţă decât pe un război de faţadă. Noua
legislaţie, care este prezentată în faţa Congresului SUA, prevede un birou de consum cu competenţe de fond
de a pronunţa hotărâri, inclusiv interzicerea totală a produselor financiare specifice. Derivatele standardizate
vor fi tranzacţionate la bursele stabilite şi forţate prin casele de compensare. Fondurile speculative şi firmele
de capital privat vor trebui să se înregistreze la SCC dacă depăşesc o anumită limită, o limită de capital foarte
mare.

Discutăm despre modul de a distribui competenţele între instituţiile europene şi instituţiile naţionale. Ei bine,
soluţia este destul de simplă. Instituţiile macroprudenţiale, precum ECSRB, ar trebui să fie în strânsă legătură
cu Banca Centrală Europeană, o instituţie europeană, dar instituţiile microprudenţiale trebuie să fie coordonate
între instituţiile naţionale.

Mario Borghezio (EFD). – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, măsurile de supraveghere a sistemului
financiar european trebuie – şi acest lucru ar trebui să fie mai bine subliniat în raport – să aibă un obiectiv
prioritar, care trebuie să fie foarte clar şi sprijinit în mod ferm: pentru a institui norme stricte cu scopul de a
controla piaţa instrumentelor derivate, deoarece aceasta este una dintre principalele cauze, dacă nu cauza
principală, a crizei financiare actuale.

Aici, în schimb, mai presus de toate, proiectăm o instituţie centralizată, într-o anumită măsură copiată după
modelul BCE. Acesta nu este un lucru bun, deoarece în acest punct, nu se ştie sau nu este foarte clar care va
fi rolul organismelor de supraveghere – Banca d'Italia din ţara noastră. Se pare că acestea sunt limitate oarecum
la rolul de agent, care nu este un rol foarte bine definit. În schimb, ar trebui să înceapă supravegherea în ţările
noastre. În Italia, de exemplu, acest lucru are loc prin intermediul unui sistem de filiale locale, care pot
monitoriza bine situaţiile.

În plus, de ce ar trebui ca sediile centrale ale agenţiei europene să fie la Frankfurt? Cine a hotărât acest lucru?
Pe ce criterii ne bazăm, dacă nu pe ordine – aş spune – pentru a face ca aceasta să fie conformă cu Banca
Centrală Europeană? Noi propunem să fie amplasată la Milano, de exemplu, care este o piaţă bancară şi
financiară majoră, inclusiv din punctul de vedere geoeconomic ca urmare a poziţiei sale în centrul Europei.

Cred că acest plan ar trebui să meargă în general mult mai profund, cu măsuri care necesită curajul de a le
pune în aplicare, cum ar fi introducerea unei separări între băncile comerciale şi băncile de investiţii în
legislaţia europeană, bazată pe principiile legislaţiei vechi din SUA.

Danuta Maria Hübner (PPE). – Dnă preşedintă, actuala criză ne-a învăţat că, atunci când o bancă europeană
se confruntă cu dificultăţi, problemele sale se pot revărsa dincolo de graniţe. Se instituie un sistem de
supraveghere financiară la nivelul întregii UE pentru a face faţă prevenirii unei astfel de situaţii, în timp ce
sperăm că un cadru european integrat pentru gestionarea transfrontalieră a crizelor va completa arhitectura
de supraveghere cât mai curând posibil.

Ultimii doi ani au dovedit că dacă ne bazăm pe abordările naţionale pentru a face faţă crizelor, aceasta este
în mod clar o soluţie suboptimală. Noul sistem va trebui să fie dezvoltat în aşa fel încât o criză să poată fi
tratată în mod eficient, pericolele morale să fie eliminate şi planurile de salvare ale finanţării contribuabililor
să fie excluse. Transferurile de active vor trebui reglementate într-un mod care să asigure condiţii echitabile
de concurenţă, în special pentru ţările gazdă.

Sistemul de gestionare a crizelor transfrontaliere – bazat pe conceptele a 28 de regimuri – ar trebui să fie
conceput într-un mod care ar elimina interdependenţa dintre bănci şi bugetele naţionale. De asemenea, ar
trebui să contribuie la apariţia unei pieţe bancare unice a Uniunii. La urma urmei, dacă am fi avut o piaţă
bancară unică în Europa, nu ar trebui să vorbim despre gestionarea crizelor transfrontaliere.
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Nu în ultimul rând, permiteţi-mi să subliniez faptul că toate elementele cadrului european de stabilitate
financiară, precum şi sistemul de soluţionare a situaţiei instituţiilor transfrontaliere, ar trebui să fie adoptate
de urgenţă pentru a reduce incertitudinea şi fragilitatea din sectorul bancar. Având un mecanism european
pus în aplicare, acest lucru ar permite de asemenea Europei să fie mai eficientă în a garanta că soluţiile globale
se materializează rapid.

Edward Scicluna (S&D). – Dnă preşedintă, în primul rând aş dori să îi felicit pe toţi raportorii cu privire la
activitatea lor asupra acestui pachet de reforme deosebit de semnificative. Această revizuire a arhitecturii
financiare a UE a constituit o acţiune majoră din partea Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi a
dominat mare parte din primul meu an în calitate de deputat în Parlamentul European.

Mă bucur că se pare că suntem aproape de încheierea acordului. O bună funcţionare a Uniunii şi a sistemelor
financiare globale, precum şi atenuarea ameninţărilor, necesită o mai bună coerenţă între macro şi
microsupraveghere. În retrospectivă, pare uimitor faptul că nu avem nici măcar un singur organism
macroprudenţial la nivelul UE care să facă numai acest lucru. Pieţele noastre financiare pentru ţările aflate
atât în interiorul, cât şi în afara zonei euro sunt atât de strâns integrate, încât un organism de supraveghere
care analizează tendinţele pieţei, bulele activelor, cauzele viitoare ale riscurilor sistemice şi dezechilibrele ar
conduce probabil la un răspuns mai rapid, mai coordonat la criză.

Criza a demonstrat multe lucruri: faptul că cadrul nostru de reglementare nu a fost suficient de solid; că
pieţele nu se autocorectează întotdeauna; şi mai rău, că au fost expuse la riscuri sistemice nesupravegheate.
Salut în special înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice, un organism menit să acţioneze
ca un gardian care să ofere o avertizare timpurie cu privire la riscurile sistemice sau la dezechilibre.

În acest sens, prioritatea imediată este de a oferi o definiţie calitativă a riscului sistemic, pentru a permite
funcţionarea eficientă. Este binevenită dezvoltarea recentă potrivit căreia testele de rezistenţă la stres vor fi
publicate pentru unele dintre cele mai mari bănci din UE. Sper că Comisia va urma acest exemplu, efectuând
în acelaşi mod şi publicând testele de rezistenţă la stres pentru finanţele publice din toate statele membre în
mod regulat.

În concluzie, Parlamentul a depus un efort enorm şi a arătat voinţă politică la compromisuri şi a aprobat
acest pachet de reforme înainte de vacanţă, dar noi ar trebui să ştim că înţelegerea este analizată şi putem
încă pune în aplicare aceste reforme înainte de ianuarie 2011.

Vicky Ford (ECR). – Dnă preşedintă, aş dori să încep prin a mulţumi raportorilor foarte serios pentru munca
lor extrem de dificilă, precum şi comisarului, deputaţilor din Parlament şi Preşedinţiei, care aseară, aproape
de miezul nopţii, încă negociau cu răbdare. Suntem cu toţii de acord că CERS şi ISA vor permite o abordare
complet nouă şi necesară pentru gestionarea riscului financiar în Europa; este un lucru bun, dar nu este unul
uşor.

Pachetul cuprinde cinci directive diferite care modifică sau afectează încă altele 11 şi există schimbări
semnificative în privinţa modurilor de interacţiune între reglementările naţionale, băncile centrale şi miniştri.
Sunt extrem de bucuros să văd cât de aproape suntem de un acord final. Dintre cele 67 de articole din ISA,
pot vedea deja acordul cu privire la 64 şi, din cele trei care rămân, cele mai multe subclauze sunt aprobate.
Cu toţii ar trebui, chiar şi raportorii înşişi, să fim foarte mândri.

Vă rugăm ca săptămâna viitoare să păstraţi un dialog deschis în timpul negocierilor de la ECOFIN. Trebuie
să facem ca aceste autorităţi să fie instituite, să ne asigurăm că acestea dispun de personal de înaltă calitate
şi, dacă este necesar, să se adauge competenţe mai târziu.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Doresc să atrag atenţia şi asupra activităţii băncilor străine în noile
state membre care nu fac parte din zona Euro.

Această activitate trebuie tratată cu maximă importanţă în cadrul supravegherii sistemului financiar, atât la
nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, pentru a se preveni comportamente neraţionale şi riscante.

Susţin aceasta întrucât băncile străine, în unele state membre noi, au creat un risc extrem prin faptul că au
luat credite externe pe termen scurt şi au acordat credite pe termen mediu şi lung firmelor şi cetăţenilor din
aceste ţări. Aceasta a fost o cauză majoră pentru care ţările respective au apelat de urgenţă la sprijinul
condiţionat al Fondului Monetar Internaţional.
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Burkhard Balz (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, avem nevoie şi în Europa de o supraveghere mai mare a pieţelor
financiare. Criza economică şi financiară a făcut să fie vizibil şi extrem de evident faptul că posibilităţile au
fost pierdute în trecut.

Autorităţile europene de supraveghere financiară trebuie să fie prevăzute cu competenţe extinse. Acestea nu
trebuie să degenereze în cochilii goale care respectă pasiv evoluţia pieţei. În special pentru instituţiile financiare
care operează în afara graniţelor, este necesar un organism central care poate uni forţele cu organismele
naţionale de supraveghere la momentul crucial şi pot asigura o intervenţie rapidă, orientată. Drepturile de
intervenţie directă sunt imperative în cazul în care există diferenţe între autorităţile naţionale în situaţiile de
urgenţă şi, de asemenea, în cazul în care există încălcări ale dreptului comunitar.

Consiliul trebuie să accepte în cele din urmă Parlamentul European în calitate de legiuitor pe poziţii egale.
Cu siguranţă, nu a existat nicio lipsă de activităţi pregătitoare din partea deputaţilor în Parlamentul European
responsabili. Au avut loc numeroase discuţii şi au fost efectuate activităţi în Parlament în mod rapid şi
intenţionat. Aşteptăm acum Consiliul să ofere în scris răspunsuri clare şi propuneri concrete. Simt că se
pretează în acest moment o trimitere la Campionatul mondial de fotbal FIFA pentru a descrie situaţia: mingea
se află acum în terenul Consiliului.

Enikő Győri (PPE). – (HU) Criza ne-a învăţat pe toţi câteva lecţii dureroase. Nu putem permite instituţiilor
financiare să desfăşoare activităţi speculative nesupravegheate care prezintă un risc pentru siguranţa locului
de muncă a milioane de oameni. Noile autorităţi de supraveghere vor servi exact acestui scop. Mă bucur că
sugestiile de compromis făcute Consiliului au inclus modificări care sunt importante pentru ţările Europei
Centrale şi de Est. De exemplu, a fost acceptat faptul că preşedinţii băncilor centrale din statele membre din
afara zonei euro vor avea dreptul de a participa la organele de conducere ale Comitetului european pentru
riscuri sistemice şi s-a acceptat de asemenea că se va utiliza un proces de luare a deciziilor printr-o majoritate
simplă în cazul în care există un litigiu între autorităţile de supraveghere. Noile autorităţi de supraveghere
vor trebui să fie stabilite până la începutul preşedinţiei maghiare, adică până la 1 ianuarie 2011. Pentru a
ajunge la un compromis, cred că este necesar atât pentru Consiliu, cât şi pentru Parlament, să facă concesii
atunci când este oportun şi rezonabil din punct de vedere tehnic. De exemplu, Consiliul ar trebui să permită
ca sediile tuturor autorităţilor să fie la Frankfurt, ar trebui să permită instituţiilor financiare transfrontaliere
să fie plasate sub supravegherea organismelor europene de supraveghere şi ar trebui să facă posibil ca aceste
organisme să funcţioneze independent de Comisie. De asemenea, Parlamentul ar trebui să facă concesii.
Colegi deputaţi, cred că ar fi suficient dacă ne-am concentra exclusiv pe ghidarea strategică în loc să instituim
standarde tehnice. În cele din urmă, ECOFIN ar trebui să îi fie acordat dreptul de a anunţa o criză economică.
Am încredere că se poate ajunge la un acord de compromis de-a lungul acestor linii până în septembrie cel
mai târziu şi că instituţiile noi vor fi funcţionale la 1 ianuarie.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Dnă preşedintă, sunt fericit să îl întâlnesc pe prietenul meu, Michel Barnier
în acest Parlament. De asemenea, aş dori să îi spun dlui Manuel García-Margallo y Marfil cât îi sunt de
recunoscător pentru că a acceptat acest lucru; odată ce o instituţie de credit nu mai este reglementată de o
autoritate naţională, viitoarea autoritate bancară europeană va avea competenţe în acest domeniu. Mă gândesc
la unităţile bancare publice internaţionale şi, în special, la Banca Europeană de Investiţii.

Aş dori să discut despre două subiecte care mi se par a fi importante: în primul rând, standardele de
contabilitate şi apoi litigiile pe care le avem cu prietenii noştri americani privind valoarea echitabilă.

Va trebui să fim capabili să facem faţă acestui acord în sectorul financiar şi în contextul societăţilor de asigurare
şi a autorităţilor de piaţă, iar dacă nu, să avem propriile noastre standarde de contabilitate în aceste sectoare
financiare.

În cele din urmă, dacă ar trebui să abordăm problema eşecului statelor, propun să ne gândim la
responsabilitatea instituţiilor de credit şi, în special, să dăm vina pe unităţile de credit pentru sprijinirea
necorespunzătoare a unui stat aflat în dificultăţi financiare. Cred că nu este corect ca o instituţie de credit să
continue să acorde împrumuturi unui stat care nu respectă normele prevăzute de Pactul de stabilitate şi
creştere.

Elena Băsescu (PPE). - Această criză a demonstrat că avem nevoie de un mecanism mai bun de reglementare
transfrontalieră şi de supraveghere a pieţelor financiare.

Scopul principal al întregului pachet legislativ este menţinerea stabilităţii financiare în Uniune, identificarea
riscurilor existente în sistem din timp, precum şi protejarea investitorilor. Este însă foarte important să nu
se ajungă la o supra-reglementare a pieţei, care ar putea însemna mai multă birocraţie şi chiar corupţie.
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Consider că cele trei autorităţi europene de supraveghere, precum şi Consiliul European de Risc Sistemic,
vor contribui la întărirea supravegherii la nivelul UE. De aceea, este important ca Parlamentul, Consiliul şi
Comisia să ajungă la un compromis cu privire la propunerile de îmbunătăţire a reglementării şi supravegherii
cât mai curând.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Într-adevăr, până în prezent, mulţi dintre noi în calitate de politicieni am
fost incapabili să răspundem la o întrebare simplă: de ce a avut loc această criză financiară, unde ne situam
înainte şi de ce ne-am aflat în imposibilitatea de a prognoza că va fi aşa? După părerea mea, am lăsat un aspect
simplu, problema controlului, la latitudinea actorilor de pe piaţa financiară. Cred că astăzi, înfiinţarea şi
apariţia acestor trei instituţii sunt inevitabile, iar această realitate trebuie realizată. Datele care vor fi colectate
de cele trei instituţii vor fi foarte importante şi vor fi parţial confidenţiale. Cred că, în calitate de membru al
Comisiei, dl Michel Barnier, a menţionat, pentru ca lanţul principal să fie complet, că avem nevoie de înfiinţarea
unei agenţii europene de rating. Dacă avem un circuit închis, în viitor vom fi capabili să folosim datele pe
care le-am adunat pentru a creşte competitivitatea pieţei europene.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Dnă preşedintă, am experimentat o criză financiară care este foarte
gravă şi profundă, care a zguduit lumea, ne-a destabilizat economia, a exacerbat şomajul şi a accelerat datoria
noastră şi încă mai suferim de pe urma efectelor sale.

Prin urmare, mi se pare că responsabilitatea noastră este clară. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere
astfel încât acest lucru să nu se întâmple din nou. De aceea este esenţial ca raportorii, Comisia şi Consiliul
procedeze împreună mai departe în mod rapid pentru a realiza în cele din urmă un acord corespunzător.
Avem nevoie de reglementare şi supraveghere. Avem nevoie de autorităţi independente, puternice, în interesul
europenilor. Ceea ce au reuşit Statele Unite ale Americii, trebuie să facă şi Uniunea Europeană de asemenea.
Aceasta este singura modalitate deschidă pentru noi de a schimba lucrurile şi de aceea trebuie să reuşim.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Agitaţiile permanente de pe pieţele financiare ne arată că sistemul financiar
global reacţionează foarte sensibil la toate informaţiile cu privire la capacitatea de creditare sau la solvabilitatea
actorilor individuali.

Nici măcar ţările Uniunii Europene nu pot evita privirile suspicioase din afară, desigur, fie că acestea fac parte
din zona euro sau nu. Prin urmare, este o precondiţie elementară pentru funcţionarea Uniunii ca fiecare stat
să aibă o politică economică responsabilă şi credibilă. Cu toate acestea, eforturile de a crea norme mai stricte
şi o supraveghere mai amănunţită nu vor preveni de la sine crizele posibile.

Creşterea disproporţionată a sectorului financiar în ceea ce priveşte economia reală şi setea sa de profit
conduc la practici riscante, care au transformat economia globală într-un fel de cazinou unde ţările şi cetăţenii
vor oferi din nou garanţii financiare finale pentru jucători.

Prin urmare, trebuie să continuăm să lucrăm cu răbdare pentru cea mai vastă reformă echilibrată din sistemul
financiar, astfel încât noile norme să poată interzice jocurile de noroc, atât din sfera politică, cât şi din zona
instituţiilor financiare.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, o politică financiară serioasă şi
credibilă a Uniunii Europene trebuie să plaseze în centrul agendei sale o coordonare strânsă între politicile
europene şi cele ale statelor sale membre. Noul program 2014-2020 trebuie să ia în considerare în mod
corespunzător această oportunitate, deoarece aceasta reprezintă, de asemenea, o perspectivă de dezvoltare
durabilă.

Autorităţile care trebuie să fie create în acest scop trebuie să dezvolte strategii de intervenţie în concordanţă
cu creşterea durabilă a Uniunii Europene şi să efectueze o şi mai bună supraveghere pentru a preveni posibila
diminuare a economiei, fără a împiedica antreprenoriatul sănătos. Ar trebui să existe un sistem bancar – şi
de ce nu, aş spune că mai presus de toate – unul care protejează simultan familia, oferă o mai bună reglementare
şi o supraveghere strictă, pentru a acorda vitalitate în continuare economiei europene, care necesită o
prosperitate în creştere.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, aş dori să mă adresez Consiliului absent, după cum urmează:
Întoarceţi-vă la o Europă puternică, cu un sentiment de comunitate, nu fugiţi de realitate, priviţi cetăţenii în
ochi şi nu abandonaţi responsabilitatea faţă de generaţiile viitoare.

Avem nevoie de o mai mare implicare din partea Europei. Propunerea prezentată de Comisie oferă deja un
scenariu minim. Avem nevoie de o supraveghere strictă, de un drept de intervenţie şi de o funcţie de mediator.
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Avem nevoie de decizii fără preaviz în cazuri de urgenţă. Avem nevoie de supraveghere bancară, ca parte a
gestionării crizelor. Clauza de salvgardare este un instrument obstructiv şi contravine solidarităţii comunitare.

Avem nevoie de o supraveghere strictă. Ar trebui să convenim săptămâna viitoare să nu mai tragem de
cetăţenii noştri şi să fim pregătiţi şi dornici de a face faţă acestei provocări.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Dnă preşedintă, vă mulţumesc foarte mult că mi-aţi acordat
cuvântul. Aş dori să subliniez foarte ferm că discuţia noastră de astăzi, nu numai că priveşte economia din
statele membre individuale, ci priveşte şi 500 milioane de oameni.

Este foarte bine că Uniunea nu este pasivă în ceea ce priveşte asigurarea securităţii financiare. În acest sens,
este demnă de reţinut activitatea sporită din partea Parlamentului în sine, a Comisiei Europene şi a Băncii
Centrale Europene. Sunt întru totul de acord cu ideea că ar trebui să sprijinim statele membre în situaţii de
criză, dar „sprijin” nu înseamnă „salvare”. Să ne amintim să legăm responsabilitatea Uniunii de responsabilitatea
tuturor statelor membre. O mai bună supraveghere la nivel european este o idee foarte bună, dar ar trebui
să facem, de asemenea, presiuni şi mai mari în zona de supraveghere din fiecare stat membru.

Alexandra Thein (ALDE). – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, criza financiară a subliniat faptul că o
autoritate de supraveghere financiară uniformă reprezintă o necesitate absolută pentru Uniunea Europeană.
Cele trei autorităţi de supraveghere de la nivelul UE care sunt avute în vedere pentru activitatea bancară,
asigurări şi titluri de valoare trebuie să fie astfel prevăzute cu dreptul de a interveni direct în cadrul instituţiilor
naţionale, cum ar fi Deutsche Bank.

Aceste drepturi de intervenţie sunt limitate la cazuri absolut excepţionale şi sperăm că nu vor fi niciodată
folosite. În calitate de membru al Comisiei pentru afaceri juridice, regret că comisia responsabilă nu a acordat
consideraţia cuvenită obiecţiilor noastre constituţionale cu privire la drepturile prevăzute de intervenţie, atât
la nivel european, cât şi la nivel naţional, în special în urma hotărârii privind Lisabona a Curţii Constituţionale
Federale din Germania. Nu s-a respectat recomandarea din partea Comisiei pentru afaceri juridice, prin care
Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să acţioneze ca autoritate finală de luare a deciziilor în
cadrul unei proceduri stabilite, sau, cu alte cuvinte, ar avea ultimul cuvânt de spus.

La acest punct, Comisia pentru afaceri juridice recunoaşte faptul că expertiza tehnică necesară pentru a emite
hotărâri este fără îndoială disponibilă în cadrul autorităţilor de supraveghere naţionale şi europene, şi nu în
cadrul Comisiei. Sper că în timpul negocierilor actuale, de asemenea, se va găsi o soluţie la această problemă
constituţională.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, într-un moment de criză economică şi
financiară, Uniunea Europeană ar trebui să adopte măsuri ferme la nivel european, sporind controlul asupra
instituţiilor bancare şi a pieţelor financiare.

Crearea a patru noi organisme de control ar putea fi o alternativă valabilă, care să garanteze cooperarea
strânsă cu organismele naţionale de supraveghere. Nu ar fi o chestiune de a face ca organismele să fie
responsabile de monitorizarea întregului lor domeniu de responsabilitate, ci mai degrabă instituţiile financiare
specifice, formate din reprezentanţi de cel mai înalt nivel ai organismelor naţionale de supraveghere, care ar
contribui la armonizarea standardelor şi reglementărilor în statele UE. În special, Autoritatea bancară
europeană va evalua accesul, disponibilitatea şi costul, creditul pentru consumatori, precum şi întreprinderile
mici şi mijlocii.

Din păcate, ca urmare a G20, ideea de impozitare a băncilor – care a fost puternic susţinută de preşedintele
Barroso şi de dl Van Rompuy – nu a fost nici măcar luată în considerare. Într-o Europă care este tot mai
expusă crizei, trebuie să acţionăm împreună pentru a construi norme comune de protecţie a cetăţenilor şi a
investitorilor.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, o autoritate de supraveghere bancară europeană eficientă, aşa
cum este prezentată în raportul dlui García-Margallo y Marfil, va contribui la arhitectura unui nou sistem de
control financiar. Dorim să menţinem în permanenţă riscurile sistemice la un nivel minim. Pentru a face
acest lucru, avem nevoie în mod evident de baza capitalului privat al băncilor, care trebuie să fie consolidată,
printre alte motive, în scopul de a desfăşura activităţi comerciale care implică un risc mai redus. Cu toate
acestea, se acordă prioritate autorităţilor naţionale de supraveghere, care cooperează în cele din urmă reciproc
şi se menţin pe deplin informate, împiedicând astfel tranzacţiile riscante.

Importanţa propriilor interese naţionale, prevăzute de unii miniştri de finanţe din UE, trebuie să deţină un
loc secundar. Ar fi dezastruos dacă numai un stat membru ar ieşi din linie, iar acest lucru nu se referă doar
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la ţările din zona euro. Preşedinţia Consiliului, care se întâmplă să fie absentă, trebuie să îşi asume
responsabilitatea de a desfăşura un dialog strâns cu Parlamentul European şi cu Comisia, precum şi pentru
redirecţionarea gândirii naţionale în vigoare către acţiunea comună, coerentă şi pe termen lung. De dragul
contribuabililor, avem neapărată nevoie de o mai mare implicare din partea Europei.

Seán Kelly (PPE). – Dnă preşedintă, faptul că 64 din cele 67 de articole au fost deja aprobate indică nu numai
faptul că oamenii sunt mulţumiţi cu ceea ce s-a propus, dar şi că aceştia sunt absolut încântaţi de faptul că
cineva, undeva, preia controlul situaţiei care persista de prea mult timp şi a provocat situaţia teribilă în care
ne aflăm acum. Acolo unde este vorba despre oamenii obişnuiţi, aceştia percep aceste propuneri ca unele
care aduc speranţă acolo unde a fost disperare, control acolo unde a existat tulburare, onestitate acolo unde
a existat corupţie şi optimism acolo unde a existat pesimism.

Desigur, mesajul de astăzi se transmite tare şi clar, nu doar băncilor, autorităţilor de reglementare şi
speculatorilor – şi într-adevăr guvernelor slabe – nu pentru că acestea sunt prea mari pentru a da greş, ci că
de acum încolo, acestea sunt prea mari pentru a eşua în a-şi desfăşura activitatea. Dacă aceştia nu reuşesc să
îşi desfăşoare activitatea, trebuie să dea socoteală cuiva. Acesta este un mesaj-cheie.

Aş dori să închei prin a spune că nu am nicio problemă cu instituţiile care au sediul la Frankfurt. La urma
urmei, Germania a fost un model mai bun de proprietate financiară decât multe altele.

Gay Mitchell (PPE). – Dnă preşedintă, în mare parte, problema cauzată în Irlanda de criza bancară şi financiară
poate fi urmărită la activele supraevaluate, în special la case, dar şi la alte proprietăţi de la care băncile
împrumută bani.

Banca Centrală Europeană a avut un succes enorm în controlarea inflaţiei în Uniunea Europeană, mai mult
decât inflaţia activelor. Timp de doi ani şi jumătate, la fiecare reuniune a Comisiei pentru afaceri economice
şi monetare cu preşedintele Băncii Centrale, am ridicat problema a ceea ce am putea face pentru a controla
inflaţia activelor.

Având dobânzi mici, în cazul în care rata dobânzii este folosită ca o metodă de a controla inflaţia noastră,
acesta este un instrument foarte bun atunci când este utilizat pentru ratele mai mici ale dobânzii sau pentru
ratele mai mari ale dobânzii. Problema este că ignorăm inflaţia activelor. În cadrul acestor noi instituţii,
trebuie să găsim o modalitate de a aduce inflaţia activelor în calcule şi să avea un sistem de avertizare timpurie
care se ocupă de active, în special inflaţia preţurilor caselor, deoarece aceasta se află în centrul problemei în
unele dintre ţările noastre şi în ţara mea în special.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, în primul rând trebuie să-mi cer scuze pentru
absenţa dlui Rehn, care a trebuit să ia un avion, dar care a auzit în mare parte părţile esenţiale ale discursurilor
noastre. Îi voi transmite toate aceste elemente care îl pot interesa în mod direct.

În primul rând, aş dori să atrag atenţia preşedintei, dnei Bowles şi dnei Ferreira cu privire la importanţa pe
care o acord acestui întreg sistem de prevenire şi de precauţie. Dna Bowles ne-a reamintit de necesitatea unor
măsuri de intervenţie timpurie. Cred că acestea sunt idei bune. Le veţi găsi din nou în comunicările Comisiei
din octombrie, în setul de instrumente şi în legislaţia pe care o voi prezenta în 2011. Aş dori să spun în final,
dnă preşedintă, că voi fi foarte atent pentru a mă asigura că vom avea succes în privinţa Solvabilităţii II şi, de
asemenea, în privinţa a tot ceea ce afectează punerea în aplicare a Convenţiei de la Basel.

Mulţi dintre dvs., doamnelor şi domnilor – dl Ferber acum puţin timp, dna Győri, dl Balčytis, dl Karas chiar
acum – au menţionat cetăţenii. Cred că este bine să reamintesc oamenilor de şocul, efectul de concertină,
consecinţele sociale umane ale acestei crize financiare, împreună cu consecinţele sale economice şi sociale,
care nu au ajuns la capăt. Într-adevăr, realizăm această reformă pentru cetăţeni. Cred, la fel ca mulţi dintre
dvs., că cetăţenii nu ne-ar ierta dacă ar apărea o nouă criză – riscurile din diferitele sectoare au fost menţionate
o clipă în urmă – fără ca noi să fi învăţat lecţiile din criza financiară din ultimii doi ani şi fără a ne fi creat
instrumente de prevenire şi de precauţie. Aceasta este într-adevăr o reformă pentru cetăţeni. Aceasta este o
chestiune de a pune serviciile financiare, pieţele, în slujba economiei reale, a ocupării forţei de muncă şi, prin
urmare, a cetăţenilor. Aceasta reprezintă una dintre priorităţile mele, în afară de ceea ce spunem în acest
moment în această după-amiază, dnă preşedintă, referitor la alte puncte de interes pentru cetăţeni, cum ar
fi protecţia cetăţenilor care sunt consumatorii anumitor produse financiare.

Doar azi, Comisia a adoptat, la sugestia mea, revizuirea directivei privind garanţiile la depozite, revizuirea
directivei privind compensarea pentru investitori şi o Carte albă privind garanţiile din sectorul asigurărilor.
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Dna Lulling a menţionat un punct care este de interes pentru colegul meu, Olli Rehn. Este evident, dnă Lulling,
că preşedintele Băncii Centrale trebuie să aibă un rol preeminent în cadrul Comitetului european pentru
riscuri sistemice. Mecanismul exact de desemnare a preşedintelui este un punct asupra căruia lucrez împreună
cu colegul meu, Olli Rehn.

Dle Klinz, aş dori să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat. Ne-aţi amintit de importanţa de a aplica normele
noastre în mod corespunzător. Aceasta este ideea care se află la baza unei cărţi unice de norme, pe care o
susţin foarte mult.

Aş dori să spun din nou dlui Lamberts şi dlui Giegold, care sunt aici, că problema autorităţilor europene care
interzic anumite produse sau anumite tranzacţii este o idee care mă interesează. Sunt deschis la această idee,
ceea ce ar însemna că autorităţile de supraveghere grupate în noua reţea europeană trebuie să fie proactive
în supravegherea produselor, în special a celor mai nocive, care pot reprezenta un risc pentru stabilitatea
financiară şi protecţia consumatorilor pe care tocmai le-am menţionat. Acest lucru trebuie pus în aplicare,
dle Giegold, chiar înainte de a vorbi despre o interdicţie. Îmi pot imagina un rol important de coordonare
pentru autorităţile din acest domeniu. De asemenea, Consiliul a admis că autorităţile ar putea avea un astfel
de rol. Cred că este posibil să ajungem la un acord asupra unui text care asigură un domeniu larg de aplicare
în timp ce prevede posibilitatea de a lua măsuri privind produsele sau tranzacţiile periculoase.

Dna Hübner, dl Méndez de Vigo, dl Balz şi dl Audy au menţionat misiunea transfrontalieră a acestor instituţii.
Propunerea Comisiei ECON de a transfera controlul instituţiilor transfrontaliere către autorităţi este o opţiune
care pune probleme politice şi tehnice pe care vă sugerez să nu le ignoraţi. Cel mai important lucru pentru
mine este să avem funcţionale, până la 1 ianuarie 2011, autorităţile care au puteri reale de a se confrunta cu
lipsa de coordonare şi cu slăbiciunea sau insuficienţa de supraveghere observate în trecut, de a acţiona în caz
de urgenţă pentru a asigura respectarea dreptului comunitar şi de a controla agenţiile de rating pe care mulţi
dintre dvs. le-aţi semnalat în această după-amiază.

Ulterior, după ce aceste autorităţi vor fi funcţionat timp de trei ani şi după ce li se va fi stabilit reputaţia pe
piaţă, vom efectua împreună o evaluare pentru a vedea dacă este necesară o schimbare de competenţe.

Dl Bodu, Preşedintele, dl Lehne şi dna Regner şi-au acordat de asemenea sprijinul pentru munca pe care o
facem împreună. Cred că avem nevoie în mod eficient, după cum am spus, de o supraveghere europeană
reală, care să fie eficientă şi coordonată. De aceea este foarte important să folosim zilele pe care le avem în
mod inteligent, astfel încât să putem reuşi să convingem Consiliul să prindă mingea care este acum în terenul
său şi să profite de ocazia pe care i-aţi oferit-o pentru a furniza detalii cu privire la aceste chestiuni şi pentru
a ajunge la un acord adevărat.

Dl Baldassarre a menţionat o îngrijorare pe care o are şi dl Lehne referitor la competenţele autorităţilor. Aş
dori să reamintesc dlui Baldassarre că propunerile pe care le-am făcut în numele Comisiei, care au fost de
asemenea făcute înaintea mea, au fost pregătite cu ajutorul serviciului nostru juridic, fără a aduce atingere
competenţelor Comisiei.

Dl Pittella, dl Méndez de Vigo, dna De Sarnez chiar acum, dna Goulard, dl şi dna Lulling Ferber ne-au reamintit
de ambiţia propunerilor prezentate de grupul de Larosière. După cum a afirmat şi dna Goulard, de asemenea,
v-aş reaminti că acestea sunt propuneri care au fost făcute la cererea preşedintelui Barroso. Am încercat, în
cadrul propunerii Comisiei, să rămânem cât mai aproape posibil şi chiar, uneori, să depăşim puţin ambiţia
raportului de Larosière privind această arhitectură europeană. Aş dori să vă repet dorinţa mea în săptămânile
care urmează şi sper în zilele următoare, pentru colaborarea de care ne bucurăm din partea Consiliului
miniştrilor de finanţe, de a rămâne cât mai aproape posibil de credibilitatea şi ambiţia acestor propuneri
iniţiale din partea Comisiei, care se bazează pe propunerea din partea dlui de Larosière.

Aş dori să adresez un cuvânt despre un subiect pe care dl Bokros şi dl Audy l-au menţionat mai devreme
referitor la standardele de contabilitate. Acest lucru are legătură cu calibrarea transatlantică pe care o menţionez
uneori. Nu sunt îngrijorat de interacţiunea energetică dintre americani şi europeni. În momentul de faţă,
80 % din schimburile financiare au loc pe ambele maluri ale Atlanticului. Alte regiuni ale lumii sunt acolo,
între americani şi europeni. Am observat că preşedintele Obama şi liderii europeni au semnat acorduri şi au
luat decizii împreună la G20. Prin urmare, avem aceeaşi foaie de parcurs. De asemenea, ultimul G20 a fost
după părerea mea, un fel de continuare a G20. Chiar dacă ar fi numai acest lucru, este important să arătăm
aceeaşi hotărâre de a pune în aplicare ceea ce a fost deja decis şi care este departe de a fi pus în aplicare.
Americanii au adoptat o metodă diferită de a noastră – au adoptat un pachet global. Vor trebui acum să
deschidă sertarele unul câte unul pentru a pune în aplicare aceste decizii. În ceea ce ne priveşte, avem o serie
de propuneri, care sunt în prezent în faza de examinare, privind reglementarea fondurilor speculative şi a
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fondurilor de capital privat, una care tocmai a fost adoptată referitoare la CRD 3, precum şi una care sper că
va fi adoptată în ceea ce priveşte supravegherea.

Cărămidă cu cărămidă, săptămână după săptămână, vom veni cu toate propunerile aşteptate din partea
Comisiei în ceea ce priveşte punerea în aplicare a deciziilor G20. Acesta este motivul pentru care nu am vrut
doar să fac acelaşi lucru ca americanii, ci să vă ofer o viziune de ansamblu, astfel încât jurnaliştii, întreprinderile,
pieţele, cetăţenii şi parlamentarii europeni şi naţionali să aibă o viziune de ansamblu la nivel mondial şi să
includă toată această agendă într-un document complet şi coerent, care a fost adoptat la 2 iunie anul trecut
şi care reprezintă acum foaia noastră de parcurs.

În privinţa anumitor puncte, americanii au realizat ceva mai mult, dar vom lua, de asemenea, măsuri privind
un punct extrem de important şi anume reglementarea instrumentelor derivate şi vânzarea de scurtă durată,
în luna septembrie.

Cred că există asemănări reale între americani şi europeni. Nu utilizăm întotdeauna aceleaşi instrumente şi
nu vom utiliza întotdeauna aceleaşi metode. Sectoarele noastre bancare sunt destul de diferite. V-aş reaminti
că în Europa, băncile finanţează între două treimi şi trei sferturi din economie. În Statele Unite ale Americii,
acest lucru este invers. Nu avem întotdeauna aceleaşi structuri bancare. Nu vom avea întotdeauna aceleaşi
instrumente, dar trebuie să atingem aceleaşi obiective într-un interval de timp similar. Dnă preşedintă, singurul
punct asupra căruia avem o dezbatere care ar putea deveni o problemă de divergenţă este punctul pe care
l-a menţionat dl Audy, care este punctul extrem de important în ceea ce priveşte standardele de contabilitate.
În ceea ce priveşte acest subiect, purtăm un dialog de încredere cu americanii, unul fără naivitate.

Acest lucru aş dori să-l spun în încheiere şi vă mulţumesc pentru discursurile dvs.

PREZIDEAZĂ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Ramon Tremosa i Balcells, raportor. – Dle preşedinte, propun să ne imaginăm pentru o clipă ce s-ar fi
întâmplat în Europa, odată cu această criză uriaşă, dacă nu ar fi existat moneda euro. Eu aş susţine că Spania
ar fi trecut printr-o mare criză de tip corralito.

Moneda euro a fost creată acum 11 ani. Crearea unei monede unice nu a fost un proces uşor şi au existat
atacuri speculative asupra unor monede europene foarte importante. Cu toate acestea, cred că beneficiile şi
avantajele monedei euro pentru cetăţenii din zona euro sunt mult mai mari decât costurile aferente acesteia.

Dragi colegi, în prezent suntem în faţa unei alte ambiţii europene; un alt tren european – supravegherea
financiară europeană – a garat şi aşteaptă ca ţările europene să se îmbarce.

Permiteţi-mi să spun, de asemenea, că dacă va mai exista o altă criză financiară şi vom continua să facem
afaceri ca de obicei, nu vom mai avea o altă oportunitate de salvare a sectorului financiar. Nu voi spune „avem
încredere în BCE”, deoarece ştiu că dlui Sven Giegold, colegul meu, nu-i place să amestece economia şi religia,
dar următoarele măsuri în direcţia unei autorităţi financiare europene sporesc rolul Băncii Centrale Europene
în sectorul supravegherii financiare europene.

Antolín Sánchez Presedo, raportor. – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, Uniunea
Europeană are o responsabilitate aparte în domeniul serviciilor financiare, întrucât este liderul mondial în
ceea ce priveşte sectorul bancar şi de asigurări şi cea de a doua piaţă de valori mobiliare de pe plan mondial.
Europenii doresc un sistem de supraveghere care să garanteze fiabilitatea şi viabilitatea serviciilor noastre
financiare şi nu-i putem dezamăgi.

Cred că ar trebui să profităm de timp şi să ajungem la un acord rapid. Trebuie să continuăm în trei direcţii:
în primul rând, asigurarea eficienţei deciziilor luate de autorităţi în cazuri de urgenţă; în al doilea rând, să
demonstrăm în mod clar angajamentul nostru faţă de deponenţi, acordând prioritate protecţiei instituţiilor
de depozit; în al treilea rând, trecerea la un sistem european pentru rezolvarea situaţiilor de criză. Cei care
în trecut au pledat pentru autoreglementare, acum trebuie să accepte autofinanţarea. Nu populaţia trebuie
să fie cea care să plătească facturile şi să tragă ponoasele următoarei crize.

Directiva Omnibus are trei obiective: în primul rând, adaptarea la Tratatul de la Lisabona; în al doilea rând,
creşterea transparenţei, furnizarea de informaţii privind sancţiunile pentru Autoritatea europeană pentru
valori mobiliare şi pieţe, şi asigurarea faptului că instituţiile financiare furnizează informaţiile necesare pentru
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a garanta investiţii responsabile; şi în al treilea rând, asigurarea că există tabele de corespondenţă pentru
transpunerea directivelor.

Aş dori să închei prin a le adresa mulţumiri raportorilor: compatrioţilor mei dl Tremosa şi dl García-Margallo,
dlui Giegold şi dnei Goulard, dlui Skinner şi dnei Ferreira. Aş dori, de asemenea, să mulţumesc raportorilor
alternativi, celor care au depus amendamente, tuturor celor care şi-au adus contribuţia, personalului de
secretariat, administratorilor de grup şi asistenţilor mei. Aceştia au făcut o treabă excelentă, care încă nu a
dat rezultate. De asemenea, aş dori să spun că apreciez munca reprezentanţilor Preşedinţiei şi ai Comisiei.
Cu toate acestea, în acest Parlament nu deţinem darul de prevestitor inspirat al personajului mitologic
Casandra; dorim să legiferăm şi să efectuăm o supraveghere eficientă.

Sven Giegold, raportor. – (DE) Dle preşedinte, dle Tremosa i Balcells, doamnelor şi domnilor, chiar dacă mă
simt tentat să abordez acum tema religiei, în principal din cauza accentului pus de mai multe ori pe principiul
subsidiarităţii, mi se pare agasant ori de câte ori acest principiu, inspirat din etica creştină socială, este folosit
pentru a se afirma că la nivel european ar trebui folosit cât mai puţin posibil. Acest principiu prevede în mod
clar că totul ar trebui să fie reglementat la nivelul la care se poate reglementa cel mai bine, şi la cel mai mic
nivel posibil. Cu toate acestea, ceea ce am observat este că supravegherea financiară, care implică mari instituţii
transfrontaliere în cadrul unei pieţe interne unice, pur şi simplu, nu mai funcţionează la nivel naţional. Prin
urmare, este păcat că nu mai sunt prezenţi colegii mei deputaţi. Altfel, aş fi fost bucuros să-i familiarizez mai
mult cu principiile eticii creştine sociale.

Totuşi, un lucru care este de asemenea important pentru mine, este acest compromis pe care îl facem în
prezent. Sperăm – desigur, cu ajutorul dvs., dle Barnier – că acum vom ajunge la acest compromis rapid,
pentru a evita orice neînţelegere. Săptămâna trecută, Parlamentul a înaintat un compromis de ultim moment.
Conform actualei interpretări pe care o avem, punctele asupra cărora indicăm că am fi dispuşi să ne schimbăm
din nou poziţia, ca parte a unui compromis pe care îl considerăm anevoios, sunt acceptate acum ca atare,
iar toate celelalte puncte urmează să fie renegociate.

Raţionamentul care stă la baza acestui lucru este următorul: Parlamentul îl va aproba, deoarece toţi ne dorim
ca autorităţile să-şi înceapă activitatea la 1 ianuarie 2011. Singurul lucru pe care pot să-l spun despre acest
lucru este că dorim ca autorităţile să-şi înceapă activitatea, dar vom lupta pentru a asigura competenţe
temeinice. Nu obţii niciun rezultat dacă, atunci când oferi un deget, în cele din urmă ţi se ia toată mâna.
Această metodă nu va avea sorţi de izbândă. Consensul din Parlament pe această temă este prea puternic, şi
vrem un compromis, dar numai cu competenţe temeinice. Sper că acest semnal este înţeles în mod clar şi
de Consiliu care nu este prezent acum. Altfel, ne vom confrunta cu o situaţie stânjenitoare săptămâna viitoare.

Sylvie Goulard, raportoare. – (FR) Dle preşedinte, dle comisar, aş dori să spun trei lucruri.

Primul este că, deşi suntem flexibili cu privire la procedură, în ceea ce priveşte conţinutul vom fi şi mai stricţi.
Permiteţi-mi să fim cât se poate de clari. Am făcut eforturi. Acest Parlament a convenit să întrerupă procedura
privind prima lectură. Nimic nu ne-a obligat să facem acest lucru, decât dorinţa exprimată de dvs., de a ajunge
la un compromis, de a avea o discuţie unul cu celălalt. Nu ar trebui să se ajungă la selecţia doar a punctelor
bune. Nu. De mai multe luni încoace, Parlamentul a progresat spre o viziune foarte coerentă, iar eu le
mulţumesc tuturor colegilor mei deputaţi pentru acest lucru. Nu-i pot menţiona pe toţi. O să-l menţionez
cu titlu de exemplu doar pe dl Karas, care a subliniat faptul că dorim o soluţie europeană. Asta credem noi;
în asta credem noi din motive de eficienţă.

A doua mea observaţie se referă la dată. Într-adevăr, dorim să concretizăm ceva până la 1 ianuarie şi, în plus,
aş putea repeta exact cuvintele dlui Giegold: „am petrecut atât de mult timp împreună şi suntem de acord în
aşa măsură, încât ajungem să ne repetăm”, dar eu repet încă o dată acest lucru. Data nu reprezintă un fetiş.
Nu dorim data de 1 ianuarie doar de dragul acesteia. Din motive întemeiate este data de 1 ianuarie. Nu dorim
să exercităm presiune asupra Parlamentului doar pentru a obţine, la 1 ianuarie, o falsă supraveghere europeană.

În cele din urmă, aş dori să mulţumesc tuturor raportorilor alternativi şi tuturor colegilor mei care au vorbit
aici, deoarece credem că există o adevărată armonie de bază în acest Parlament. Desigur, fiecare are problemele
sale precise, dar trebuie să ne întrebăm – şi, dle comisar, aş fi adresat de asemenea această întrebare dacă
Preşedinţia ar fi fost prezentă – ce vom oferi înapoi cetăţenilor la sfârşitul tuturor acestor lucruri. Vom fi pus
cel puţin bazele – eu nu voi merge atât de departe spunând ultimul etaj, ci cel puţin fundaţiile – unei case
europene solide, sau vom rămâne cu unul din aceste pseudo-compromisuri pe care Consiliul le agreează,
dar la care Parlamentul ar renunţa cu plăcere?
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José Manuel García-Margallo y Marfil, raportor. – (ES) Dle preşedinte, dle comisar, vă rugăm să aduceţi la
cunoştinţa Consiliului că în acest Parlament există o convergenţă de opinii cum rar se întâmplă.

Consiliul trebuie să ia act: timp de şase luni, a spus că a avut un mandat fix de la preşedinţia suedeză, iar acum
avem şi noi un mandat.

Dacă tot vorbim despre Casandra, cel mai important lucru este să nu facem profeţii despre trecut, lucru pe
care l-a făcut preşedinţia spaniolă, ci să facem profeţii despre viitor, lucru pe care se pare că vrea să-l facă
Preşedinţia belgiană.

Avem un consens, care este la fel de puternic precum cel din cadrul Consiliului, cu un avantaj suplimentar,
faptul că se favorizează poziţia Parlamentului, şi nu poziţia veche şi anacronică pe care a susţinut-o Consiliul
până la începutul Preşedinţiei belgiene.

Avem avantajul că am încorporat propunerile care fuseseră respinse; propuneri care au fost în raportul
elaborat de dl de Larosière, cum ar fi mecanismele de soluţionare la care a făcut referire dna Ferreira. Nu are
niciun sens să existe un supraveghetor care poate elabora o prognoză asupra vremii, dar nu poate face nimic
în caz de naufragiu.

Avem avantajul că am anticipat lucruri pe care alte instituţii le-au afirmat mai târziu. Când am vorbit despre
instituţii sistemice, ni s-a spus că nu există un astfel de tip de instituţii; Consiliul European a recunoscut
existenţa acestora în luna martie.

Când am vorbit despre modul în care contribuabilul nu ar trebui să suporte costul crizei şi că fondurile de
prefinanţare ar trebui să fie stabilite de sector pentru a face faţă responsabilităţilor sale, ni s-a spus că acest
lucru este prematur, utopic sau, pur şi simplu, o idee stupidă. Apoi, strategia Europa 2020 adoptată de către
Comisie a afirmat acest lucru, Ecofin a afirmat acest lucru, Consiliul European a afirmat acest lucru şi l-a
transmis şi la Toronto, şi nu înţeleg de ce acum nu pledează în favoarea acestuia.

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Peter Skinner, raportor. – Dle preşedinte, Bill Shankly, un celebru manager de fotbal de la Liverpool a fost
întrebat odată de către ziarişti dacă el crede că fotbalul este o chestiune de viaţă şi de moarte. Acesta a răspuns
„nu, este mult mai grav decât atât”. Cred că pasiunea pe care a arătat-o atunci este arătată şi de către mulţi
dintre raportori şi raportori alternativi în acest domeniu concret. Aş dori să mulţumesc tuturor celor care
au participat la acest lucru. Am convenit venind din direcţii diferite, dar am ajuns să avem o voce parlamentară
puternică. Cred că este convingător – aici suntem uniţi – având capacitatea de a convinge mai multe persoane
că acest lucru este drept şi adecvat la nivelul european de dezbateri.

Dle comisar, Cartea albă privind schemele de garantare a asigurărilor pe care aţi menţionat-o este, de fapt,
foarte importantă pentru noi, şi o aşteptăm cu nerăbdare. Alături de problemele legate de medierea cu caracter
obligatoriu, aceasta ne îndreaptă spre lucrul la care a făcut referire dna Sharon Bowles cu privire la apariţia
sprijinului din partea grupului – lucru care nu a fost inclus în Directiva Solvabilitate II. Într-adevăr, în ceea
ce priveşte supravegherea, pe o scară a proiectelor, cred că putem fi mândri pe bună dreptate că încă avem
un proiect foarte ambiţios, lucru care cred că pe viitor va duce la acţiuni corecte la nivel european. Trebuie
să fim mândri.

Şi la nivel internaţional trebuie să fim mândri. Dle comisar, sunt de acord cu dvs. că, în comparaţie cu Statele
Unite ale Americii, ne putem lăuda cu ceea ce am făcut la nivel european cu privire la reforma structurală,
pe care Statele Unite nu au reuşit să o realizeze, chiar şi în ceea ce priveşte cel mai recent proiect al acesteia
de legislaţie fiscală, în special în domeniul asigurărilor, şi că putem aborda acest aspect la Washington atunci
când este necesar.

Cu toate acestea, nu sunt neapărat de acord cu dvs. în ceea ce priveşte contabilitatea financiară la nivel
internaţional. Nu veţi fi surprins să auziţi acest lucru. Nu sunt de acord cu utilizarea tendinţelor trecute.

Totuşi, cu privire la supraveghere, raportorii merită să fie lăudaţi. Mai avem multe de făcut şi cred că sfârşitul
este aproape, dar până la urmă este ca un joc de fotbal. Am alocat tot timpul nostru, iar acum alocăm timp
suplimentar. Să sperăm că nu se va ajunge la lovituri de la 11 metri.

Elisa Ferreira, raportoare. – (PT) Voi încerca să fiu foarte la obiect, subliniind doar patru puncte. Primul dintre
ele: faptul că am lucrat într-un mod atât de unit cu colegii mei deputaţi din alte grupări politice a reprezentat
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o experienţă extraordinară. Doresc să transmit mulţumirile mele pentru că am fost inclusă în pachetul de
supraveghere şi, în special, multe mulţumiri dlui García-Margallo pentru cooperarea sa.

În al doilea rând, aş dori să mulţumesc asistenţilor mei personali şi, de asemenea, stimaţilor colegi care au
adus contribuţii la raportul specific aflat sub responsabilitatea mea, lucru care mi-a permis să încorporez
90 % din propunerile lor.

O menţiune specială pentru personalul de birou, pentru dna Susana Vravova, precum şi pentru serviciile
comisiei.

În cele din urmă, transmit mulţumirile mele comisarului pentru serviciile sale şi pentru faptul că şi-a exprimat
foarte clar speranţa că – dincolo de raport, care sper că va fi adoptat mâine – va fi posibilă construirea unei
baze solide, o bază cu adevărat europeană, de protecţie a europenilor.

Preşedinte. – Dezbaterea comună a fost închisă. Votul va avea loc mâine, miercuri, 7 iulie 2010, ora 12.00.

Declaraţii scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Alfredo Pallone (PPE), în scris. – (IT) UE nu poate aborda acest tip de urgenţă cu promptitudine şi eficienţă,
deoarece nu dispune de mecanisme politice şi economice şi norme comune adecvate. În primul rând, avem
nevoie de un sistem de supraveghere care să funcţioneze cu adevărat, care să depăşească abordarea birocratică
utilizată până în prezent pentru a face faţă crizelor din sistem. În al doilea rând, este extrem de important să
coordonăm şi să armonizăm politicile economice şi fiscale, chiar cu preţul de a lăsa în urmă acele ţări care
sunt mai reticente în privinţa armonizării acestor politici. Uniunea Europeană are o datorie politică, socială
şi morală de a interveni. Această datorie îşi găseşte justificarea în valorile care stau la baza Uniunii şi care
sunt consacrate în tratate. Cu toate acestea, în primul rând, Uniunea are preocuparea sa: actuala criză globală
a demonstrat în mod amplu cât de interconectate sunt sistemele financiare, iar statele membre din zona euro
sunt şi mai mult interconectate. Prin urmare, în scopul prevenirii unei crize care ar putea avea consecinţe
mult mai grave, este necesar să se monitorizeze şi să se intervină prin intermediul unor controale externe
stricte. Economia poate funcţiona doar cu pieţe financiare sănătoase dedicate acesteia. Aceasta este una dintre
condiţiile care trebuie îndeplinite în cazul în care cetăţenii vor să-şi însuşească piaţa internă, piaţa europeană.

12. Fondul european de stabilitate financiară și mecanismul european de stabilizare
financiară și acțiuni viitoare (dezbatere)

Preşedinte. – Următorul punct este dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată
Comisiei de dna Bowles, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, privind Fondul european
de stabilitate financiară, un mecanism european de stabilizare financiară şi acţiuni viitoare (O-0095/2010 -
B7-0318/2010).

Sharon Bowles, autoare. – Dle preşedinte, în zilele noastre, expresia „diavolul se ascunde în detalii” este citată
în foarte multe domenii. Uneori, acest lucru funcţionează prea mult drept scuză pentru a pronunţa concluzii
care vizează pieţele, fără a realiza că o consecinţă mai puţin decât respingătoare neagă concluziile sau face
chiar mai mult rău decât bine.

Am spus acest lucru despre testele de rezistenţă la stres ale băncilor, în cazul cărora avem nevoie să fie
publicate ipoteze transparente şi credibile, precum şi rezultate. Am spus acest lucru mai devreme atunci
când dura prea mult timp pentru a ajunge la detaliile privind salvarea Greciei, iar comisia a cerut de fapt mai
multe detalii timp de mai multe luni. Noi suntem diavolii care analizează detaliile, şi vrem să obţinem mai
multe.

La 11 mai, prin utilizarea bugetului UE, a fost creat Mecanismul european de stabilizare financiară. A durat
atât de mult să se răspundă promisiunilor anterioare încât acesta nu a fost suficient; drept urmare, la 7 iunie,
a fost creat un Fond european de stabilitate financiară mai general. Puţină grabă ar fi fost utilă, şi probabil
mai puţin costisitoare.

Ca urmare a acestor noi instrumente, există posibilitatea unor efecte de domino pentru bugetul UE şi, de
asemenea, pentru împrumuturile acordate de alte instituţii ale UE, cum ar fi BEI. Acest lucru va fi dăunător
în cazul în care se va pune la punct, din nou, un plan de salvare pentru băncile care au datorie suverană, iar
creditarea IMM-urilor în economia reală va avea de suferit. Aşadar, care sunt planurile pentru a reduce un
astfel de efect, având în vedere că, pentru redresare, creşterea este atât de importantă, iar IMM-urile vor fi în
avangarda acesteia?
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În ceea ce priveşte instrumentul cu destinaţie specială (SPV) în sine, în interesul solidarităţii UE, ţările care
nu sunt în zona euro, dar doresc să se alăture Mecanismului de stabilizare ar trebui să poată realiza acest
lucru. Puteţi confirma faptul că normele privind SPV sunt modificate pentru a permite acest lucru? Într-adevăr,
într-un mod mai general, după cum s-a ridicat problema ieri în comisie, am dori să ştim mai multe despre
acest instrument din afara bilanţului, tratamentul contabil al statelor membre pentru acesta, precum şi
asistenţa pentru stabilirea acestuia.

Mai rămân multe alte întrebări. Cum va funcţiona coordonarea dintre fondul de stabilizare şi FMI? Alocarea
se va face pe baza 2:1, reflectând sumele angajate, şi care este relaţia dintre ratele dobânzilor corespunzătoare?
Vor fi împrumuturile UE şi FMI la rang pari passu sau doar împrumuturile FMI vor beneficia de excludere, în
cazul oricărei eventuale restructurări a obligaţiilor debitorilor? Este aceasta cea mai bună soluţie? FMI ar
trebui să adauge o sumă de salvare pentru UE, sau ar trebui să fie invers? Instrumentul cu destinaţie specială
(SPV) este activ acum sau primele cereri trebuie să utilizeze mecanismul bugetar al UE?

Aş dori să revin acum la euro-obligaţiuni. Există o problemă fundamentală cu care ne confruntăm aici: dacă
există o euro-obligaţiune generală cu o rată a dobânzii obişnuită, atunci se pierde unul dintre cele mai
puternice stimulente pentru disciplina fiscală – forţele de pe piaţă. În prezent, forţele de pe piaţă nu se bucură
de succes. Acestea erau, de fapt, latente în timp ce cu mult mai devreme, în Grecia şi alte ţări, datoria creştea,
dar există motive pentru aceasta care sunt încorporate în ponderea de risc zero aplicată datoriei suverane în
Directiva privind cerinţele de capital.

Dacă nu ar fi fost aşa, băncile ar fi eliminat progresiv obligaţiunile mai riscante, iar discrepanţele ar fi reflectat
mai bine poziţiile fiscale ale statelor membre şi nu am fi salvat din nou băncile prin intermediul Mecanismului
de stabilizare şi, într-adevăr, viitoarele teste de rezistenţă ar fi mult mai puţin stresante.

Ca parte a noii guvernări economice, cu siguranţă, acest lucru trebuie să fie stabilit pe termen lung şi, aş
spune, în mod automat, nu ca parte a unei proceduri aplicabile deficitelor excesive şi stabilite din perspectivă
politică, care înlătură ponderea de risc zero. Dar cred că avem posibilitatea aici de a transforma ceea ce apare
a fi o problemă în Directiva privind cerinţele de capital într-un instrument util pe viitor.

De la scrierea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral, mă bucur să constat că Comisia şi-a exprimat
intenţia de a implica Parlamentul în guvernanţa economică, procedurile de supraveghere şi legislaţia viitoare,
iar comisia aşteaptă cu nerăbdare să se implice cu toată inima în aceasta.

PREZIDEAZĂ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, după cum aţi aflat, voi răspunde în numele
colegului meu Olli Rehn, care, în paranteză fie spus, e posibil să fi alocat mai mult din timpul meu pentru
răspunsul final. Dna Bowles a vorbit despre îngeri. Când vorbim despre serviciile financiare, mă îndoiesc de
prezenţa prea multor îngeri. Aş dori să-i spun dnei Bowles că diavolul apare mereu în detaliu şi îi voi răspunde
la întrebările adresate cât mai detaliat posibil.

Prima întrebare: care sunt cifrele despre care vorbim atunci când menţionăm acest mecanism european de
stabilizare? Care este legătura cu plafonul pentru resurse proprii? Dnă preşedintă, concluziile Consiliului
Ecofin menţionează o sumă de 60 de miliarde de euro pentru mecanismul european de stabilizare financiară,
dar limita legală este stipulată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 407/2010, care limitează
împrumuturile la marja disponibilă în plafonul pentru resurse proprii.

Decizia privind resursele proprii limitează posibilităţile ca bugetul Uniunii Europene să recurgă la plăţi din
resursele proprii efectuate de statele membre de până la 1,23 % din PIB-ul Uniunii Europene. Acest lucru
înseamnă că totalul combinat al plafonului cadrului financiar multianual, precum şi valoarea totală a fluxului
de servicii de împrumut privind împrumuturile garantate de bugetul Uniunii Europene nu pot depăşi 1,23 %
pe parcursul unui an bugetar dat. Acesta este răspunsul exact pe care dl Rehn dorea să vi-l dea în acest sens.

A doua întrebare: va realiza Comisia o analiză de impact pentru aceste două instrumente? Conform
regulamentului privind mecanismul european de stabilizare, Comisia este obligată să pregătească, la şase
luni după crearea acestui mecanism şi, dacă este necesar, la fiecare şase luni, un raport referitor la funcţionarea
acestuia. Acest raport va fi transmis Comitetului economic şi financiar şi Consiliului. Acesta va include în
special o evaluare de impact a textului. În ceea ce priveşte Fondul european de stabilitate financiară, acesta
este o structură interguvernamentală a cărei funcţionare nu face obiectul cerinţelor de evaluare aplicabile
textelor Uniunii Europene.
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Întrebarea trei: care este impactul asupra capacităţilor financiare ale BEI? Mecanismul european de stabilizare
şi Fondul european de stabilitate financiară nu vor avea niciun impact direct asupra activităţilor de împrumut
şi de finanţare ale BEI. BEI se va ocupa doar de administrarea lichidităţilor, furnizarea asistenţei logistice şi
îndeplinirea anumitor funcţii administrative (back-office) pentru mecanismul european de stabilizare
financiară. Nu va da sau lua cu împrumut în numele acestui mecanism.

Întrebarea patru: când va exista o propunere legislativă pentru gestionarea situaţiilor de criză permanentă
privind datoria suverană, şi pe ce temei juridic se va baza aceasta? Dnă preşedintă, Comisia lucrează la posibile
propuneri în strânsă cooperare cu grupul de lucru prezidat de Preşedintele Van Rompuy. Încă nu s-a făcut
nicio alegere exactă a temeiului juridic. Tocmai aţi menţionat problema rolului Parlamentului European.
Parlamentul European va fi ţinut la curent cu privire la orice schimbare referitoare la aceste noi proceduri.
Natura juridică a participării Parlamentului European va depinde de temeiul juridic al propunerilor legislative,
după cum este prevăzut în tratat.

Întrebarea şase: care este raportul cu Fondul Monetar Internaţional? Condiţiile politice pentru un posibil
program de sprijinire a unui stat membru vor fi decise printr-un acord comun cu Fondul Monetar Internaţional
atunci când există un pachet comun de la mecanismul european de stabilizare financiară şi FMI, după cum
se întâmplă de obicei.

Întrebarea şapte, asupra căreia aţi intrat în detalii: cum ar trebui să răspundem posibilelor cerinţe ale ţărilor
care nu sunt membre ale zonei euro? Statele membre care nu fac parte din zona euro pot recurge, dacă este
necesar, la normele existente privind asistenţa pentru balanţa de plăţi. Anul trecut, plafonul pentru ajutorul
care poate fi acordat prin intermediul acestui fond a fost majorat cu 25 de miliarde de euro, pentru a ajunge
la 50 de miliarde euro, dintre care 15 miliarde au fost deja angajate pentru împrumuturi acordate Ungariei,
Letoniei şi României. În plus, condiţiile de împrumut referitoare la normele privind balanţa de plăţi sunt mai
favorabile decât cele stabilite de normele privind mecanismul european de stabilizare financiară.

A opta şi ultima întrebare se referă la alegerea temeiurilor juridice. Articolul 122 alineatul (2) din tratat a fost
folosit ca temei juridic al normelor pentru acest mecanism de stabilizare financiară, deoarece Comisia şi
Consiliul au acţionat în situaţiile de urgenţă în care un număr de state membre au fost grav ameninţate cu
dificultăţi serioase, cauzate de evenimente neobişnuite, aflate în afara controlului lor. Comisia şi Consiliul,
care s-au aflat sub presiuni extreme, în special din partea pieţelor financiare, au trebuit să acţioneze foarte
rapid pentru a proteja moneda euro. Acest lucru ar fi fost dificil de conciliat cu o procedură lungă care implică
un rol important pentru unele parlamentele naţionale. Aş adăuga, dnă preşedintă, că însuşi Parlamentul
European a solicitat Comisiei, printr-o rezoluţie adoptată în aprilie 2009, să adopte un regulament privind
ajutorul financiar pentru statele membre, în baza articolului 122.

Acesta este răspunsul cel mai detaliat pe care pot să-l ofer dnei Bowles pe baza întrebărilor detaliate pe care
le-a adresat.

Othmar Karas, în numele Grupului PPE. – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, din păcate, nu pot intra acum
în detalii privind nerespectarea drepturilor parlamentare şi a bazei pentru reţeaua de securitate. Totuşi, aş
dori să spun următoarele lucruri în acest sens. În opinia noastră, mecanismul de stabilizare financiară nu
este un substitut pentru dezvoltarea unui fond monetar european. Cred că avem nevoie de o taxă bancară
europeană care ar trebui utilizată, în primul rând, pentru a strânge capitalul necesar pentru o agenţie europeană
de rating şi, în al doilea rând, pentru a crea un fond monetar european.

Mecanismul de stabilizare financiară ilustrează nevoia urgentă de a stabili reforme pe piaţa financiară. Totuşi,
acesta reflectă, de asemenea, o lipsă a unui mecanism de criză, precum şi faptul că avem nevoie de o uniune
politică, economică şi socială, precum şi de o Europă mai puternică în general.

În opinia mea, mecanismul de stabilizare cel mai bun presupune respectarea criteriilor de la Maastricht şi a
Pactului de stabilitate şi creştere, punerea în aplicare a pieţei interne şi elaborarea unei politici în domeniul
concurenţei bazată pe o educaţie dinamică, campanii de cercetare şi de investiţii, pentru a putea ajunge astfel
la o creştere economică şi pentru a crea locuri de muncă, fără a cere prea mulţi bani din buzunarele
contribuabililor în cazuri de urgenţă.

Anni Podimata, în numele Grupului S&D. – (EL) Dnă preşedintă, dle comisar, fără îndoială, decizia luată la 9
mai, de a crea mecanismul european de stabilizare financiară, a fost de o importanţă crucială pentru protejarea
monedei unice şi stabilitatea zonei euro în general. Tocmai de aceea, Parlamentul, care a cerut Consiliului să
acţioneze în această direcţie cu mult timp în urmă, a salutat imediat această iniţiativă.
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Această decizie, la fel ca şi decizia de a crea un Fond european de stabilitate financiară, a transmis în cele din
urmă pieţelor internaţionale, deşi tardiv, un mesaj de unitate şi solidaritate în zona euro. Banca Centrală
Europeană a dat dovadă de aceeaşi dorinţă şi aceeaşi solidaritate în decizia sa privind intervenţia temporară
pe piaţa secundară de obligaţiuni, o practică care este pe deplin în concordanţă cu spiritul mai general al
deciziei luate de miniştrii de finanţe din zona euro.

Totuşi, acestea sunt mecanisme şi măsuri cu caracter provizoriu şi, dacă ne dorim cu adevărat să învăţăm o
lecţie din actuala criză, în mod evident, nu trebuie să aşteptăm ca următoarea criză să evidenţieze deficienţele
şi punctele slabe din zona euro şi din Uniune, pentru a ne decide să intervenim. Acum este momentul potrivit
pentru a crea o coordonare economică permanentă şi mecanisme de supraveghere, care să funcţioneze atât
ca modalitate de prevenire cât şi ca mijloc de combatere.

În acest cadru, recenta comunicare a Comisiei privind o coordonare economică mai puternică reprezintă,
cu siguranţă, un pas în direcţia bună, dar nu trebuie să uităm că obiectivul nostru de bază este redresarea
constantă şi pe termen lung a economiei europene şi de aceea avem nevoie de un cadru de guvernare
economică care să nu se concentreze exclusiv pe pilonul de restructurare financiară, dar şi pe protejarea
locurilor de muncă, creşterea economică şi coeziunea socială.

Pentru a realiza acest lucru, prioritatea noastră nu ar trebui să fie sancţiunile; ci stimulentele şi măsurile de
prevenire care să garanteze un tratament egal pentru toate statele membre ale Uniunii şi cetăţenii acestora.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Dnă preşedintă, dle comisar, după cum ştiţi, am fost foarte încântaţi, în
cadrul acestui Parlament, când în cele din urmă, s-a introdus solidaritatea, chiar dacă unii dintre noi au regretat
faptul că acest lucru s-a făcut după multe luni de la iniţiativa Preşedintelui Van Rompuy de a convoca un
Consiliu european extraordinar privind aceste chestiuni, care a avut loc la 11 februarie. Între timp, pieţele
şi-au făcut treaba.

În timp ce salutăm această iniţiativă de solidaritate europeană, cred că trebuie să analizăm, de asemenea,
situaţia iniţială şi să recunoaştem faptul că s-a ajuns la această situaţie pentru că nu toate lucrurile sunt cu
adevărat puse la punct în ceea ce priveşte guvernarea din zona euro. Distinsul nostru deputat, Othmar Karas,
a vorbit despre Pactul de stabilitate. Mi se pare că simpla aplicare a Pactului de Stabilitate nu este suficientă
şi că, în esenţă, am subestimat de la bun început aceste riscuri de divergenţă privind evaluarea cotelor datoriilor
suverane ale statelor membre.

Astăzi, avem un mecanism care a fost creat într-o situaţie de urgenţă, după cum ne-aţi amintit. Ne-aţi reamintit
de asemenea că în acest Parlament, începând cu luna octombrie 2008 – adică de la punerea în aplicare a
instrumentului privind balanţa de plăţi – unele persoane au solicitat examinarea articolului 122. Am făcut
acest lucru într-o situaţie de urgenţă. Situaţia de urgenţă nu este niciodată cea ideală, iar dvs. aţi menţionat
că aţi analiza posibila propunere pentru a transforma un astfel de mecanism într-unul permanent. Sper că
veţi înainta mai multe propuneri în acest domeniu, deoarece suntem siguri că un domeniu precum zona
euro are nevoie nu doar de o guvernare bună pentru a evita ca astfel de situaţii să mai apară în viitor, dar dacă
totuşi s-ar întâmpla acest lucru, aceasta are nevoie şi de un mecanism permanent în vigoare.

Apoi, aş spune pur şi simplu că regret faptul că, decât să recurgă la euro-obligaţiuni, statele membre au
preferat să introducă instrumentul cu destinaţie specială într-un moment în care şi noi ne punem întrebări
cu privire la funcţionarea pe pieţe a acestui tip de structură.

O ultimă chestiune: Consider că răspunzându-i dnei Bowles cu privire la BEI...

(Preşedinta l-a întrerupt pe vorbitor)

Preşedintă. – Acesta este un bun mod de acţiune. Pentru că încă avem timp, aceasta este cea mai bună
modalitate de a face acest lucru, pentru că vom rămâne în cadrul normelor şi nu vom consuma din timpul
afectat luărilor de cuvânt. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

Dăm cuvântul vorbitorilor în cadrul procedurii „catch-the-eye”.

Elena Băsescu (PPE). - În data de 9 mai, miniştrii de finanţe din statele membre au decis crearea unui
mecanism european de stabilizare financiară. Acesta face parte dintr-un pachet legislativ de măsuri care
prevăd protejarea monedei euro şi redresarea situaţiei financiare din Uniunea Europeană.

Consider că noul mecanism va trebui să răspundă în mod prompt şi coordonat în cazul în care un stat nu-şi
poate finanţa datoria publică prin eforturi proprii. Astfel, acesta va putea contribui la sustenabilitatea finanţelor

139Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



publice din statul membru beneficiar. Uniunea a răspuns deja prin mecanismul european de stabilizare
financiară unei situaţii de criză pentru care nu era suficient pregătită.

În final, aş dori să vă întreb, domnule comisar Barnier, dat fiind caracterul temporar, de trei ani, al acestui
mecanism şi luând în considerare nevoia Uniunii de a răspunde prompt în situaţii de criză, când estimaţi
permanentizarea acestui mecanism şi care ar fi sursele de finanţare aferente.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dnă preşedintă, în eventualitatea unei crize în alte state membre, ţările UE nu
ar trebui să le salveze cu pachete financiare directe, cum s-a întâmplat până acum, ci să garanteze pentru ele.
Pare o idee foarte bună, dar în niciun caz nu ne scapă de problema de bază.

Problema este că ţările din zona euro, cu diferenţe profunde din punct de vedere al politicii financiare şi
condiţii dificile de politică financiară, se confruntă fireşte cu situaţii extrem de dificile. În astfel de cazuri, se
schimbă doar centrul problemei, iar garantul însuşi este transformat rapid într-un debitor. În plus, apare
problema referitoare la dependenţa de agenţiile de rating. Pentru a putea asigura capital la cea mai scăzută
rată a dobânzii posibilă, Fondul european de stabilitate financiară ar trebui, prin urmare, să dobândească cel
mai bun rating din partea agenţiilor de rating, ceea ce ar face ca acest instrument să depindă într-un mod
special de agenţiile din Statele Unite ale Americii.

În consecinţă, nu are sens să creezi o companie publică, însărcinată cu îndatoriri atât de importante pentru
ca apoi aceasta să fie pusă sub marea influenţă a agenţiilor private de rating. Totuşi, cu o versiune europeană
a agenţiei, se pune întrebarea cu privire la modul de garantare a unui rating neutru. Prin urmare, cred că
această măsură nu a fost gândită destul de bine. Ea prezintă din nou riscul ca unele state membre să aibă
datorii pe cheltuiala şi răspunderea altora.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, dle comisar, sunt interesat de problema stabilizării şi a modului
în care putem ajunge la creştere economică. Întrebarea mea este următoarea: având în vedere că bugetul pe
2011 tocmai se negociază, cunoaşteţi nişte linii bugetare care pot stimula cu adevărat ocuparea forţei de
muncă? Cum putem oferi sprijin mai bun întreprinderilor mici şi mijlocii, şi cum putem obţine antreprenori
mai mulţi şi mai buni? Cred că este cel mai important lucru pentru stabilizare. Dacă vom genera mai mult
profit, vom putea apoi distribui mai multe resurse şi, de asemenea, vom face din Europa un loc mai echitabil.

Programul pentru competitivitate şi inovare, PCI, reprezintă exact genul de măsuri care ne-ar ajura enorm
de mult să facem mai multe progrese în viitor. Orice reducere a acestui program ar fi total contraproductivă.
În cursul analizei, se cuvine să observăm care sunt liniile bugetare care descurajează total ocuparea forţei de
muncă, care sunt cele neutre şi care sunt cele care creează noi locuri de muncă. Doriţi să interveniţi cu sugestii
în acest sens?

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Dnă preşedintă, în ceea ce priveşte BEI, cred că una dintre întrebările adresate
a fost care sunt condiţiile în care aceasta poate să obţină împrumuturi pe pieţe, având în vedere aceste
mecanisme care sunt introduse, şi dacă va exista un impact asupra ratelor dobânzilor.

Doresc să vă adresez o întrebare, dle comisar. În acest context, nu credeţi că, în cadrul grupului de lucru Van
Rompuy, dvs. sau dl comisar Rehn ar trebui să propuneţi analizarea ideii de a lua parte la datoria suverană?
Aceasta nu este o propunere la zi, dar este mult dezbătută în afara grupului de lucru. Ar putea fi utilă în cazul
în care această contribuţie la o parte a datoriei suverane ar fi luată în considerare în propunerile care ar putea
fi înaintate de acest grup de lucru.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, dacă îmi permiteţi, v-aş sugera ca dl Rehn să vă
răspundă direct, în special cu privire la problema importantă a euro-obligaţiunilor, şi cu privire la ultimele
puncte pe care dna Berès le-a menţionat cu puţin timp în urmă. Va face acest lucru în scris în următoarele
câteva zile.

În discursul său iniţial, dna Bowles a menţionat testele de stres, care sunt teste de rezistenţă la evenimente
care încă nu s-au întâmplat, şi care probabil nici nu se vor întâmpla. Prin urmare, trebuie să înţelegem
întrebarea în mod corespunzător, iar în cadrul Comisiei, am reflectat deja la acest lucru – Preşedintele Barroso
şi-a exprimat opinia pe această temă, la fel cum a făcut şi Olli Rehn – afirmând că transparenţa ar aduce mari
beneficii. Vă fac trimitere la răspunsul destul de cuprinzător, pe care l-a oferit Preşedintele Barroso la această
întrebare.

Dl Karas a menţionat un punct foarte important care a fost abordat în dezbaterea precedentă privind prevenirea
şi precauţia şi, în special, ideea că de fapt băncile trebuie să plătească pentru bănci, şi nu contribuabilii. Aş
dori să confirm că pe lângă comunicarea transmisă cu privire la acest subiect, vom propune o legislaţie la
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începutul anului 2011, care prevede crearea acestor fonduri de precauţie sau fonduri pentru soluţionarea
situaţiilor de criză cu care se confruntă băncile în scopul punerii în aplicare a principiului „poluatorul plăteşte”,
subliniind în acelaşi timp o altă idee, pe care o repet acum, şi anume, faptul că întotdeauna costurile sunt
mai mici pentru prevenire decât pentru vindecare. Totuşi, este doar un instrument, dle Karas. Acest fond
pentru soluţionarea situaţiilor de criză ale băncilor, această taxă impusă băncilor, reprezintă doar un
instrument dintr-un set de instrumente care conţine altele, obiectivul fiind de a identifica riscurile suficient
de devreme pentru a preveni transformarea lor într-o criză, iar această criză într-o catastrofă.

În ceea ce priveşte agenţiile de rating, analizăm toate problemele, inclusiv cele legate de ratingurile datoriei
suverane menţionate cu puţin timp în urmă de dna Berès. Confirm că lucrăm la diversificarea acestei pieţe,
care este prea concentrată în câteva sectoare, şi, în special, la posibilitatea creării unei agenţii europene. Aceste
idei vor fi, de asemenea, transformate în propuneri legislative la sfârşitul anului 2010 şi începutul anului
2011. Dna Berès a menţionat punerea în aplicare a Pactului de stabilitate. La fel ca şi dvs., cred că trebuie să
continuăm. După cum aţi aflat, am introdus acest mecanism european de stabilizare financiară într-un
moment de urgenţă. Aşa cum am spus mai devreme – şi astfel îi răspund şi dnei Băsescu – lucrăm la crearea
mai multor mecanisme permanente, iar Comisia, împreună cu grupul de lucru condus de Preşedintele
Consiliului European, nu a ales încă temeiul juridic pe baza căruia vom stabili aceste propuneri referitoare
la un mecanism mai permanent pentru gestionarea crizelor.

Aş dori să închei, dnă Podimata, menţionând eforturile depuse de Grecia, pe care le cunoaşteţi foarte bine.
Trebuie să luăm în considerare angajamentul foarte ferm al guvernului elen de a juca un rol în acest proiect.
Aş dori să vă reamintesc că această criză recentă care a afectat ţara dvs., deşi nu numai ţara dvs., precum şi
riscurile de propagare asociate acesteia, au furnizat dovezi bune privind interdependenţa între statele membre,
în special în zona euro. În opinia mea, această criză a subliniat, de asemenea, necesitatea Europei de a da
dovadă de hotărâre pentru a întreprinde reforme fundamentale în vederea asigurării unei bune funcţionări
a Uniunii Europene şi a zonei euro în ansamblu. În deciziile sale privind crearea acestor două instrumente,
Consiliul Ecofin din 9 mai a arătat în mod evident că Uniunea Europeană este capabilă să răspundă rapid şi
eficient la cele mai mari provocări politice şi economice. Cred, totuşi, că această coordonare economică şi
bugetară trebuie în mod vădit să fie îmbunătăţită, şi ştiu că, atunci când este vorba despre Uniune, putem
merge şi mai departe de cuvântul „coordonare” şi putem face progrese suplimentare.

Aş dori, de asemenea, să-i spun dlui Rübig că, la fel ca şi dumnealui, cred că am învăţat lecţii din situaţia
actuală – şi încă nu s-a încheiat: am vorbit despre supraveghere şi trebuie să fim consecvenţi în ceea ce priveşte
deciziile luate cu privire la supraveghere şi reglementare – de la tulburările cu privire la euro şi Grecia, datorită
propunerilor privind guvernanţa şi coordonarea, precum şi graţie acestui sistem de răspuns şi de stabilizare.
De asemenea, Comisia a înaintat propuneri importante referitoare la supravegherea bugetară. Cred că trebuie
să facem toate aceste lucruri, dar trebuie să facem şi mai mult pentru a vorbi cu cetăţenii, care se aşteaptă ca
noi să facem faţă situaţiei economice, din punctul de vedere al creşterii economice şi al ocupării forţei de
muncă. În ceea ce priveşte supravegherea, stabilizarea, eforturile, reglementarea şi normele, cred că trebuie
să discutăm, de asemenea, despre iniţiativele în contextul strategiei Europa 2020 pentru a redobândi creşterea
economică şi a numărului de locuri de muncă.

Acesta este motivul pentru care, în a doua parte a portofoliului meu, acord importanţă propunerii la care
lucrez împreună cu mai mulţi colegi, propunere pe care o voi prezenta la începutul lunii octombrie, privind
ideea unui Act privind piaţa unică, pentru a face ca baza fundamentală să funcţioneze mai bine – platforma
întregii economii europene, reprezentată de piaţa unică. Aceasta este o piaţă de 500 de milioane de cetăţeni
în care întreprinderile mici, care sunt foarte multe, cetăţenii şi consumatorii nu o duc foarte bine. Totuşi,
ştim că dacă această piaţă ar funcţiona mai bine pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cetăţeni şi consumatori,
am putea regăsi o creştere de 2 % pe această piaţă.

Pe scurt, cred că trebuie să continuăm cu această discuţie pe măsură ce luăm măsurile necesare pentru a
răspunde la toate întrebările pe care cetăţenii noştri le pun în prezent.

Preşedintă. – Pentru încheierea dezbaterii a fost depusă o propunere de rezoluţie de către Comisia pentru
afaceri economice şi monetare.(1)

Dezbaterea a fost închisă. Votarea va avea loc miercuri, 7 iulie 2010, ora 12.00.

(1) A se vedea procesul-verbal
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13. Cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum
şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare - Remunerarea directorilor
societăţilor cotate şi politicile de remunerare din sectorul de servicii financiare
(dezbatere)

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

- raportul elaborat de Arlene McCarthy, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor
la cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere
a politicilor de remunerare (COM (2009) 0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099 (COD)) (A7-0205/2010) şi

- raportul elaborat de Saïd El Khadraoui, în numele Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, referitor
la remunerarea directorilor societăţilor cotate la bursă şi la politicile de remunerare din sectorul serviciilor
financiare (2010/2009 (INI)) (A7-0208/2010).

Arlene McCarthy, raportoare. – Dnă preşedintă, în primul rând, aş dori să aduc mulţumiri celor care au
contribuit la încheierea acordului la care am ajuns privind CRD III (Directiva privind cerinţele de capital)
care reglementează capitalul băncilor şi plăţile şi bonusurile bancherilor. Mulţumiri deosebite colegilor din
cadrul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, personalului şi, de asemenea, comisarului Barnier
pentru sprijinul său susţinut pentru propunerile comisiei, şi, bineînţeles, nu în ultimul rând, preşedinţiei
spaniole pentru perseverenţă şi eforturile din timpul celor 12 de ore de dialog tripartit pentru a media între
echipa de negociatori a Parlamentului şi cele 27 de state membre.

Legislaţia finală pe care o dezbatem astăzi pune complet în aplicare normele de la Basel privind capitalul în
raport cu portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare şi pune în aplicare în mod ferm normele internaţionale
privind remunerarea convenite în cadrul G20. Experţii financiari sunt cu toţii de acord că o cultură cu un
risc ridicat al bonusurilor pe termen scurt, coroborată cu o lipsă de capital, au fost elemente centrale ale crizei
financiare globale din 2008. Guvernele şi contribuabilii au ajuns în situaţia de a salva sectorul bancar din
întreaga Uniune Europeană, prin injectarea unui ajutor de aproximativ 3 900 trilioane de euro. În statul meu,
în Regatul Unit, s-a adăugat un ajutor de aproximativ 1 200 trilioane de lire sterline, aproape echivalentul
unui PIB pentru un an întreg. Deponenţii şi investitorii au putut observa cum scădea valoarea pensiilor şi
investiţiilor lor, ca urmare a activităţilor riscante ale băncilor. Bancherii s-au retras cu profiturile pe termen
scurt dobândite prin aceste activităţi riscante, în timp ce riscurile pe care şi le-au asumat vor rămâne în
bilanţurile băncilor mult timp de acum înainte.

Noua legislaţie de modificare a Directivei privind cerinţele de capital se referă la aceste deficienţe fundamentale
şi puncte slabe ale sistemului bancar care au condus la această criză. Aceasta va obliga băncile să deţină mai
mult capital împotriva activităţilor riscante din portofoliul de tranzacţionare. De asemenea, legislaţia impune
asupra băncilor obligaţia să-şi modifice practicile privind remuneraţia şi bonusurile, adoptând norme care
întrerup legătura dintre recompensa financiară şi asumarea excesivă de riscuri. Efectul modificărilor făcute
de Parlament este, de asemenea, de a se asigura că aceste politici de remunerare, în primul rând şi în primul
rând, pun pe primul loc sănătatea şi stabilitatea unei instituţii financiare şi că, într-adevăr, oferă credite
economiei reale.

Băncile ne spun mereu că şi-au învăţat lecţia de pe urma crizei. Dacă este precum o spun, de ce raportul
Băncii Angliei privind stabilitatea financiară a arătat în iunie că proporţia veniturilor bancare alocate salariilor
şi primelor a crescut, de fapt, de la începutul crizei bancare? Suma suplimentară de 10 miliarde de lire sterline
plătită de băncile din Regatul Unit în salarii şi prime reprezintă 10 miliarde de lire sterline care ar fi putut fi
alocată capitalului băncilor şi, astfel, aşa cum indică foarte clar Banca Angliei, ar fi putut suporta aproximativ
50 de miliarde de lire sterline de împrumuturi pentru întreprinderile mici şi familii. În plus, raporturile Băncii
Angliei arată că oferta de creditare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Marea Britanie a scăzut de fapt
în ultimele luni şi că se aşteaptă reducerea creditelor ipotecare în următoarele câteva luni.

Aşadar, stimaţi colegi, în timp ce guvernele din UE fac reduceri substanţiale ale bugetului, reduc serviciile
publice şi ajutorul acordat familiilor şi întreprinderilor, nu putem continua cu o cultură bancară care acordă
prioritate plăţilor şi primelor bancherilor, în defavoarea susţinerii capitalului şi garantării redresării economice
a Europei. Prin urmare, este important ca aceste norme privind primele să se aplice în anul 2011.

Aceste norme sunt amânate, în conformitate cu ciclul de afaceri cu clauză de recuperare a revizuirii anuale;
măsuri dure pentru băncile salvate; o limită cu privire la raportul bonus pe salariu fix; plată în capital contingent
pe lângă acţiuni; o mai mare transparenţă şi răspundere şi guvernanţă corporativă îmbunătăţită; şi, bineînţeles,
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acoperirea pensiilor tip bonus, astfel încât un bancher responsabil de prăbuşirea băncii sale nu se va mai
putea retrage cu un fond de pensie de 16 milioane de lire sterline.

Parlamentul a insistat pentru o interpretare serioasă a principiilor G20, pentru a se asigura că suma primei
părţi de bani a unui bonus este strict limitată. Parlamentul consideră că plata unei mari părţi din bonus în
numerar, fără nicio amânare sau fără o evaluare a performanţei reale, lasă loc pentru un stimulent inacceptabil
în vederea asumării de riscuri periculoase pe termen scurt.

Stimaţi colegi, în calitate de legiuitori, avem datoria de a apăra interesul contribuabililor. Avem datoria să
răspundem la preocupările publicului. Alegătorii noştri cer şi aşteaptă ca băncile să acorde prioritate stabilităţii
şi creditării în faţa plăţii şi bonusurilor bancherilor. În ultimii doi ani, începând cu anul 2008, băncile nu au
reuşit să-şi reformeze structurile. Nu au reuşit să facă acest lucru, iar noi facem acum acest lucru în locul lor,
cu scopul de a recâştiga încrederea în sistemul bancar din Europa.

Saïd El Khadraoui, raportor. – (NL) Dnă preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, aş dori să încep
prin a mulţumi raportorilor alternativi pentru cooperarea fructuoasă care ne-a permis să stabilim ceea ce
reprezintă, în opinia mea, un pachet coerent de opinii şi recomandări.

Criza financiară a arătat clar că politicile de remunerare din sectorul financiar au fost orientate prea mult
spre profit pe termen scurt şi că acest lucru a încurajat asumarea de riscuri, cu toate consecinţele aferente
pentru economie în ansamblu, la începutul crizei bancare. În plus, s-a demonstrat impactul limitat al
recomandărilor fără caracter obligatoriu privind politicile de remunerare, şi de aceea este important ca noi
să stabilim norme de bază cu scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţilor implicate şi a întregii
economii în ansamblu. Acordul politic referitor la Directiva privind cerinţele de capital, care tocmai a fost
propus de colega mea, dna McCarthy, reprezintă un important pas înainte, întrucât prevede, pentru prima
dată, dispoziţii obligatorii privind structura şi plata bonusurilor în sectorul financiar. Limitele asupra plăţii
în numerar, prevederea conform căreia trebuie să existe, de asemenea, posibilitatea de a limita bonusurile în
caz de performanţe mai slabe, precum şi distribuirea de plăţi bonus pe durata mai multor ani, toate acestea
mi se par aspecte deosebit de importante.

Raportul meu urmăreşte să demonstreze că acest lucru nu este de ajuns şi că trebuie să analizăm politicile
de remunerare dintr-o perspectivă mai largă şi să consolidăm normele de guvernanţă corporativă, astfel încât
procedurile interne şi regulile de bază pentru toate companiile din sectorul financiar, pe de o parte, şi
companiile cotate la bursă, pe de altă parte, să îndeplinească aceleaşi criterii.

Pentru început, este important să se exercite şi să se extindă supravegherea internă şi externă sănătoasă a
politicilor de remunerare. Prin urmare, companiile ar trebui să aibă un comitet de remunerare, care trebuie
să fie independent, şi să fie responsabil în faţa acţionarilor şi supraveghetorilor, cărora trebuie să li se ofere
acces la toate posibilele informaţii relevante. De asemenea, acest comitet ar trebui să fie în măsură să coopereze
îndeaproape cu comitetul de risc privind evaluarea stimulentelor create de sistemul de compensare. Desigur,
oamenii implicaţi în riscurile de control ar trebui să fie independenţi de unităţile întreprinderilor pe care le
controlează, să poată să-şi afirme autoritatea necesară şi să li se acorde compensaţii independent de
performanţa unităţilor de întreprinderi aflate sub supravegherea acestora.

Măsurile de gestionare a riscurilor ar trebui să fie revizuite în detaliu de către supraveghetor, iar companiile
ar trebui să stabilească o procedură internă pentru a aborda problemele şi conflictele care pot apărea între
gestionarea riscurilor şi unităţile sale operaţionale.

Remunerarea în sine trebuie să reflecte pe cât posibil performanţa companiei pe termen lung. Bonusurile nu
ar trebui să fie doar garantate. Nivelurile de remunerare variabilă ar trebui să se bazeze pe criterii de
performanţă predeterminată şi măsurabilă, care nu ar trebui să fie doar cantitativă, dar şi calitativă. În plus,
în interesul justiţiei sociale şi din motive etice, diferenţa dintre cel mai ridicat şi cel mai scăzut salariu dintr-o
companie ar trebui să rămână rezonabilă. O parte din remuneraţia variabilă ar trebui să fie plătită pe o
perioadă suficientă de timp. În plus, mai mult de jumătate ar trebui să fie plătită în acţiuni sau alte instrumente
de acţiuni, iar recuperarea eficientă a unei părţi din aceste bonusuri trebuie să fie posibilă. De asemenea, ar
trebui să fie stabilită o limită superioară de salarizare de doi ani pentru plăţi compensatorii, care ar trebui să
fie interzise în caz de non-performanţă sau plecare voluntară.

În ceea ce priveşte transparenţa, este important ca detaliile privind modalităţile companiei de plată a pensiei
şi condiţiile privind pensia suplimentară să fie publicate, iar acţionarii să poată să-şi exprime opiniile cu
privire la politica de remunerare a companiei lor. Facem de asemenea apel pentru dezvoltarea unei structuri
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internaţionale care să permită divulgarea persoanelor care câştiga peste 1 milion de euro, pentru a include
principalele elemente ale bonusurilor salariale, plata pe termen lung şi contribuţiile la pensie.

Facem apel la Comisia Europeană să îşi continue activitatea şi să elaboreze principii stricte, cu caracter
obligatoriu privind remunerarea în sectorul financiar în mod prioritar faţă de cele deja convenite. Solicităm
instituirea unui sistem pentru societăţile cotate la bursă, care să ofere deplină transparenţă, permiţându-ne
să aflăm care sunt companiile care-şi respectă angajamentele şi care sunt cele ce nu fac acest lucru. Cred că
putem face progrese în acest sens. Dle comisar, aştept cu nerăbdare propunerile dvs. privind guvernanţa
corporativă, care au fost anunţate în Cartea verde, întrucât acesta este un alt dosar la care cu siguranţă vom
lucra în continuare în următoarele luni şi ani.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, dezbatem acum un alt
aspect al răspunsului la criza economică, şi anume lecţiile care pot fi învăţate de pe urma acesteia. După ce
ne-am ocupat de problema supravegherii, următoarea problemă se referă la modalitatea optimă de a reforma
acele practici de remunerare care au încurajat asumarea cu imprudenţă a riscurilor, dar şi la modalitatea
optimă de a reforma cerinţele de capital.

În ceea ce priveşte aceste două aspecte, aş dori să mulţumesc şi să felicit doi colegi, dna McCarthy şi dl El
Khadraoui, raportorii alternativi care au lucrat cu dvs., şi care au demonstrat angajamentul Parlamentului
pentru o economie mai responsabilă, mai sănătoasă, mai stabilă, pentru pieţe care ar trebui să fie plasate,
repet, în serviciul economiei reale, în serviciul cetăţenilor, şi nu invers. Acesta este un obiectiv pentru care
Comisia, în general, şi eu, în special, suntem în deplin acord.

De la audierea mea, am sprijinit întreprinderile europene responsabile, axate pe cetăţeni, în vederea
îmbunătăţirii guvernanţei instituţiilor financiare. Aş dori să mulţumesc Parlamentului pentru sprijinul său
în aceste probleme, cu privire la aceste sarcini. Sunt de acord cu observaţia dvs., dle El Khadraoui. Trebuie
să existe măsuri obligatorii cu privire la politicile de remunerare ale instituţiilor financiare. Prin urmare, sunt
încântat de compromisul la care au ajuns cele trei instituţii, cu privire la revizuirea Directivei privind cerinţele
de capital, cunoscută sub numele de CRD 3. Este un compromis echilibrat, bine conceput, care transmite
băncilor şi publicului un mesaj politic puternic.

Această directivă revizuită va consolida sistemul de reglementare şi va creşte cerinţele de capital în domeniile
în care riscurile sunt subcapitalizate. Aceasta va limita acele practici de remunerare care, repet, au încurajat
asumarea de riscuri excesive, şi care au fost, pe bună dreptate, condamnate de către cetăţenii europeni. Este
o reformă foarte importantă, care abordează aspecte care au avut o contribuţie însemnată la cauzele crizei
recente: portofoliul de tranzacţionare, securitizările complexe, şi practicile de remunerare. Este un text care
nu numai că transpune la nivel european principiile Consiliului pentru stabilitate financiară, pe care le-am
convenit la summitul G20 de la Pittsburgh, în septembrie 2009, dar care depăşeşte, de asemenea, acest lucru
prin stabilirea unor limite clare şi stricte privind remunerarea variabilă, permiţând în acelaşi timp unităţilor
de creditare şi societăţilor de investiţii o marjă de flexibilitate.

Plata bonusurilor pentru directorii de bănci care primesc ajutor de stat este extrem de limitată. Cred că este
corect. Mecanismul de recuperare va permite, de asemenea, ca o parte din bonusuri să fie rambursate în caz
de subperformanţă. De asemenea, salut faptul că aceste măsuri trebuie să fie puse în aplicare de către statele
membre începând cu 1 ianuarie 2011. Cred că este foarte important ca bonusurile acordate în 2010, dar
care nu sunt încă plătite până la 1 ianuarie 2011, să fie pe deplin acoperite de aceste noi norme.

În sfârşit, doamnelor şi domnilor, dlor raportori, vom propune norme corespunzătoare pentru celelalte
sectoare financiare, cum ar fi sectorul asigurărilor sau sectorul fondurilor de investiţii, respectând şi ţinând
seama pe deplin de caracteristicile particulare ale fiecăruia dintre aceste sectoare.

Câteva cuvinte despre guvernarea corporativă, în general, pentru că dincolo de aceste aspecte, raportul dlui
El Khadraoui ilustrează clar nevoia de a îmbunătăţi guvernarea tuturor întreprinderilor. Acesta este unul
dintre elementele-cheie ale unui cadru de reglementare mai robust şi mai stabil. Eu am început această sarcină.
Am prezentat recent un program internaţional pentru o reglementare a sectorului financiar în vederea
creşterii economice. Cartea verde din 2 iunie 2010 privind guvernanţa corporativă în cadrul instituţiilor
financiare este un prim pas în această direcţie. Examinăm rolul controlorilor de conturi, al membrilor
consiliilor de administraţie, cu scopul de a verifica că toate persoanele care deţin responsabilităţi sunt pe
deplin competente pentru a şi le îndeplini. Aceasta este una dintre cererile formulate în raportul dvs., dle El
Khadraoui. Raportul dvs. abordează de asemenea conflictele de interese, rolul şi funcţia consiliilor de
administraţie, gestionarea riscurilor, rolul acţionarilor, al autorităţilor de supraveghere şi al verificatorilor
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de conturi din instituţiile financiare. Vom începe o perioadă de două luni de consultare adevărată cu privire
la toate aceste probleme.

În plus, anul viitor intenţionez să realizez un studiu privind guvernanţa corporativă, dincolo de sectorul
financiar, în special în ceea ce priveşte rolul acţionarilor, diversitatea, precum şi rolul femeilor, de exemplu,
în componenţa consiliilor de administraţie ale companiilor.

În al treilea rând, există problema modernizării tratamentului privind cerinţele de capital. Tocmai am
menţionat CRD 3 şi problema remuneraţiei. Acesta este un aspect diferit faţă de cerinţa de capital pentru
activităţile cu risc ridicat şi de portofoliul de tranzacţionare bancară, care au fost amândouă cauzele crizei.
Acum ştim că nivelurile actuale de capital deţinute pentru a contracara aceste active au fost total insuficiente
în faţa crizei financiare. CRD 3 întăreşte reglementarea în acest domeniu, remediază deficienţele legate de
modul de calculare a capitalului în funcţie de portofoliul de tranzacţionare, şi creşte considerabil nivelurile
de capital deţinut faţă de activele sale.

Doamnelor şi domnilor, unii dintre dvs. sunteţi, cu siguranţă, îngrijoraţi de faptul că aceste reforme importante,
nu vor intra în vigoare până la sfârşitul anului 2011. Sunt foarte conştient de acest risc. Cu toate acestea,
atunci când a devenit evident că Statele Unite ale Americii nu vor fi în măsură să pună în aplicare până la
sfârşitul anului 2010 noile norme ale Comitetului de la Basel cu privire la portofoliul de tranzacţionare, în
timpul recentei mele vizite în Statele Unite, am analizat această problemă împreună cu Secretarul Trezoreriei
din Statele Unite, Tim Geithner, şi am ajuns la un acord la nivel internaţional cu privire la o dată pentru
punerea în aplicare a noilor norme. S-a ajuns la acest acord internaţional în mai, când Comitetul de la Basel
a convenit că ţările membre vor pune în aplicare noile norme până la sfârşitul anului 2011.

Având pieţe foarte flexibile şi internaţionalizate, cred că este extrem de important să obţinem convergenţă
la nivel mondial, în special între americani şi europeni. Cred că prin negocierea acestui termen, ne-am asigurat
că toţi partenerii noştri internaţionali, în principal Statele Unite ale Americii, vor pune în aplicare normele
în conformitate cu calendarul modificat.

Sunt conştient de faptul că aceste negocieri privind CRD 3 au fost uneori foarte dificile. Aş dori, dnă preşedintă,
să mulţumesc din nou dnei McCarthy şi raportorilor alternativi pentru perseverenţa, creativitatea şi
receptivitatea de care au dat dovadă. Mă bucur că eu, personalul meu şi colegii mei din cadrul Direcţiei
Generale putem lucra cu dvs. beneficiind în acelaşi timp de o astfel de înţelegere.

Ole Christensen, raportor pentru aviz al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale – (DA) Dnă
preşedintă, stimulentele financiare pe care le-au oferit bonusurile şi care au afectat comportamentul brokerilor,
managerilor de portofoliu şi directorilor din sectorul financiar au reprezentat un factor major care a contribuit
la apariţia crizei financiare. Ştim care a fost rezultatul acestei crize şi, prin urmare, modificarea directivei este
în mod evident un aspect bun care ne poate ajuta să evităm ca un lucru asemănător să mai aibă loc în viitor.
În acest sens, aş dori să felicit raportoarea pentru noul acord şi să-i mulţumesc pentru munca întreprinsă.

De fapt, am discutat politicile de remunerare în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri
sociale, şi, prin urmare, salutăm acele părţi ale acordului, de exemplu, cele care se concentrează pe o mai
mare deschidere şi transparenţă în legătură cu furnizarea de informaţii către toate părţile interesate, acţionari,
angajaţi, publicul larg şi autorităţi.

În plus, în opinia Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă, am fost aproape în unanimitate de acord în
favoarea interzicerii opţiunilor pe valori (stock options). Opţiunile pe valori au reprezentat instrumentul
sistemului de bonusuri, care a furnizat cel mai mare stimulent pentru asumarea de riscuri inutile ce au dus
la pierderi. Chiar şi sectorul financiar recunoaşte această problemă, şi regret, prin urmare, faptul că acordul
nu conţine o interdicţie privind opţiunile pe valori.

Othmar Karas, în numele Grupului PPE – (DE) Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, Consiliul este din
nou absent. Trebuie să presupunem că de fapt Consiliul nu este cu adevărat conştient de mesajul politic
transmis de aceste reglementări sau de absenţa acestuia.

În timpul negocierilor, Consiliul s-a regăsit de partea beneficiarilor de bonusuri. Parlamentul European este
în favoarea reglementărilor europene clare. Suntem în favoarea unor limite maxime. Suntem în favoarea
unor metode de plată care implică mai puţine riscuri. Suntem în favoarea asumării răspunderii. Suntem în
favoarea restricţiilor privind bonusurile pentru directorii de bănci susţinute cu fonduri publice. Nu vrem ca
sumele în numerar să fie mai mari decât capitalul fix. Am reuşit să împărţim calendarul astfel cum ne-am
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dorit. Suntem încântaţi că dl comisar Barnier a fost de acord cu americanii ca a doua parte, portofoliul bancar
şi portofoliul de tranzacţionare, să fie pusă în aplicare în acelaşi timp la nivel global.

De asemenea, este important că ne-am adaptat portofoliul de tranzacţionare şi portofoliul bancar. Dispoziţiile
privind divulgarea de informaţii s-au înăsprit în mod clar, integrarea riscurilor pentru resecuritizările din
portofoliul de tranzacţionare a fost adaptată la portofoliul bancar, iar testul de stres a fost introdus în
portofoliul de tranzacţionare cu scopul de a crea rezerve de capital pentru perioade de criză.

De asemenea, este important că am înăsprit măsurile preventive împotriva insolvenţei în portofoliul de
tranzacţionare, dar în legătură cu acest punct, aş dori să menţionez că înainte de toate, avem nevoie de o
legislaţie privind insolvenţa armonizată la nivel european. Sprijinim acest compromis întrucât ne conduce
în direcţia cea bună.

Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D. – (SV) Dnă preşedintă, sectorul bonusurilor şi sistemelor de
remunerare este unul despre care am auzit vorbindu-se foarte mult în ultimii ani. Pe de altă parte, au existat
foarte puţine măsuri concrete. Prin urmare, faptul că instituim o legislaţie care este atât clară cât şi rezonabilă,
reprezintă o mişcare pozitivă. Această legislaţie, va reduce cel mai probabil asumarea imediată şi exagerată
de riscuri în sectorul financiar. Aceasta va reduce nivelul de risc şi va creşte stabilitatea.

Industria serviciilor financiare ar fi trebuit să elimine cu mult timp în urmă elementele sistemelor de bonus,
care sunt nocive pentru societate, dar din moment ce acest lucru nu s-a întâmplat, nu putem face altceva
decât să elaborăm legi. Este prea riscant pentru societate să accepte în mare măsură, status quo-ul.
Contribuabilii au plătit deja prea mult pentru a acoperi pierderile din bănci care şi-au asumat riscuri mult
prea mari. În prezent, este extrem de important ca directiva să fie pusă în aplicare în mod corespunzător în
statele membre, şi ca regulamentele să fie folosite în mod eficient, contribuind astfel la schimbarea culturii
privind bonusurile din prezent.

Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE. – Dnă preşedintă, reforma capitalului băncilor reprezintă până
în prezent răspunsul legislativ cel mai important al Europei la criză şi merită să i se aloce un buget mare. Da,
vreau să spun acolo, alături de structura de supraveghere. Portofoliile de tranzacţionare subcapitalizate au
reprezentat o cauză fundamentală a crizei, stârnind interesul pentru tranzacţiile speculative de proprietate,
care au devenit aproape gratuite. Aşadar, creşterea de trei până la de patru ori a capitalului necesar în raport
cu poziţiile de tranzacţionare ar trebui salutată, deoarece abordează în mod direct cauza principală a crizei
şi desfiinţează orice speculaţii din sectorul bancar.

În ceea ce priveşte remunerarea, atunci când am sugerat că bonusurile mari şi sumele forfetare de plată a
pensiei ar putea fi plătite în datorii subordonate, mulţi au spus că acest lucru nu ar putea funcţiona. Prin
urmare, le mulţumesc raportorului şi colegilor mei raportori alternativi pentru susţinerea acestei idei, pe
care am concretizat-o în capital contingent şi care este deja în curs de dezbatere şi în altă parte. Regret că
textele mele concrete privind evaziunea fiscală nu au putut fi incluse, dar am interzis plăţile într-un mod
menit să submineze obiectivul directivei.

Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE. – (FR) Dnă preşedintă, dle comisar, grupul meu politic este
deosebit de încântat datorită adoptării acestei directive. Este discutabil faptul că această directivă conţine
normele cele mai ambiţioase privind factorii de remunerare. Trebuie să spun că abilitatea de a limita strict
remunerarea variabilă a directorilor de bănci, care sunt asistate de fonduri publice, dar şi posibilitatea de a
suspenda până la 70 % din bonusurile bancherilor în interesul pe termen lung al băncii şi, eventual, prin
urmare, faptul de a ţine seama de riscurile asumate şi de efectele negative ale acestor riscuri, în scopul de a
reduce aceste bonusuri, toate sunt norme importante care, în principiu, concretizează în cifre la nivel european
angajamentele G20.

Cu toate acestea, trebuie să spun de asemenea, că în timpul negocierilor cu ceilalţi raportori alternativi şi
chiar cu raportoarea însăşi, am observat în mod constant o lipsă de angajament din partea statelor, pe de o
parte faţă de diferenţa foarte mare între discuţiile fructuoase privind reglementarea capitalismului, ridicarea
standardelor morale ale capitalismului, şi, pe de altă parte, faţă de poziţiile de negociere ale Consiliului şi
principalelor state, care au refuzat constant să cadă de acord asupra cifrelor, şi au încercat să reducă domeniul
de aplicare şi să estompeze toate propunerile noastre ambiţioase. Dnă comisar, trebuie să spun că de fapt
Comisia a fost în mare parte de partea noastră în această luptă. Prin urmare, cred că vorbim despre o realizare
pe care o împărtăşim.

Avem acum o problemă importantă în joc. Întrucât am pierdut, am fost nevoiţi să recurgem la compromisuri.
Am pierdut o serie de lupte încercând să cădem de acord asupra cifrelor, şi am fost nevoiţi să înlocuim aceste
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cifre cu multe cuvinte, de multe ori mai degrabă cuvinte telescopate, cum ar fi „justificat”, „adecvat” şi
„echilibrat”. Acum provocarea constă în faptul ca viitoarea autoritate europeană bancară să transpună aceste
principii şi cuvinte telescopate în cifre reale, care să fie apoi aplicate de către toate băncile şi toate statele
membre. Prin urmare, aş dori să ştiu, dle Barnier, cum intenţionaţi să exercitaţi presiuni şi să monitorizaţi
cu stricteţe acest viitor proces, astfel încât să nu denatureze textul pe care urmează să îl supunem la vot mâine.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Dnă preşedintă, cu siguranţă am învăţat ceva de pe urma crizei până la urmă,
întrucât activităţile economice iresponsabile nu mai sunt încurajate sau recompensate. Sistemul de susţinere
pentru plata doar a unor bonusuri, în acest caz, 20 % sau 30 %, sprijină eforturile întreprinse în vederea
administrării companiilor într-un mod mai viabil. Regulamentul ar trebui, de asemenea, să ofere un exemplu
cetăţenilor, deoarece aceştia au plătit deja destul din cheltuieli, şi este de neînţeles de ce impozitele lor ar
trebui să fie utilizate pentru a plăti bonusurile managerilor iresponsabili.

Avem în faţa noastră un regulament care este unic în lume. În cazul în care UE doreşte evitarea posibilităţii
de emigrare spre New York sau Tokyo, trebuie să aibă un al doilea as în mânecă, ceea ce înseamnă eforturi
mai mari pentru o reglementare comună pe plan internaţional. La urma urmei, orice manager care se bucură
de succes şi este responsabil vrea totodată să continue să ducă un trai bun.

În plus, ar putea fi luată în considerare aplicarea unor cerinţe de guvernanţă corporativă, care nu afectează
plafonarea salariilor executive, nici chiar în cadrul companiilor care nu sunt cotate la bursa de valori. Aceasta
este o schimbare fundamentală spre o mai mare durabilitate şi eficienţă a costurilor, şi, sperăm, o înlăturare
a speculaţilor.

Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Dnă preşedintă, cred că am fost capabili să facem ceva foarte important
în reglementarea sau crearea unui nou cadru pentru politica de remunerare. Pe de o parte, am reuşit să cădem
de acord că un factor care a contribuit la criza financiară a fost creşterea remuneraţilor. De asemenea, am
fost în măsură să cădem de acord cu privire la faptul că trebuie să creştem rolul organelor de conducere şi în
special al organismelor de supraveghere, inclusiv supravegherea din cadrul companiilor, atât cea internă cât
şi cea externă. Am convenit de asemenea că trebuie să fie stabilite principii generale pentru situaţiile în care
trebuie să fie format în companie un comitet de gestionare complet independent. Am reuşit în sfârşit să fim
de acord cu ceea ce spuneau vorbitorii anteriori, că primele ar trebui să fie în corelaţie cu rezultatele financiare
pe termen lung, şi că pot fi omise.

Am fost, de asemenea, capabili să convenim cu altceva, lucru care nu mi se pare mai puţin important – am
convenit că politica de remunerare, deşi, incorectă, fără nicio îndoială, nu a fost cauza principală, şi cu
siguranţă nu singura cauză a crizei financiare. Salut în special acest ultim punct pentru că, dacă am fi scris
acest lucru în raport – şi au existat astfel de sugestii – am fi acceptat informaţii, care pur şi simplu nu sunt
adevărate, iar acest lucru nu ne-ar fi ajutat în lupta împotriva cauzelor crizei. Mulţumesc tuturor colegilor
pentru cooperarea de care au dat dovadă cu privire la elaborarea acestui raport.

Carl Haglund (ALDE). – (SV) Dnă preşedintă, eu am fost raportor alternativ pentru cel de-al doilea raport,
iar în primul rând aş dori să aduc mulţumiri raportorului nostru pentru buna sa cooperare.

După marea criză financiară, probabil este cât se poate de normal să revizuim politica de remunerare în acest
sector. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că problema prezintă, fără îndoială, interes din punct de vedere
politic şi este destul de populistă. Este evident că avem nevoie de principii care să promoveze şi să creeze
orientări pentru o politică de remunerare sănătoasă. Ştim că au existat cazuri individuale în care politica de
remunerare ar fi dat naştere la problemele pe care le-am văzut în ultimii ani.

În acelaşi timp, trebuie să evităm generalizările largi şi blamarea sectorului în ansamblul său. Poate că ar
trebui să ne amintim că nu prea este în interesul unei societăţi particulare să încurajeze asumarea exagerată
de riscuri. Prin urmare, sunt totodată încântat pentru faptul că am reuşim să convenim, printre alte lucruri,
asupra principiului „respectă-sau-explică”. În sfârşit, am reuşit să obţinem un rezultat relativ echilibrat. Cred
ca este un rezultat bun, chiar dacă în calitate de politicieni, cred că ar trebui probabil să nu intrăm, în principiu,
în atât de multe detalii aşa cum facem în acest caz.

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Dnă preşedintă, dl Karas a menţionat deja câteva aspecte-cheie. Sunt întru totul
de acord cu dumnealui în privinţa acestora. Cred că avem nevoie de cerinţe de capital mai bune pentru
instituţiile financiare, atât în termeni cantitativi, cât şi calitativi. Prin urmare, un lucru este sigur, şi anume
că normele de la Basel trebuie să fie ameliorate în continuare. Cu toate acestea, acestea nu contribuie la
forţarea lucrurilor întrucât ar putea avea un efect total opus.
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În mod evident, criza financiară este o criză globală. Prin urmare, lecţiile pe care trebuie să le învăţăm din
aceasta, trebuie învăţate şi la nivel global. Acest lucru înseamnă că, dacă vom înăspri cerinţele de capital,
trebuie să coordonăm această măsură şi la nivel internaţional. Trebuie menţinute condiţii echitabile de
concurenţă. Judecând în special după deciziile care au fost luate în ultimele zile de către prietenii noştri din
SUA, am anumite îndoieli cu privire la acest lucru.

Un alt considerent, care este deosebit de important pentru mine, este faptul că acumularea proiectelor actuale
nu trebuie să conducă la incoerenţă. De exemplu, textele şi anexele trebuie să rămână coerente. De asemenea,
exemplele de calcul din anexă trebuie să se potrivească cu modul de redactare. Cu toate acestea, viitoarea
autoritate de supraveghere va fi responsabilă pentru interpretare.

Trebuie să nu uităm un alt lucru. Economia financiară şi economia reală nu sunt două sisteme de sine
stătătoare. Regulamentele privind cerinţele de capital au un impact asupra economiei reale. Totuşi, în prezent
nu ştim exact care va fi acela. Prin urmare, trebuie cel puţin să efectuăm evaluări de impact detaliate înainte
de a face orice modificare a cadrului juridic. Aceasta a fost de la început linia de negociere adoptată de către
Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat). Prin urmare, compromisul la care s-a ajuns cu
Consiliul este, în opinia mea, singura soluţie rezonabilă. Aş dori să mulţumesc în special dnei McCarthy şi
dlui Karas, pentru munca pe care au depus-o la elaborarea acestui raport.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Dnă preşedintă, dle comisar, doamnelor şi domnilor, aş dori să mulţumesc
celor doi raportori pentru munca excelentă pe care au depus-o. Restricţia privind bonusurile pentru managerii
de top este un semn foarte important: în primul rând, pentru că este prima dată în lume, când se stabileşte
un plafon pentru plăţile către directorii de bănci; în al doilea rând, pentru că este un pachet de norme clare
– bonusurile managerilor trebuie să fie plătite numai în cazul în care banca a strâns un profit, şi de acum
înainte, nu doar pe baza rezultatelor estimate; şi în al treilea rând, pentru că noile măsuri vor pune capăt
stimulentului de a asuma riscuri excesive. În cele din urmă, va exista o mai mare transparenţă şi
responsabilitate, deoarece acţionarii vor putea lua parte la reuniunile acţionarilor şi vor putea să-şi exercite
dreptul de vot cu privire la remunerarea directorilor.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Sistemele de remunerare inadecvate au contribuit la asumarea de riscuri
excesive şi cu nepăsare, acest lucru fiind în detrimentul salariaţilor, deponenţilor, investitorilor şi creşterii
economice globale, contribuind în cele din urmă şi la criza financiară şi economică.

Din acest motiv, salut iniţiativa care conduce la reglementarea politicilor de remunerare din sectorul serviciilor
financiare, care ţine seama de faptul că de multe ori managerii îşi urmăresc propriile interese financiare atunci
când gestionează o companie.

Asumarea excesivă de riscuri este, de asemenea, în multe cazuri, contrară intereselor pe termen lung ale unei
societăţi şi ale acţionarilor săi. În plus, în cazul băncilor şi a altor instituţii financiare, contribuabilii se confruntă
cu riscul că vor fi nevoiţi să ia parte la măsurile de salvare în caz de dificultăţi financiare.

În opinia mea, ar trebui să asigurăm un grad ridicat de transparenţă în ceea ce priveşte remunerarea şi să
îmbunătăţim drepturile acţionarilor de a supraveghea politicile de remunerare pentru directorii de întreprinderi
şi de a-şi exprima opiniile cu privire la acest lucru în cadrul adunărilor generale anuale.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Dnă preşedintă, în prezent există un adevărat val de lichidări în oficiile poştale
din Austria, în timp ce, la Post AG s-a înregistrat o majorare salarială de 40 %, dar doar pentru salariile
directorilor. Cu toate acestea, în special în perioade de criză, populaţia generală nu este în măsură să înţeleagă
aceste salarii incredibile, excesele de bonusuri şi beneficiarii de plăţi compensatorii în serie. Nu va fi prea
uşor să punem capăt acestei situaţii.

Este bine cunoscut faptul că legea germană privind condiţiile de remunerare a consiliului de administraţie a
implicat mai multă birocraţie şi o mai mare influenţă din partea investitorilor străini cu privire la politica de
remunerare şi la strategia companiei. Iniţiativa de a face directorii de gestionare mai responsabili pentru
profiturile reportate a fost contracarată de noile poliţe de asigurare. Uniunea Europeană ar trebui să înveţe
o lecţie din asta.

Când auzi că divulgarea salariilor managerilor din Statele Unite ale Americii a condus la creşterea lor, este
evident că planul nostru este similar cu lupta împotriva unei hidre. În orice caz, un verificator de conturi şef
va considera că este dificil să fie responsabil pentru două societăţi în acelaşi timp, societăţi care concurează
între ele. În mod evident, factorii care determină primirea bonusurilor trebuie să fie transparenţi.
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Mairead McGuinness (PPE). – Dnă preşedintă, aş dori să mulţumesc raportorilor şi Comisiei. Acesta este
un domeniu de specialitate, dar fiecare cetăţean din Europa este mulţumit că Parlamentul, Comisia şi Consiliul
se ocupă de problema remunerării excesive. Nu cunoaştem decât excesele din sectorul bancar, din cauza
dezastrelor care s-au întâmplat. Sunt de părere că, deşi lucrurile au fost profitabile în domeniul bancar,
remuneraţia nu intră în sfera de percepţie a publicului larg.

Transparenţa este soluţia la toate aceste probleme. Când oamenii sunt la curent cu ce se întâmplă, atunci
putem acţiona în acest sens. Am publicat salariile agricultorilor, de la cel mai mic la cel mai mare de pe scara
ierarhică, şi considerăm această iniţiativă ca fiind transparentă. În opinia mea, bancherii fac profit din bani
publici, de la acţionarii lor şi de la aceia dintre noi care luăm împrumuturi, deci este momentul să abordăm
această problemă. Totuşi, nu sunt convins că mentalitatea multor bancheri s-a schimbat în vreun fel, şi mi-e
teamă că atunci când, în cele din urmă, acest lucru se va sfârşi, dacă Comisia nu este foarte puternică, ne vom
întoarce la redactare.

Michel Barnier, membru al Comisiei. – (FR) Dnă preşedintă, sunt foarte impresionat că încă mai aveţi răbdarea
de a mă asculta, căci suntem împreună deja de patru ore, iar eu sunt încântat să fiu aici, să răspund la întrebările
dvs. şi să ascult dezbaterea dvs. cu privire la unele chestiuni foarte importante.

Încă o dată, mulţumesc dnei McCarthy şi dlui El Khadraoui şi tuturor membrilor Comisiei pentru afaceri
economice şi monetare pentru angajamentul şi contribuţiile acestora, precum şi pentru îmbunătăţirile
importante pe care dvs., raportorii, le-aţi adus la aceste texte.

Avem încă foarte mult de lucru cu privire la problema sectorului financiar, la remunerarea în alte sectoare
financiare, la guvernanţa corporativă, la CRD 4 (Directiva privind cerinţele de capital), la instrumentele
financiare derivate şi la vânzarea în lipsă, iar eu voi propune în septembrie unele regulamente referitoare la
aceste probleme.

Chiar astăzi, Colegiul a aprobat două texte legislative privind garanţiile pentru depozit şi compensaţiile
pentru investitori, şi o Carte albă privind garanţiile din sectorul asigurărilor.

Pentru a reveni la textele de astăzi, pe care le veţi vota mâine, cred că sunt texte clare, care, în timpul procesului
de negociere au beneficiat de un număr considerabil de contribuţii, de la amendamente pozitive, depuse de
comisia dvs., în special în ceea ce priveşte detaliile privind calcularea remuneraţiei, transparenţa în politicile
de remunerare, restricţiile privind bonusurile în cadrul societăţilor care au beneficiat de ajutor de stat, şi
mecanismele de recuperare.

În ceea ce priveşte competitivitatea pe plan internaţional, aş dori să vă reamintesc că principiile de remunerare
ale Consiliului pentru stabilitate financiară sunt principii generale concepute pentru state, care sunt diferite
în mod considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a acestora. Există o mare diversitate între
aceste state, iar în cazul în care principiile generale ale Consiliului pentru stabilitate financiară le-a acordat
acestora prea multă libertate de acţiune în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestor principii, a apărut
într-adevăr nevoia, la nivel european, de a asigura că statele membre aplică textul directivei în mod consecvent.
Au fost puse în aplicare norme clare, care nu pot fi interpretate în moduri diferite. Aşa cum am spus deja cu
numeroase ocazii, nu cred că un cadru legislativ clar, coerent, ar compromite în vreun fel competitivitatea
noastră la nivel internaţional. Eu chiar cred că, dacă Europa devine unul dintre primele continente care pune
în aplicare aceste reglementări inteligente şi supravegherea raţională, aceasta se va bucura de un avantaj
competitiv.

Referitor la ceea ce spuneaţi cu privire la funcţionarea noilor autorităţi europene, încă trebuie să instituim
aceste autorităţi. Acestea nu au fost create încă. Acesta este obiectivul dezbaterilor pe care le avem cu Consiliul
în acest moment. În opinia mea, aceste autorităţi noi vor trebui să aibă puteri reale de coordonare şi să poată
garanta că aceste norme comune sunt aplicate în mod coerent şi consecvent. În plus, trebuie să existe
posibilitatea de a lua decizii legate direct de instituţii, în cazul în care legislaţia europeană nu este aplicată în
mod corect. Acest lucru include, dle Canfin, deciziile privind normele referitoare la remunerare.

De aceea, vă asigur că, în următoarele zile, Comisia va fi extrem de vigilentă în ceea ce priveşte aceste diferite
aspecte.

Aş dori acum să spun câteva cuvinte cu privire la aplicarea acestor noi norme. Acestea trebuie să se aplice
tuturor instituţiilor bancare de investiţii. Directiva include un principiu general al proporţionalităţii, care
permite ca aplicarea principiilor să fie adaptată diferitelor instituţii de creditare, ţinând seama de structura
lor juridică, mărimea, complexitatea şi natura activităţii lor. Credem cu tărie că, datorită dvs., CRD 3 va aduce
modificări semnificative practicilor care au fost prea frecvente până acum, şi care au condus la asumarea
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excesivă a riscurilor de către bănci şi, prin urmare, la criza economică, a cărei consecinţe le resimţim în
prezent.

Aş dori să mulţumesc dlui Karas pentru sprijinul acordat în privinţa problemei referitoare la punerea în
aplicare a legislaţiei privind insolvenţa, astfel cum s-a convenit, în paralel cu SUA. Vom lucra la această
problemă în cadrul programului pentru soluţionarea crizei, dar acesta este un proiect pe termen lung.

Dle Christensen, aţi subliniat nevoia de transparenţă. Acesta este un punct foarte important în privinţa căruia
Parlamentul European are multe de făcut pentru a îmbunătăţi propunerile iniţiale ale Comisiei, şi vă mulţumesc
pentru aceasta.

Dna Bowles a menţionat problema centrală a capitalizării, după cum a făcut şi dl Balz cu puţin timp în urmă.
Într-adevăr, capitalizarea este importantă. Cu toate acestea, cred că este tot atât de important să există un
cadru intern şi extern de supraveghere, pe care îl dezbatem în egală măsură. În ceea ce priveşte CRD 4, care
se află în curs de discuţii cu băncile, trebuie să vă spun, dle Balz, că sunt extrem de nerăbdător să duc la bun
sfârşit şi cu mare grijă studiile de impact şi macroeconomice de care avem nevoie pentru a pune la punct
măsurile cuprinse în CRD 3 şi CRD 4. Vorbim despre ajustarea în cadrul măsurilor de la Basel ca atare, despre
ajustarea între măsurile de la Basel şi alte măsuri legate de precauţie şi prevenire, supraveghere internă şi
externă, guvernanţă corporativă, fonduri de soluţionare a situaţiilor de criză, precum şi gama de instrumente
pentru scopuri de precauţie, iar apoi vorbim despre ajustarea finală, în privinţa căreia sunt foarte atent –
spun acest lucru pentru ultima dată, ca o concluzie – aceasta este o ajustare sigură, dar pătrunzătoare între,
pe de o parte, ceea ce fac şi trebuie să facă Statele Unite ale Americii, şi ceea ce trebuie să facem noi din
perspectivă europeană, pe de altă parte.

Trebuie să atingem exact aceleaşi obiective. Acestea au fost stabilite de către G20. Trebuie să le atingem în
paralel, şi voi fi atent pentru a asigura că acest lucru se va întâmpla cu adevărat.

Arlene McCarthy, raportoare. – Dnă preşedintă, foarte pe scurt, sunt de acord cu dna McGuiness cu faptul
că mentalitatea şi cultura nu s-au schimbat. De fapt, în ultima săptămână, unele bănci şi instituţii au încercat
să devieze şi să submineze propunerile pe care le vom supune la vot mâine. Acesta este motivul pentru care
punerea în aplicare este vitală, este motivul pentru care autorităţile naţionale de reglementare trebuie să aibă
coloană vertebrală pentru a pune în aplicare această legislaţie, şi acesta este motivul pentru care mâine
deputaţii vor trebui să dea un vot hotărât şi un semnal puternic băncilor şi publicului, întrucât intenţionăm
într-adevăr să reformăm şi să transformăm pe termen lung cultura discreditată privind bonusurile. Cred,
stimaţi colegi, că acesta este începutul, şi nu sfârşitul acestui proces. Prin urmare, rog colegii să voteze mâine
cu hotărâre acest raport în plen.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Saïd El Khadraoui, raportor. – (NL) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, voi fi scurt. Cred că suntem cu
toţii de acord cu privire la nevoia de a stabili anumite norme de bază referitoare la politicile de remunerare
şi este clar – conform unei evaluări a recomandărilor privind politicile de remunerare publicate de către
Comisie în urmă cu un an – că aceste principii trebuie să fie obligatorii. Bineînţeles, sunt conştient de faptul
că nu toată lumea doreşte să se implice atât de mult în această chestiune şi că nu toată lumea este atât de
ambiţioasă, însă trebuie să fim cu toţii de acord asupra faptului că aspectele pe care le discutăm astăzi şi pe
care sperăm că le vom adopta mâine reprezintă doar un prim pas în direcţia corectă. Acesta nu poate
reprezenta finalul realizărilor noastre în acest sens.

În mod evident, încă mai rămân multe de făcut. Autorităţile de supraveghere trebuie consolidate astfel încât
acestea să poată asigura, de asemenea, şi o monitorizare externă a politicilor de remunerare ale companiilor.
Trebuie clarificat atât rolul comitetelor de remunerare cât şi legătura cu cele care se ocupă de gestionarea
riscului. Trebuie de asemenea consolidat şi rolul acţionarilor. Prin urmare, dle comisar, sunt încântat să aflu
că dvs. sunteţi în favoarea unui cadru de reglementare în domeniul guvernării corporative la nivelul tuturor
companiilor şi înţeleg că în lunile următoare va avea loc o dezbatere aprofundată cu acţionarii, cu privire la
această chestiune. Acest fapt este important şi, de asemenea, în faţa cetăţenilor noştri reprezintă o dovadă
importantă a seriozităţii noastre cu privire la stabilirea unor norme de bază solide referitoare la această
chestiune în interesul companiilor şi al economiei.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.
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Votul va avea loc mâine (miercuri, 7 iulie 2010).

14. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Preşedinte. – Urmează timpul afectat întrebărilor (B7-0316/2010).

Următoarele întrebări sunt adresate Comisiei.

Partea întâi

Întrebarea nr. 15 adresată de Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0327/10)

Subiect: Criteriile de selecție pentru personalul de conducere și liderii din cadrul inițiativelor tehnologice
comune (ITC) și sprijinirea IMM-urilor

Având în vedere faptul că în cadrul PC7 se instituie o serie de parteneriate public-privat (PPP), în special
inițiative tehnologice comune (ITC), precum și faptul că acestea vor gestiona o parte semnificativă din bugetul
UE în mod autonom (de exemplu, suma de 470 de milioane EUR pentru Întreprinderea comună „Pile de
combustie și hidrogen”), aș dori să știu:

dacă procedura de selecție a personalului de conducere al ITC-urilor garantează independența față de influența
marilor companii, atât în ceea ce privește procesul de selecție propriu-zis, cât și cu privire la CV-urile cadrelor
de conducere selectate;

dacă se ține seama de angajamentul UE de a sprijini IMM-urile în cadrul proceselor de selecție respective,
având în vedere că IMM-urile vor constitui pilonul central al dezvoltării industriale viitoare în Europa.

Máire Geoghegan-Quinn, membră a Comisiei. – Prima parte a întrebării dnei Gutiérrez-Cortines vizează
măsura în care procedura de selecţie a înalţilor directori executivi ai iniţiativelor tehnologice comune va
putea garanta independenţa faţă de influenţa marilor companii.

Răspunsul este că da. Procedura de selecţie a directorilor executivi ai iniţiativelor tehnologice comune respectă
liniile directoare privind numirea în funcţie a şefilor de agenţii comunitare şi de întreprinderi comune. Liniile
directoare se aplică în cazul tuturor organismelor europene şi, prin urmare, acestea asigură coerenţa deplină
a proceselor de selecţie din cadrul ITC cu cele ale altor organisme europene, precum agenţii executive şi de
reglementare. Astfel, în cadrul tuturor organismelor europene, inclusiv în cadrul iniţiativelor tehnice comune,
acest proces se bazează pe competenţă şi pe merit şi garantează tratament egal faţă de toţi candidaţii.

În acest sens, astfel cum s-a prevăzut în cadrul liniilor directoare, înalţii funcţionari ai Comisiei au constituit
o majoritate atât în cadrul comitetelor de preselecţie cât şi în cadrul procedurilor Comitetului consultativ
privind numirile. Acestea reprezintă singurele două etape ale procedurii în cadrul cărora i s-a oferit un rol
industriei, într-un fel sau altul, în afară de rolul indirect pe care îl joacă reprezentanţii industriei când îşi
exercită dreptul la vot în cadrul consiliului de administraţie în momentul desemnării în sine, şi anume printre
candidaţii preselecţionaţi de Comisie.

Trebuie remarcat faptul că parţial cheltuielile de funcţionare şi cele operaţionale ale tuturor ITC sunt acoperite
de industrie, până la 67 % în cazul ENIAC şi ARTEMIS, cele două iniţiative tehnologice comune din domeniul
nanotehnologiilor şi al sistemelor informatice înglobate. Acest lucru sugerează necesitatea implicării acestora
şi păstrarea ITC în calitate de parteneriate între sectorul public şi cel privat.

În cea de-a doua parte, dna Gutiérrez-Cortines întreabă dacă în cadrul acelor procese de selecţie este luat în
considerare angajamentul UE privind susţinerea IMM-urilor. Răspunsul este că, în general, criteriile de selecţie
a agenţilor în vederea funcţionării cotidiene a ITC trebuie să se bazeze – după cum s-a menţionat mai devreme
cu privire la liniile directoare privind numirea – pe competenţă şi merit. În acest sens, promovarea IMM-urilor
reprezintă un obiectiv politic important al Comisiei însă, este posibil ca aceasta să nu se traducă prin criterii
de selecţie în vederea numirii funcţionarilor care intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor UE, precum
funcţionarii ITC.

Directorul executiv împreună cu funcţionarii săi intră sub incidenţa principiilor de etică profesională din
cadrul Statului funcţionarilor UE şi, astfel, nu pot apăra sau reprezenta niciun interes specific, indiferent dacă
este vorba despre IMM-uri sau despre companii mari. Statutul funcţionarilor UE prevede proceduri disciplinare
cu privire la încălcarea acestei obligaţii. Acestea fiind menţionate, reglementările de stabilire a iniţiativelor
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tehnice comune favorizează IMM-urile. Acestea conţin prevederi care încurajează şi promovează participarea
şi reprezentarea IMM-urilor la nivelul consiliului de administraţie.

Salvador Garriga Polledo, supleant al autorului. – (ES) Dle preşedinte, Parlamentul şi Comisia împărtăşesc
această preocupare, însă, dle comisar, anumite situaţii ne duc în direcţia opusă. Ştim că iniţiativele tehnologice
comune (ITC) reprezintă „organisme comune” şi că, prin urmare, acestea trebuie să urmeze o anumită
procedură de selecţie. De asemenea, ştim că persoanele alese nu trebuie să provină direct din partea
companiilor în cadrul cărora ocupă posturi în consiliul de administraţie.

Permiteţi-mi să descriu un caz real. În cazul ITC „Pile de combustie şi hidrogen”, care are un buget de
470 milioane de euro, Comisia Europeană a organizat o procedură de selecţie în urma căreia au rămas trei
persoane, iar în cele din urmă o singură persoană, şi anume, un expert al Comisiei din sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii, dar care, după ce s-a alăturat consiliului de administraţie al ITC „Pile de combustie şi hidrogen”,
a fost înlocuit de altcineva care provenea din cadrul unei întreprinderi mari, şi anume din cadrul Toyota
Daimler.

Cred că această situaţie concretă contrazice pe deplin răspunsul pe care mi l-aţi oferit, şi care ar trebui să fie
logic în ceea ce priveşte procedura. Prin urmare, dle comisar, vă rog să monitorizaţi procedura de selecţie.

Máire Geoghegan-Quinn, membră a Comisiei. – Cu siguranţă aş fi pregătită să urmăresc îndeaproape această
chestiune, astfel cum aţi solicitat. Cred că trebuie remarcat faptul că parţial cheltuielile operaţionale şi de
funcţionare în vederea tuturor iniţiativelor tehnologice comune sunt acoperite de industrie. Având în vedere
această contribuţie şi parteneriatul între sectorul public şi cel privat, implicarea unor parteneri din industrie
este prevăzută în liniile directoare privind numirea directorului executiv.

Acest lucru implică, bineînţeles, un rol remarcabil al înalţilor funcţionari ai Comisiei – care întrunesc
întotdeauna o majoritate în cadrul procesului de selecţie. Industria a fost implicată în două moduri în acest
proces. Poate ar fi util să subliniez exact cum anume a fost aceasta implicată. Unul din trei membri din fiecare
comitet de preselecţie (cu drept de vot) împreună cu ceilalţi doi membri sunt: directorul general al direcţiei
generale din cadrul Comisiei de care aparţine sau unul dintre deputaţii acestuia/acesteia în calitate de preşedinte
şi un director al direcţiei generale respective. În cadrul Comitetului consultativ privind numirile există un
observator din partea sectorului industrial (fără drept de vot); iar cei şase membri ai Comitetului consultativ
privind numirile sunt înalţi funcţionari ai Comisiei.

Trei dintre cei şase reprezentanţi actuali ai sectorului industrial din cadrul consiliului de administraţie al ITC
„Pile de combustie şi hidrogen”, care îşi desemnează directorul executiv, provin din cadrul unor IMM-uri.
Reprezentarea IMM-urilor în cadrul consiliului de administraţie se menţine la momentul actual prin
intermediul regulamentului privind pilele de combustie şi hidrogen care stipulează că „cel puţin unul dintre
reprezentanţii Consiliului de administraţie numit de Gruparea industrială trebuie să reprezinte IMM-urile”.

Bineînţeles, astfel cum am menţionat la început, voi fi chiar încântată să răspund solicitării deputatului în
Parlamentul European şi să urmăresc îndeaproape aceste proceduri pe viitor.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 16 adresată de Joanna Senyszyn (H-0331/10)

Subiect: Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunţat recent mai multe hotărâri privind unele dispoziţii
juridice aplicate în Polonia care încalcă Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului. Până în
prezent, modul de execuţie de către statele membre ale Uniunii Europene, care sunt totodată state membre
ale Consiliului Europei, a hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului era lăsat la discreţia fiecăruia
dintre acestea. Se va modifica, odată cu aderarea aşteptată a Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului, practica menţionată anterior şi, în special, se prevăd mecanisme de control din
partea Uniunii Europene al modului de execuţie a hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului de
către statele membre ale Uniunii Europene, care sunt membre ale Consiliului Europei?

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu va afecta modalitatea de executare de către un stat
membru al UE a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţare împotriva acestuia. Prin
urmare, acordul de aderare poate crea obligaţii doar în temeiul convenţiei şi, după caz, în temeiul oricărui
protocol adiţional al convenţiei pe care Uniunea l-ar putea ratifica în măsura în care vizează acte şi măsuri
adoptate de către instituţii, organisme, funcţionari sau agenţii ale Uniunii, însă nu în cazul în care vizează
acte şi măsuri adoptate de către statele membre.
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Nu există planuri în vederea introducerii vreunui mecanism european de monitorizare a aplicării unor astfel
de hotărâri, dat fiind faptul că nu există niciun temei juridic în acest sens. Într-adevăr, Protocolul nr. 8 anexat
Tratatului de la Lisabona prevede că aderarea „nu aduce atingere nici competenţelor Uniunii, nici atribuţiilor
instituţiilor acesteia” sau „situaţiei statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană”. Acest lucru nu
face referire numai la domeniul de aplicare al obligaţiilor considerabile ale statelor membre, ci şi la modalitatea
de executare a unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată împotriva unui stat membru
al UE.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Dle Šemeta, vă mulţumesc pentru răspuns. Din păcate, consider că nu este
satisfăcător. Totuşi, monitorizarea executării hotărârilor CEDO ar fi esenţială deoarece anumite state membre
nu vor dori să respecte aceste decizii în mod voluntar.

Doresc să vă adresez încă o întrebare cu privire la hotărârile Curţii referitoare la încălcările Convenţiei
europene a drepturilor omului şi, în special, cu privire la cauza Lautsi împotriva. Italiei. Într-o hotărâre
pronunţată la 3 noiembrie 2009, Curtea a statuat că expunerea crucilor în sălile de clasă reprezintă o încălcare
a drepturilor omului şi, la 15 iunie 2010, în cauza Grzelak împotriva. Poloniei, a statuat că, în cadrul majorităţii
şcolilor poloneze, lipsa oportunităţii elevilor de a participa la cursuri de etică reprezintă de asemenea o
încălcare a drepturilor omului. Oare legislaţia poloneză, statuată de Curte ca fiind greşită în aceste două
situaţii, contravine de asemenea proiectului ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, voi încerca să răspund la această întrebare. În cazul
în care statele membre pun în aplicare dreptul Uniunii, acestea trebuie să respecte drepturile fundamentale
consacrate de cartă şi de principiile generale ale dreptului Uniunii. Orice încălcare a acestei obligaţii poate
duce la iniţierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în faţa Curţii Europene de Justiţie în
temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Totuşi, acesta reprezintă unicul instrument procedural pe care Uniunea Europeană îl are la dispoziţie în
vederea asigurării respectării de către un stat membru a drepturilor fundamentale. Pe de cealaltă parte, în
cazul în care statele membre nu pun în aplicare dreptul Uniunii, nu există nicio competenţă generală în
temeiul tratatelor în domeniul drepturilor fundamentale. Prin urmare, Uniunea nu mai poate să monitorizeze
nici dacă un anumit stat membru respectă drepturile fundamentale în general, nici dacă acesta respectă
hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Dle Šemeta, sunt sigură că şi Comisia va fi inclusă în
cadrul procesului de negociere privind aderarea Uniunii la această convenţie. Una dintre cele mai importante
chestiuni din cadrul acestui proces va fi cea cu privire la relaţia dintre Curtea Europeană de Justiţie şi Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. În opinia Comisiei, cum ar trebui garantată păstrarea prerogativelor CEJ
în domeniul interpretării legislaţiei UE?

Sarah Ludford (ALDE). – Prin mijloace tehnice şi juridice, din câte înţeleg din răspunsul dlui comisar. Prin
mijloace politice, şi din punctul de vedere al unui angajament real faţă de drepturile fundamentale, acest
lucru este lipsit de sens şi se opune în totalitate articolelor 6 şi 7 din tratat, care stipulează că UE şi statele sale
membre vor respecta convenţia. Într-adevăr, la articolul 7 a fost instituit un mecanism în vederea asigurării
respectării drepturilor omului de către statele membre, aşadar cum este ceea ce a spus Comisia compatibil
cu mecanismul instituit în temeiul articolului 7?

Avem nevoie de un sistem de evaluare inter pares. avem nevoie de mecanisme de monitorizare. Mă tem că
acest răspuns arată de ce Comisia este atât de neconvingătoare cu privire la urmărirea îndeaproape a încălcărilor
drepturilor omului de către statele membre.

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Negocierile ar trebui să garanteze faptul că a priori controlul intern
al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în acord cu dreptul primar, este de asemenea aplicabil şi în cazurile
în care în joc se află conformitatea cu o convenţie a unui act al unei instituţii, organism, birou sau agenţii
într-un caz derulat în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), însă Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene nu a avut oportunitatea de a se pronunţa cu privire la compatibilitatea unui astfel de act cu drepturile
fundamentale definite la nivelul Uniunii.

Orice astfel de instrumente procedurale care permit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să evalueze
compatibilitatea unor astfel de acte cu drepturile fundamentale ar trebui să aibă rolul de a proteja natura
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subsidiară a procedurii în faţa CEDO şi nu ar trebui să genereze întârzieri exagerate în cazul unei astfel de
proceduri.

Sarah Ludford (ALDE). – Articolele 6 şi 7, dle comisar – ce semnificaţie aţi da articolelor 6 şi 7 având în
vedere răspunsul dvs. şi mecanismul de monitorizare a încălcărilor?

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Doresc să vă informez cu privire la faptul că în cadrul Consiliului
Europei sunt în desfăşurare activităţi în vederea îmbunătăţirii executării hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului. Prin urmare, la momentul actual sunt în desfăşurare activităţi.

Preşedinte. – Să sperăm că acestea nu durează prea mult!
Întrebarea nr.17 adresată de Georgios Papanikolaou (H-0313/10)

Subiect: Cooperarea internațională în domeniul paradisurilor fiscale și al operațiunilor offshore

În cadrul eforturilor de combatere a fraudelor și evaziunii fiscale, Uniunea Europeană negociază acorduri cu
țări terțe considerate a fi „paradisuri fiscale”, cum ar fi Lichtenstein și Elveția, un acord cu acestea din urmă
fiind transmis statelor membre ale UE pentru ratificare.

Dispune Comisia de informații privind principalele țări terțe care sunt alese de fondurile europene în scopul
evaziunii fiscale, prin intermediul întreprinderilor offshore?

Cu excepția acordurilor bilaterale, care au, cu siguranță, o importanță deosebită, intenționează UE să încheie
acorduri multilaterale de cooperare internațională în vederea combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale?

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Confirm faptul că, anul trecut, Comisia a prezentat Consiliului o
propunere privind un acord între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Principatul Liechtenstein
în vederea combaterii fraudei şi a oricăror alte activităţi ilegale şi în vederea asigurării schimbului de informaţii
în materie fiscală. În plus, Comisia a prezentat Consiliului un proiect de mandat în vederea deschiderii
negocierilor privind acorduri similare cu Andorra, Monaco, San Marino şi Elveţia.

Atât proiectul de acord cu Principatul Liechtenstein cât şi proiectul de mandat se află încă în aşteptare în
cadrul Consiliului deoarece câteva dintre statele membre au anumite rezerve politice şi asociază acele dosare
cu revizuirea Directivei europene privind impozitarea veniturilor din economii. Cred că aceste proiecte de
acord şi de mandat nu ar trebui să depindă de revizuirea Directivei europene privind impozitarea veniturilor
din economii, deoarece obiectivul acestora este combaterea fraudei, într-un moment în care există o şi mai
mare nevoie de protejare a intereselor noastre financiare comune.

Comisia nu deţine nicio informaţie anume cu privire la principalele ţări terţe în care, din fondurile europene,
se înfiinţează societăţi offshore în scop de evaziune fiscală. Totuşi, sunt convins că acordurile propuse vor
contribui la îmbunătăţirea fluxului acestui tip de informaţii, iar acestea reprezintă instrumente esenţiale în
vederea promovării politicii unei bune guvernări în domeniul fiscal, care se bazează pe următoarele trei
principii: transparenţă, schimb de informaţii şi concurenţă fiscală mai liberă.

Obiectivul acestei politici nu este acela de a atinge paradisuri fiscale în sine, ci de a ajunge la un acord cu cât
mai multe state terţe cu privire la principiile comune referitoare la cooperare şi transparenţă. Consiliul
ECOFIN susţine aceste trei principii şi recunoaşte nevoia de promovare a acestora pe o arie geografică cât
mai extinsă posibil.

Proiectul de acord cu Principatul Liechtenstein şi proiectul de mandat în vederea negocierilor cu alte patru
jurisdicţii constituie exemple de bază ale unei abordări europene coerente. Acestea oferă un cadru multilateral
pentru asigurarea unor norme minime privind schimbul de informaţii şi de asistenţă între toate părţile, care
ar trebui să permită statelor membre ale UE şi ţărilor terţe să combată într-un mod mai eficient frauda fiscală
şi evaziunea. Însă Comisia ia mai multe măsuri în vederea promovării politicii sale de transparenţă, a
schimbului de informaţii şi a concurenţei fiscale mai libere în cadrul relaţiilor sale cu ţările terţe. Aceasta are
loc în special prin intermediul unor iniţiative precum îmbunătăţirea cooperării administrative, codul de
conduită privind impozitarea corporaţiilor sau comunicarea taxe şi dezvoltare, cooperarea cu ţările în curs
de dezvoltare în ceea ce priveşte promovarea bunei guvernanţe în chestiuni fiscale, care abordează legături
cu ţările terţe. De asemenea, Comisia este foarte activă, împreună cu statele membre, în cadrul organizaţiilor
internaţionale precum OCDE, în special în cadrul forumului global privind schimbul de informaţii şi procesul
de evaluare inter pares.
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Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, din ceea ce observăm că se întâmplă în
realitate şi din ceea ce ne-aţi spus astăzi, se desprinde clar faptul că statele membre nu pot aborda în mod
efectiv această problemă foarte importantă doar cu ajutorul propriilor lor mecanisme de control. Bineînţeles,
este de la sine înţeles faptul că această formă de evaziune fiscală afectează într-un mod grav creşterea economică
şi generează fluxuri de fonduri care nu se bazează pe declaraţii fiscale, ci pe o fraudare cât mai mare.

De asemenea, există şi o altă abordare, cea adoptată în Spania şi în Statele Unite ale Americii, unde controalele
depozitelor sunt mai puţin constrângătoare şi, astfel, aceste paradisuri fiscale devin mai puţin atractive.
Bineînţeles, în orice caz, această abordare nu poate fi aplicată în statele membre care nu deţin mecanisme de
control efective, deoarece ar duce la pierderi ale venitului.

Prin urmare, am o întrebare: care sunt priorităţile Comisiei, care este strategia acesteia, care este abordarea
sa în acest sens şi ce echilibru doreşte Comisia să menţină ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – În primul rând, trebuie să menţionez faptul că în momentul în care
negociem cu ţările terţe, şi anume statele pe care le-am amintit, negociem în numele celor 27 de state membre
şi adoptăm o abordare multilaterală cu privire la chestiunile care trebuie negociate în materie de evaziune
fiscală. Punctul dvs. de vedere este cu adevărat interesant, iar noi discutăm despre diferite forme de evaziune
fiscală. Astfel cum aţi subliniat în mod corect, delapidatorii se adaptează la schimbările pe care le facem în
cadrul sistemelor noastre de control; tocmai de aceea avem acest Grup de lucru pentru codul de conduită în
cadrul căruia încercăm să asigurăm aplicarea codului nu numai la nivelul statelor membre; de asemenea,
încercăm să încurajăm ţările terţe să aplice principiile acestui cod de conduită. Acest lucru ne-ar putea permite
de asemenea să înregistrăm progrese cu privire la stoparea evaziunii fiscale.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Doresc să vă adresez următoarea întrebare: din câte spuneţi dvs.,
dle Šemeta, avem o propunere bună, însă aceasta nu poate intra în vigoare. Aceasta este blocată de către un
grup de state membre şi, dacă îmi permiteţi, doresc să vă întreb – deoarece înţeleg că nu ne puteţi spune
numele acestor state membre – câte state membre sunt împotriva acestei propuneri şi care sunt argumentele
acestora? Deoarece, bănuiesc că au o anumită justificare pe care o invocă.

Seán Kelly (PPE). – Am ascultat azi dimineaţă un deputat european britanic spunând că ei ar fi mult mai
avantajaţi în afara Uniunii Europene, cu aceleaşi acorduri ca şi Norvegia şi Elveţia. Dle comisar, aveţi de adus
vreun comentariu cu privire la această declaraţie? Am încheiat cu aceste state acorduri care le favorizează
prea mult, încurajându-le să rămână în afara Uniunii Europene, în timp ce acordurile încurajează statele din
cadrul Uniunii Europene să părăsească UE pentru a beneficia de un acord similar?

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – În ceea ce priveşte acele acorduri UE, două state membre continuă
să aibă rezerve politice cu privire la propunere. Acestea doresc să adopte o abordare globală cu privire la
această chestiune prin asocierea unei propuneri de modificare a Directivei privind impozitarea veniturilor
din economii, a propunerii de cooperare reciprocă şi a propunerii privind negocierile cu respectivele state
membre.

Aceasta reprezintă o chestiune cu privire la care luăm măsuri şi căreia Preşedinţia belgiană îi acordă prioritate
maximă. Sper că vom reuşi să înregistrăm progrese în acest domeniu.

Îmi pare rău, însă începutul celei de-a doua întrebări nu a fost foarte clar.

Preşedinte. – Dle Kelly, reformulaţi foarte pe scurt întrebarea dacă doriţi. Prima parte a întrebării nu a fost
foarte clară.

Seán Kelly (PPE). – Nu a fost un deputat european britanic cel care a afirmat că ei ar fi mult mai avantajaţi
în afara Uniunii Europene, beneficiind de acorduri financiare etc. similare celor de care se bucură Elveţia şi
Norvegia? Comisia este de acord cu această afirmaţie? Favorizăm oare prea mult state precum Elveţia şi
Norvegia, referindu-mă aici în special la întrebarea dlui Papanikolaou? Oare ar trebui să ne schimbăm
abordarea faţă de aceste state, astfel încât acestea să fie încurajate să adere la Uniunea Europeană, nu să spună,
cum o fac la momentul actual, că ar fi mai avantajate, precum Elveţia şi Norvegia, dacă nu ar face parte din
UE?

Algirdas Šemeta, membru al Comisiei. – Nu doresc să comentez cu privire la Marea Britanie căreia i-ar fi sau
nu mai bine în afara Uniunii Europene. Îi voi lăsa pe cei care au făcut aceste comentarii să răspundă la întrebare.
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În ceea ce priveşte concurenţa fiscală dăunătoare, evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi în ceea ce priveşte
Norvegia, ne aflăm într-un proces de negociere cu aceasta. Am înregistrat progrese considerabile în acest
domeniu şi sper că vom putea să ajungem la o înţelegere cu autorităţile norvegiene cu privire la aceste
chestiuni.

Astfel cum am menţionat şi la început, am solicitat de asemenea Consiliului să ne ofere un mandat în vederea
negocierii unui acord similar cu Elveţia. În prezent ne confruntăm cu pachetul actual, care include trei directive
şi chestiunea cu privire la Principatul Liechtenstein. Doar în urma soluţionării acestor părţi ale pachetului
vom reuşi să obţinem un mandat în vederea negocierilor cu Elveţia şi cu alte state europene care nu sunt
membre ale Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte Elveţia, aşteptăm de asemenea să vedem ce curs vor lua lucrurile cu privire la un alt aspect
– aplicarea codului de conduită în materia impozitării întreprinderilor. Destul de recent, Consiliul ne-a
solicitat să iniţiem un dialog cu autorităţile elveţiene privind opiniile acestora referitoare la aplicarea în Elveţia
a principiilor codului de conduită. Comisia a demarat acest dialog săptămâna trecută. La un anumit moment
dat vă voi putea informa cu privire la progresele înregistrate în acest domeniu.

Partea a doua

Preşedinte. – Întrebarea nr. 19 adresată de Bernd Posselt (H-0308/10)

Subiect: Cooperarea transfrontalieră în Serbia - Macedonia - Kosovo

Care sunt, în opinia Comisiei, șansele pentru cooperarea și dezvoltarea în regiunea frontalieră care cuprinde
sudul Serbiei – Macedonia - Kosovo, în special în valea Presevo, care aparține Serbiei și este locuită de albanezi?
Cum pot fi promovate statul de drept, investițiile, infrastructura și micul trafic de frontieră în această regiune?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Comisia Europeană este într-adevăr conştientă de situaţia şi de condiţiile
economice îngrijorătoare din sudul Serbiei, inclusiv din zona Văii Presevo. Zona a fost dintotdeauna
subdezvoltată, iar la momentul actual este cea mai săracă din Serbia. Comisia a oferit asistenţă financiară
semnificativă încă din anul 2000.

Obiectivele vizate sunt reducerea disparităţii între zona de sud a Serbiei şi restul statului cu privire la condiţiile
de viaţă şi la serviciile publice şi asigurarea unui rol activ al zonei în cadrul instituţiilor de stat cu responsabilităţi
în vederea planificării, a investiţiilor viitoare şi a aplicării acestora. În ceea ce priveşte cooperarea
transfrontalieră, în temeiul programului de instituire a instrumentului de asistenţă pentru preaderare IPA
pentru regiunea despre care discutăm, aceasta va depinde de progresul care se va înregistra pe viitor în relaţia
dintre partenerii în cauză.

Între timp, Uniunea Europeană va continua să încurajeze şi să susţină statul de drept, infrastructura investiţiilor
şi micul trafic de frontieră în această regiune prin intermediul instrumentelor pe care le are la dispoziţie.
Aceste instrumente cuprind şi EULEX, misiunea de sprijinire a statului de drept în Kosovo, şi activităţile pe
care Uniunea Europeană le susţine prin intermediul programelor anuale IPA pentru Serbia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei şi Kosovo.

În ceea ce priveşte Kosovo, comunicările Comisiei din octombrie 2009 cu privire la Kosovo includeau nu
număr de propuneri importante pe care Consiliului Afaceri Generale din decembrie 2009 ne-a rugat să le
punem în aplicare. Prin urmare, mai târziu în cursul acestui an, Kosovo va începe să beneficieze în mod
efectiv de pe urma proiectului privind cooperarea transfrontalieră finanţat de Uniunea Europeană. În 2010,
anul acesta, Comisia va mobiliza componenta II a IPA pentru Kosovo-Albania şi pentru Kosovo-Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei. Intenţionăm să includem de asemenea şi Kosovo-Muntenegru, începând
de anul viitor.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape iniţiativele luate în acest domeniu prin intermediul
dialogului nostru structurat cu autorităţile, precum şi prin intermediul rapoartelor noastre anuale, următorul
astfel de raport urmând a fi publicat în noiembrie 2010.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, vă mulţumesc pentru răspunsul excelent. Chiar
dvs. proveniţi dintr-o regiune minunată a Europei, Euregio Egrensis. După părerea mea, ar trebui să susţinem
micul trafic de frontieră, în special în regiunea despre care discutăm, deoarece frontierele nu vor fi deschise
pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât oamenii să nu fie nevoiţi să se alăture turiştilor care stau la cozi
dacă doresc să meargă la terenul lor aflat în cealaltă parte. Trebuie să facilităm atât accesul cetăţenilor la
spitale în regiunile de frontieră cât şi recunoaşterea calificărilor educaţionale. Trebuie să depunem foarte
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multă muncă în acest domeniu şi chiar doresc să vă rog să faceţi aceste chestiuni prioritare. Cetăţenii au cu
adevărat foarte mult de suferit din cauza problemelor menţionate.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Într-adevăr, aceasta va constitui una dintre priorităţile mele în această
regiune. Nu am avut timp să discutăm pe larg importanţa cooperării regionale, în special în acea regiune.
Chestiunea pe care aţi adus-o în discuţie a constituit deja unul dintre subiectele consultărilor mele cu Consiliul
de cooperare regională, într-o continuare a unei conferinţe de succes la Sarajevo. Aşadar, aceasta va rămâne
una dintre priorităţile mele în ceea ce priveşte atât statele de acolo cât şi organizaţiile regionale care sunt
înzestrate cu mijloacele necesare pentru a ne sprijini în activităţile noastre comune întreprinse în acest sens.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Dle preşedinte, dle comisar, după cum probabil ştiţi, în Kosovo s-a
ivit o situaţie explozivă din cauza faptului că, vinerea trecută, a fost aruncată o grenadă de mână în mijlocul
unei mulţimi de manifestanţi sârbi care protestau împotriva deschiderii cabinetelor guvernamentale ale
Kosovo în Mitrovica.

Dat fiind faptul că Curtea Internaţională de la Haga trebuie să revină în iulie asupra unei decizii cu privire la
declaraţia unilaterală de independenţă a Kosovo, doresc să vă întreb dacă, în opinia dvs., această acţiune, şi
anume deschiderea unui cabinet, a fost în mod obiectiv agresivă şi ar fi trebuit evitată?

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Dle preşedinte, chestiunea cu privire la cooperarea transfrontalieră
este foarte importantă şi doresc să îi mulţumesc dlui comisar pentru răspunsul oferit.

Cu toate acestea, doresc să semnalez faptul că această întrebare este inadmisibilă pe lista oficială a
Parlamentului. Numele recunoscut la nivel internaţional al unuia dintre cele trei state este FYROM, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei. Acesta este numele oficial al statului şi ştiţi foarte bine că la momentul
actual au deja loc negocieri între Grecia şi FYROM în vederea soluţionării acestei chestiuni. Este inadmisibil
ca pe lista Parlamentului, în cadrul unei dezbateri oficiale, să fie introdusă această chestiune.

Štefan Füle, membru al Comisiei. – În urma discuţiilor cu cei doi prim-miniştri – prim-ministrul Gruevski şi
prim-ministrul Papandreou – pot confirma faptul că dezbaterile privind soluţionarea problemei aduse în
discuţie de onorabilul deputat se află într-adevăr într-un stadiu destul de avansat. Sper că liderii vor profita
de oportunitatea oferită pentru a soluţiona aceste chestiuni, permiţând astfel statului şi capitalei Skopje să
demareze negocierile în vederea aderării.

Ca să răspund la prima întrebare, în urmă cu câteva săptămâni, am fost în partea de nord a provinciei Kosovo,
unde am deschis nişte cabinete europene şi am discutat despre programe şi despre metode de garantare a
faptului că toată lumea se va putea bucura de tot ceea ce facem pentru cetăţenii din Kosovo – şi, bineînţeles,
pentru cetăţenii altor state din regiune – şi că nu vor exista locuri izolate în care cetăţenii să nu se bucure de
aceste oportunităţi.

Aveţi absolută dreptate să afirmaţi faptul că în faţa hotărârilor Curţii Internaţionale de Justiţie, ar trebui să
evităm orice acte care ar genera o situaţie şi mai violentă sau chiar explozivă. Ţinând cont de acest fapt, în
urma incidentului tragic, Baroana Ashton, Înalta Reprezentant şi vicepreşedintă a Comisiei, a discutat telefonic
cu lideri atât de la Pristina cât şi de la Belgrad şi i-a îndemnat pe aceştia să continue politica de limitare, în
special dat fiind faptul că ne apropiem şi mai mult de data hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie pe care
o aşteptăm.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 21 adresată de Nikolaos Chountis (H-0325/10)

Subiect: Aplicarea integrală de către Republica Turcia a Acordului de asociere și a Protocolului adițional

În raportul său privind progresele realizate de Republica Turcia în 2009, Comisia precizează că: „ (…)
Republica Turcia nu a pus încă pe deplin în aplicare Protocolul adițional la Acordul de asociere (…). Este
necesar ca Republica Turcia să se conformeze de urgență obligației sale de punere în aplicare în mod integral
și fără discriminare a Protocolului adițional (…)”.

Întrucât, pentru al patrulea an consecutiv, Republica Turcia nu a pus în aplicare Protocolul adițional, în ce
fel consideră Comisia că ar trebui să se facă presiuni asupra acestei țări pentru a fi aplicat integral Acordul
de asociere și Protocolul adițional, având în vedere faptul că eforturile de până acum nu au avut rezultate?
S-a angajat Republica Turcia să semneze Protocolul la finele lui 2010?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Comisia reiterează la toate nivelurile corespunzătoare, cu orice ocazie,
solicitarea sa cu privire la aplicarea deplină de către Turcia a Protocolului adiţional la Acordul de asociere şi
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la eliminarea de către aceasta a tuturor obstacolelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor, inclusiv a restricţiilor
privind legăturile de transport directe cu Cipru.

Comisia va continua să prezinte rapoarte cu privire la toate chestiunile acoperite de Declaraţia Consiliului
European din 2005, în următorul său raport anual. Aceasta va elabora un raport bazat pe fapte, obiectiv,
referitor la progresul, sau la lipsa progresului, cu privire la aceste chestiuni, astfel cum a procedat şi anul
trecut şi acum doi ani. În urma acestui raport, Consiliul va putea evalua situaţia şi va putea trage concluziile
potrivite.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Dle comisar, vă mulţumesc foarte mult pentru răspuns.

Aş dori de asemenea să adresez şi următoarea întrebare suplimentară: în cadrul unei declaraţii recente,
preşedintele Republicii Cipru, dl Christofias, a asociat deschiderea noilor capitole ale procesului de preaderare
a Turciei cu inaugurarea portului Famagusta, subliniind faptul că portul ar putea fi încredinţat Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi ar putea funcţiona sub egida Uniunii Europene, având în vedere faptul că în 2006 a mai
fost făcută o propunere asemănătoare şi că aceasta a primit un răspuns pozitiv din partea Organizaţiei
Naţiunilor Unite.

Prin urmare, doresc să vă întreb care este părerea dvs., care este reacţia dvs. cu privire la propunerea dlui
Christofias?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Există un număr de chestiuni care se află acum, în mod direct sau indirect,
pe ordinea de zi a dezbaterilor în vederea găsirii unei soluţii cuprinzătoare pentru problema cu care se
confruntă Cipru. Rolul Comisiei este foarte clar în acest sens: nu numai că susţinem procesul condus de
ONU, nu numai că susţinem ambii conducători în vederea găsirii unei soluţii la această problemă, ci, de
asemenea, i-am detaşat pe reprezentanţii personali ai Preşedintelui Comisiei să vină în sprijinul părţilor prin
intermediul acestor dezbateri cu ajutorul măsurilor UE.

Există de asemenea şi alte elemente care probabil nu se regăsesc în mod direct pe ordinea de zi a acestor
dezbateri, dar care sunt strâns legate între ele, interconectate. Unul dintre acestea a fost menţionat de dvs.
Rolul Comisiei este de a solicita ambelor părţi şi altor state interesate sau care au legătură cu această situaţie
să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a găsi o soluţie; să fie creativi în găsirea soluţiei şi, dacă a fi creativ
în vederea găsirii unei soluţii duce are drept rezultat şi la rezolvarea acestei probleme, atunci Comisia va
propune acest lucru. În caz contrar, sperăm cu adevărat ca această chestiune pe care aţi adus-o în discuţie să
fie abordată şi rezolvată în cadrul dezbaterilor generale privind soluţionarea globală.

Preşedinte. – Înainte de a trece la întrebarea suplimentară a dlui Kelly, doresc să îi informez pe colegi că
vom încheia la ora 20.30. Motivul pentru care vom încheia la această oră nu este numai respectarea ordinii
de zi prevăzute, ci şi faptul că interpreţii trebuie să aibă pauză de masă înainte de reluarea dezbaterii la ora
21.00.

Cu toate acestea, următorul comisar, dl De Gucht, va începe la aproximativ 20.15 şi, dat fiind faptul că
următoarele întrebări sunt inadmisibile – nr. 27, 28,29, 30 şi 31 – dl De Gucht va începe cu întrebarea nr.
32 adresată de dl Tarabella.

Cu privire la întrebarea dlui Crowley, nu am fost înştiinţaţi cu privire la nicio înlocuire a dlui Crowley şi, în
consecinţă, aceasta nu va fi adresată, prin urmare, trecem la întrebarea adresată de dl Howitt în vederea unui
răspuns comun.

Dle Gallagher, rog pe unul dintre funcţionari să vină să discute cu dvs. Revenim la dl Kelly. Este cea de-a doua
întrebare suplimentară pe care o adresaţi, şi ultima.

Mairead McGuinness (PPE). – Dle preşedinte, în caz că dvs. – sau colegii – consideraţi că întrebările privind
Mercosur, pe care eu şi alţi colegi le-am adresat, sunt inadmisibile deoarece nu sunt întrebări potrivite,
consider că acestea sunt inadmisibile deoarece se află pe ordinea de zi a zilei de joi.

Este important de subliniat că noi, în calitate de interpelatori, nu aveam de unde să ştim acest lucru. Într-adevăr,
am tot insistat în favoarea desfăşurării unei dezbateri privind discuţiile bilaterale referitoare la Mercosur. De
aceea, consider că întrebarea ar trebui considerată admisibilă – şi cred că ar trebui abordată acum deoarece
nu sunt singurul care are de adresat astfel de întrebări: mai sunt mulţi alţi colegi care doresc să aducă în
discuţie această chestiune şi sunt sigur că vor mai exista şi alţii care se vor alătura acestei dezbateri. Permiteţi-mi
doar să semnalez motivul pentru care aceste întrebări au fost respinse în cadrul acestui timp afectat întrebărilor
şi să îi îndemn pe colegi să ne susţină în cadrul dezbaterii noastre de joi.
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James Nicholson (ECR). – Dle preşedinte, voi fi scurt deoarece înţeleg că sunteţi presat de timp. Sunt complet
de acord cu cele spuse de dl McGuinness. Sunt foarte enervat, sincer vorbind, de modul în care au decurs
lucrurile. ştiu că regulile sunt făcute ca să fie respectate, însă acest subiect este chiar arzător şi ar fi trebuit să
se răspundă la această întrebare în seara aceasta deoarece acest lucru ar fi venit în sprijinul dezbaterii care va
avea loc joi dimineaţă.

Preşedinte. – Ştiu că dvs. sunteţi amândoi autori ai întrebării cu solicitare de răspuns oral şi, prin urmare,
meritaţi să fiţi felicitaţi pentru includerea acesteia pe ordinea de zi a zilei de joi. Joi vi se va oferi o oportunitate
mai bună pentru dezbatere şi discuţii. Prin urmare, cred că ne vom opri aici cu privire la această chestiune,
însă vă mulţumesc pentru punctele de vedere menţionate, şi pe viitor vom încerca să ne asigurăm că toată
lumea va fi anunţată mai devreme.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Dle preşedinte, cabinetul din care fac parte a anunţat cabinetul
preşedintelui că voi prelua întrebarea dlui Crowley.

Preşedinte. – Îmi pare rău; problema este că dl Crowley nu ne-a semnalat acest lucru şi mi s-a spus că aceasta
este condiţia. Dar să vedem cum vom rezolva această chestiune, dle Gallagher. Vă rog să aveţi puţină răbdare
şi să aşteptaţi să vedem cum putem rezolva această chestiune.

Seán Kelly (PPE). – Pe mine m-a interesat mai mult chestiunea cu privire la atleţii din comunitatea cipriotă
turcă, dacă Comisia a dorit să dezbată acest aspect, deoarece, în calitate de sportiv, consider că singura
frontieră din calea marşului unui atlet ar trebui să fie propria abilitate a acestuia. Având însă în vedere faptul
că lucrurile nu stau astfel, a încercat Consiliul Olimpic în special să ia măsuri cu privire la soluţionarea acestei
chestiuni, luând în considerare faptul că nu orice problemă poate fi lăsată în grija Comisiei?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – În ceea ce priveşte această chestiune specială, trebuie să afirm că problema
izolării sportivilor şi a femeilor din comunitatea cipriotă turcă ar trebui soluţionată prin intermediul unui
dialog cipriot intern, prin intermediul unor dezbateri în derulare în vederea găsirii soluţiilor globale pe care
le-am menţionat mai devreme.

Cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite oferă o oportunitate pentru desfăşurarea unor astfel de discuţii. Uniunea
Europeană nu deţine nicio competenţă pentru a interveni în astfel de cazuri. În cele din urmă, această situaţie
regretabilă are la bază problema Ciprului care a rămas încă nerezolvată. Comisia îi susţine cu tărie pe liderii
celor două comunităţi din Cipru în cadrul negocierilor aflate în desfăşurare în vederea soluţionării globale
a problemei cipriote, astfel cum am afirmat mai devreme.

O soluţionare rapidă a problemei cipriote ar aborda într-un mod eficient problema adusă în discuţie de
onorabilul deputat, însă pot adăuga faptul că sportivii şi femeile din comunitatea cipriotă turcă ar trebui să
aibă dreptul de a alege liber federaţia pentru care vor să activeze. Nu ar trebui să existe presiuni asupra acestora
din nicio parte. După cum am menţionat mai devreme, această chestiune ar trebui dezbătută în cadrul unui
dialog cipriot intern.

Preşedinte. – Întrebarea nr. 22 adresată de Gay Mitchell (H-0329/10)

Subiect: Pacea din Orientul Mijlociu

În ciuda apropierii fizice de Orientul Mijlociu și a eforturilor de a coordona o politică externă unită, Uniunea
Europeană rămâne un actor periferic în eforturile de a instaura pacea între israelieni și palestinieni.

Cum folosește Comisia politica europeană de vecinătate pentru a face față acestei situații în mod pozitiv?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Uniunea Europeană este un actor foarte important, atât din punct de
vedere politic, cât şi din punct de vedere practic, în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. La nivel
politic, rolul Uniunii Europene are la bază relaţii bilaterale puternice cu toţi partenerii din această regiune
importantă. Politica europeană de vecinătate (PEV) a furnizat cadrul pentru aceste relaţii bilaterale, care poate
fi adaptat nevoilor fiecărui stat.

Reuniunile PEV oferă o platformă în vederea desfăşurării unor dezbateri regulate, aprofundate şi solide cu
privire la diferite chestiuni, inclusiv acelea referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Uniunea Europeană a profitat de reuniunile PEV cu Israel şi cu palestinienii pentru a aborda diferite aspecte:
chestiuni de natură politică, dezbateri privind cazuri specifice referitoare la drepturile omului, situaţia concretă
de la faţa locului, munca noastră în vederea acordării de asistenţă etc. În fiecare dintre aceste cazuri, cadrul
PEV a contribuit la consolidarea unui flux regulat de informaţii şi la partajarea punctelor de vedere.
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La nivel practic, Uniunea Europeană îşi plănuieşte susţinerea considerabilă a acestei regiuni ca rezultat al
consultărilor bilaterale în cadrul PEV. De exemplu, Uniunea Europeană contribuie într-o foarte mare măsură
la eforturile în vederea construcţiei statale palestiniene şi în vederea acordării de asistenţă refugiaţilor din
Orientul Mijlociu. În paralel cu relaţiile bilaterale strânse, Uniunea Europeană a susţinut constant o abordare
multilaterală faţă de procesul de pace din Orientul Mijlociu. Uniunea pentru Mediterana pune la dispoziţie
un alt forum în cadrul căruia procesul de pace din Orientul Mijlociu poate fi discutat de către toţi partenerii
din această regiune.

În plus, Uniunea Europeană – împreună cu SUA, Rusia şi Organizaţia Naţiunilor Unite – este un membru al
Quartetului, care susţine dezbaterile actuale dintre Israel şi palestinieni. În cadrul reuniunii din 19 martie
2010, Quartetul a indicat faptul că în termen de 24 de luni trebuie încheiat un acord de pace care să acopere
toate chestiunile privind statutul definitiv.

Gay Mitchell (PPE). – Aş dori să mulţumesc dlui comisar pentru răspunsul său. Dl comisar nu este preocupat
de faptul că se întâmplă în mod constant ca statele arabe din Orientul Mijlociu să nu îşi respecte angajamentele
privind ajutorul umanitar în regiune? În ultimii 20 de ani, statele arabe şi-au respectat aceste angajamente
numai o singură dată – cred că pe la mijlocul anilor 1980 –, în timp ce contribuabilii din Uniunea Europeană,
care sunt extrem de presaţi, respectă angajamente în aceste vremuri dificile. Ce aţi făcut în acest sens?

În al doilea rând, înţeleg din dovezile aduse ieri de dl Ging, din partea UNRWA pentru comisiile mixte,
condusă de Comisia pentru dezvoltare, că eforturile depuse de organizaţiile neguvernamentale au avut succes
exercitând presiuni asupra guvernului israelian în domeniul ajutorului umanitar, în timp ce eforturile noastre
au eşuat.

Ştim cu toţii care va fi rezultatul – va fi o abordare a două state şi avem foaia de parcurs, dar oare nu avem
nevoie de modalităţi noi de transmitere a mesajului nostru atât israelienilor cât şi palestinienilor din această
regiune?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Doresc să încep cu chestiunea cu care a încheiat onorabilul deputat.

Ar trebui să folosim la maximum canalele pe care le avem la dispoziţie şi să găsim altele noi corespunzătoare.
Procesul de pace din Orientul Mijlociu, şi această regiune anume, reprezintă într-adevăr un domeniu în care
cooperăm îndeaproape cu Cathy Ashton, Înalta Reprezentantă şi vicepreşedinta Comisiei. Este un domeniu
în care suntem încrezători că vom vedea rezultatele unor servicii şi politici externe ale unei Uniuni Europene
post-Lisabona, care să reunească abordarea comunitară şi instrumentele politicilor noastre externe şi de
securitate comune.

În ceea ce priveşte prima parte a întrebării dvs., sunt mândru atât de faptul că Uniunea Europeană este unul
dintre cei mai mari sponsori cât şi de faptul că Uniunea Europeană îşi canalizează în momentul de faţă
sprijinul respectiv în favoarea activităţilor de construcţie statală. În acelaşi timp, sunt îngrijorat de faptul că
alte state, în special cele bogate din regiune, nu depun suficiente eforturi pentru a veni în ajutorul nostru.

Gay Mitchell (PPE). – A existat şi o a doua parte a întrebării mele, referitoare la nevoia de a transmite într-o
manieră diferită mesajul nostru. ONG-urile pot interveni, pot constrânge includerea mesajului lor pe ordinea
de zi, iar apoi noi ne vom vedea în situaţia în care îi vom asculta afirmând că mijloacele paşnice nu
funcţionează. Oare nu avem nevoie de o modalitate nouă de transmitere a mesajului nostru?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Îmi cer scuze, am crezut că am răspuns la această întrebare la început.

Răspunsul meu a fost da, avem nevoie de o modalitate nouă de transmitere a mesajului nostru, şi purtăm
discuţii şi ne aflăm într-o strânsă coordonare cu Înalta Reprezentantă şi vicepreşedinta Comisiei cu privire
la cea mai bună modalitate de realizare a acestui fapt, în această regiune, şi cu privire la modalitatea de reunire
a instrumentelor pe care serviciul extern al UE le are la dispoziţie în urma intrării în vigoare a Tratatului de
la Lisabona.

Chris Davies (ALDE). – Reprezentantul nostru Special, Tony Blair, a dat de înţeles faptul că Israelul va pune
capăt asediului din Gaza. În această dimineaţă, l-am auzit pe John Ging, director de operaţiuni pentru UNRWA,
spunând că, în realitate, deşi în momentul de faţă Israelul permite introducerea alimentelor pe teritoriul său,
cetăţenii nu îşi permit să le cumpere deoarece ramurilor comerciale sau întreprinderilor nu li se oferă mijloacele
necesare în vederea creării de locuri de muncă şi de perspective de angajare care să le ofere cetăţenilor un
venit suficient.
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Cred că politica Israelului este privită de mulţi dintre noi ca fiind înşelătoare. Luna trecută, Parlamentul a
solicitat Comisiei şi Consiliului să înceteze să mai facă doar simple afirmaţii şi să înceapă să ia măsuri concrete.
Prin intermediul Acordului de asociere, Comisia are puterea de a exercita presiuni asupra Israelului. Când
vom putea vedea laurea unor măsuri concrete de către Comisie în vederea asigurării eliberării Fâşiei Gaza?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Sincer vorbind, nu sunt sigur că Acordul de asociere şi acel cadru reprezintă
cea mai bună modalitate de a exercita presiuni asupra cuiva.

Onorabilul deputat este conştient de bunăvoinţa Israelului de a îmbunătăţi relaţia dintre Statul Israel şi
Uniunea Europeană – aşa numitul Statut avansat – însă, inclusiv din cauza motivelor menţionate de către
deputaţi, această dorinţă nu s-a bucurat de un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene.

La momentul actual este nevoie de o soluţie de natură politică în vederea închiderii Fâşiei Gaza. Catherine
Ashton, Înalta Reprezentantă şi vicepreşedintă, se implică aproape zilnic în soluţionarea acestei chestiuni
deosebite. Eram pe cale să plec în regiune, însă am fost împreună de acord că cel mai bine ar fi ca mai întâi
să găsim o soluţie politică în vederea deschiderii regiunii, iar apoi Comisia să găsească cele mai bune măsuri
de sprijinire a regiunii, din mai multe puncte de vedere, nu numai prin prisma ajutorului umanitar.

Preşedinte. – Îmi cer scuze faţă de baroana Ludford care a părăsit acum Parlamentul. Am anunţat mai
devreme că nu vom ajunge la întrebarea sa, dar, de fapt, o putem asculta deoarece, în momentul de faţă, cei
care trebuie să îi adreseze întrebări dlui De Gucht nu se află în sală.
Întrebarea nr. 26 adresată de Ryszard Czarnecki (H-0342/10)

Subiect: Progrese înregistrate în materie de democratizare în Georgia şi în Azerbaidjan

Cum priveşte Comisia progresele clare realizate în domeniul democratizării şi al drepturilor omului în Georgia
(în contextul ultimelor alegeri) şi în Azerbaidjan? Comisia preconizează recompensarea statelor care au
realizat progrese în materie de respectare a normelor europene?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Respectul faţă de drepturile omului şi faţă de valorile fundamentale şi
adeziunea la standarde democratice sunt principii fundamentale ale Politicii europene de vecinătate. Comisia
a monitorizat aplicarea planurilor de acţiune UE-Azerbaidjan şi UE-Georgia, începând cu 2006, anul în care
s-au semnat aceste planuri de acţiune. Această monitorizare apare în raportul anual al Comisiei privind
progresele înregistrate, raport pe care îl publicăm în primăvara fiecărui an.

În cazul Azerbaidjanului, evaluarea de anul trecut indică o dezvoltare inconsecventă în domeniul
democratizării şi al drepturilor omului. Am constatat anumite evoluţii pozitive însă continuăm să ne exprimăm
îngrijorarea în special în legătură cu libertatea de exprimare şi libertatea presei, o evaluare cu care Parlamentul
European a fost de acord în rezoluţia sa din 17 decembrie 2009.

În ceea ce priveşte Georgia, în 2009, statul a înregistrat adevărate progrese cu privire la aplicarea priorităţilor
planului de acţiune PEV, în special în domeniile statului de drept, al reformei sistemului judiciar, al bunei
guvernări şi al luptei împotriva corupţiei. Chestiunile privind drepturile omului sunt dezbătute în mod regulat
în cadrul Dialogului UE-Georgia privind drepturile omului, care a avut loc de două ori în 2009 şi care va
avea din nou loc săptămâna aceasta la Tbilisi, având drept scop revizuirea progresului.

Comisia urmăreşte progresele ambelor state, inclusiv cu privire la angajamentele încheiate în contextul
Consiliului Europei sau al OSCE. Comisia continuă să îşi exprime îngrijorarea în legătură cu administrarea
Azerbaidjanului şi a Georgiei la diferite niveluri.

Comisia evaluează progresul în rapoartele sale anuale privind punerea în aplicare a planurilor de acţiune
încheiate cu statele partenere. Locaţiile financiare pentru partenerii PEV prin intermediul Instrumentului
european de vecinătate şi parteneriat vor reflecta, de anul viitor, într-o manieră obiectivă şi transparentă
măsura în care valorile care stau la baza PEV în domeniul guvernării democratice şi al respectării drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale sunt împărtăşite în mod efectiv.

În plus, Parteneriatul estic pune la dispoziţie acorduri de asociere noi şi ambiţioase între Uniunea Europeană
şi acele state partenere care doresc şi care sunt în măsură să respecte angajamentele aferente, inclusiv
angajamente cu privire la guvernare.

Jacek Włosowicz, supleant al autorului. – (PL) Dle Füle, vă mulţumesc pentru răspuns. Totuşi, întrebarea era:
reprezintă atragerea atenţiei în mod special asupra faptului că statele care sunt de acord cu deciziile luate în
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comun şi care se conformează cerinţelor acestor domenii pot conta pe un avantaj anume o formă specifică
de aprobare sau de încurajare posibilă sau anticipată ca parte a activităţii Comisiei?

Štefan Füle, membru al Comisiei. – Sunt de acord cu abordarea conform căreia politica de vecinătate priveşte
reforma în vederea realizării de reforme. Cu cât partenerii noştri sunt mai angajaţi faţă de reforme, cu atât
Comisia este mai activă în vederea susţinerii statului şi a asigurării adoptării şi aplicării reformelor.

Putem observa că în statele care fac parte din Parteneriatul estic această politică funcţionează cu adevărat.
Deţinem acelaşi set de instrumente – Acordul de asociere, Acordul de integrare economică şi o metodă în
vederea gestionării mobilităţii şi a chestiunilor legate de viză. În cazul celor care fac parte din Parteneriatul
estic se poate observa o diferenţă majoră în atitudinea acestora faţă de reforme şi în atitudinea Comisiei faţă
de statele respective. Pot oferi ca exemplu bun, Moldova – statul cu care am început în mod efectiv negocierile
cu privire la un acord de aderare, cu care am început dialogul cu privire la vize şi cu care, sper, că vom începe
de asemenea negocierile privind Acordul de integrare economică, cunoscute drept acorduri detaliate şi
complete de liber schimb.

Întrebarea nr. 38 adresată de Marc Tarabella (H-0309/10)

Subiect: Încălcarea normelor de comerț echitabil de către importatorii europeni

În cursul ultimelor luni, mai multe cazuri, în special unele ajunse în fața instanțelor, au pus în evidență
încălcarea normelor cel mai elementare de comerț echitabil de către importatorii și distribuitorii europeni
(programul de lucru, munca copiilor, orele suplimentare etc.), în timp ce aceștia pretindeau contrariul prin
intermediul publicității înșelătoare și a etichetelor așa-zis etice.

Este Comisia în măsură să furnizeze amănunte asupra modului în care include aceste obligații de respectare
a standardelor sociale minime ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) în acordurile internaționale
pe care le negociază în numele Uniunii Europene, asupra modului în care controlează respectarea acestor
obligații și asupra sancțiunilor pe care le impune în cazul dovedirii unei încălcări, precum în cazul Lidl, o
întreprindere care a fost de curând găsită vinovată printr-o hotărâre a unui tribunal german?

Întrebarea nr. 33 adresată de Linda McAvan (H-0353/10)

Subiect: Comerţul echitabil

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană au recunoscut faptul că iniţiativele din domeniul
comerţului echitabil contribuie la dezvoltarea durabilă şi asigură o mai mare echitate comerţului, acesta
reprezentând unul dintre obiectivele noului Tratat UE. De asemenea, cetăţenii europeni şi-au exprimat
sprijinul faţă de produsele comerţului echitabil prin creşterea masivă a vânzărilor, în special în statul membru
din care fac parte, Regatul Unit, în care s-a înregistrat o creştere de 12%. Mai mult decât atât, sute de autorităţi
locale sunt pe cale să devină oraşe ale comerţului echitabil.

În 2006, comisarul Mandelson a preluat coordonarea chestiunilor privind comerţul echitabil în cadrul DG
Comerţ. Intenţionează Comisia să îşi asume în continuare această responsabilitate? Cum intenţionează
Comisia să asigure coerenţa politicilor Comisiei astfel încât iniţiativele din domeniul comerţului echitabil să
aibă rolul de a contribui la o mai mare echitate în comerţul internaţional?

Karel De Gucht, membru al Comisiei. – Sistemele bazate pe comerţ echitabil – sau „sistemele private de
asigurare a durabilităţii”, pentru a utiliza eticheta lor corectă, deşi puţin cam greoaie – joacă un rol important
în promovarea dezvoltării şi în informarea consumatorilor cu privire la alegerile acestora. Unul dintre cele
mai importante avantaje ale acestor sisteme este faptul că acestea sunt de natură nonguvernamentală. Conform
Comunicării Comisiei din mai 2009 privind aceste sisteme, implicarea de natură guvernamentală ar trebui
limitată pentru a nu interfera cu natura dinamică a comerţului echitabil şi cu manifestarea preferinţei
consumatorilor.

Recunosc de asemenea că există şi un cadru considerabil care creează confuzie în rândul consumatorilor.
Acesta este motivul pentru care Comisia sprijină eforturile organismelor precum Alianţa ISEAL, Centrul de
Comerţ Internaţional şi UNCTAD în vederea asigurării unei clarităţi sporite cu privire la criteriile de durabilitate
folosite în cadrul a diferite sisteme.

În cadrul Comisiei, responsabilitatea faţă de sistemele bazate pe comerţ echitabil este împărţită între diferiţi
comisari în funcţie de iniţiativa în cauză. Prin urmare, de exemplu, serviciile comisarilor Tajani şi Barnier au
preluat conducerea în vederea pregătirii orientărilor cu privire la achiziţiile responsabile din punct de vedere
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social. Serviciile comisarului Dalli se ocupă de informarea consumatorilor europeni, iar cele ale comisarului
Piebalgs de proiecte în care sunt implicate ţările în curs de dezvoltare.

DG Comerţ joacă la momentul actual un rol de coordonare central în vederea asigurării coerenţei şi
compatibilităţii iniţiativelor politice europene cu comunicarea din 2009 şi sunt pregătit să menţin acest rol
de coordonare în conformitate cu angajamentul asumat de predecesorii mei.

Linda McAvan (S&D). – Sunt încântată să aud că dvs. veţi fi coordonatorul. Serviciile dvs. vor oferi un
imbold şi o legătură comerţului echitabil şi mă întreb cât de mult v-aţi implicat împreună cu comisarul
Barnier în chestiunea cu privire la achiziţiile sociale. Avem nevoie de coordonare deoarece am aflat cu câteva
săptămâni în urmă că în acest text existau formulări – care vor fi eliminate foarte curând – care ar fi afectat
în mod negativ comerţul echitabil.

Din fericire, comisarul Barnier a intervenit, dar cred că a fost evidentă o lipsă de coerenţă în acel text iniţial,
prin urmare, acest lucru ţine de atribuţiile dvs. în calitate de grup coordonator, realizaţi interconexiuni cu
toate serviciile diferite şi cum va funcţiona în mod concret acest lucru?

Karel De Gucht, membru al Comisiei. – Acest lucru va avea loc la nivel interservicii, iar noi vom asigura în
mod frecvent o coordonare cu ceilalţi comisari implicaţi astfel încât în urma acestei coordonări să se dezvolte
o politică europeană în acest sens în temeiul comunicării din 2009. Dacă va fi nevoie, voi discuta, de asemenea,
bineînţeles, direct cu colegii mei, comisarii.

Preşedinte. – Vă mulţumesc pentru concizie, dle comisar.

Deoarece autorul său nu este prezent, întrebarea nr. 34 va fi omisă.

Întrebarea nr. 35 adresată de Richard Howitt (H-0347/10)

Subiect: Proiectul de acord de liber schimb UE-Columbia

Consideră Comisia că Acordul de liber schimb, astfel cum a fost negociat şi parafat, va trebui să fie ratificat
de către parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE?

Întrebarea nr. 36 adresată de David Martin (H-0352/10)

Subiect: Acordul de liber schimb UE-Columbia

După semnarea, luna trecută, la Madrid, a Acordului de liber schimb UE-Columbia, poate Comisia să precizeze
când este posibil ca acordul să fie trimis Parlamentului în conformitate cu procedura de aprobare? Poate
Comisia să confirme faptul că s-a convenit cu Columbia asupra unei clauze privind drepturile omului şi, de
asemenea, dacă textul acestei clauze a fost transmis Parlamentului?

Această clauză privind drepturile omului ar trebui să includă dispoziţia de suspendare a acordului în caz de
încălcări ale drepturilor omului. Prin urmare, poate Comisia să ofere detalii cu privire la procedura de
suspendare a acordului, altfel spus este Comisia iniţiatorul unic al oricărei propuneri de suspendare a acordului
şi este necesară majoritatea calificată sau o decizie unanimă în Consiliu pentru a sprijini orice propunere de
acest fel? În plus, poate Comisia să sublinieze care este rolul pe care îl vor juca Parlamentul şi părţile terţe
interesate, cum ar fi sindicatele, cu privire la orice eventuală propunere sau decizie de suspendare a acordului?

Ar putea Comisia să confirme, de asemenea, dacă este necesară ratificarea acordului de către parlamentele
naţionale şi care ar fi calendarul şi procedura de urmat în acest caz?

Karel De Gucht, membru al Comisiei. – Într-adevăr, foarte concis, deoarece acesta este un subiect pe care
l-am putea dezbate mult timp. Permiteţi-mi să menţionez că recent s-au încheiat negocierile cu privire la un
acord de liber schimb între UE, Columbia şi Peru, însă acordul nu a fost încă parafat oficial.

Textul acordului este în prezent revizuit din punct de vedere juridic în vederea asigurării coerenţei şi a
corespondenţei cu cele două texte negociate în limbile engleză şi spaniolă. Această revizie se va încheia
probabil în toamna acestui an şi, de îndată ce textele finale vor fi parafate de către negociatori, Comisia le va
înainta Consiliului în vederea semnării şi a încheierii acordului de liber schimb.

Acordul de liber schimb va fi prezentat oficial Parlamentului European de către Consiliu în vederea obţinerii
avizului acestuia în urma adoptării deciziei Consiliului pentru semnarea sa. La momentul actual, este dificil
de precizat o dată exactă a semnării acordului, însă va fi vorba probabil despre cea de-a doua jumătate a
anului 2011.

163Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



Încă nu este foarte clar dacă parlamentele naţionale vor fi de asemenea invitate să aprobe acordurile. Comisia
va examina dacă este necesară ratificarea de către statele membre de îndată ce textul final al Acordului de
liber schimb va fi consolidat, luând în considerare noua distribuire a competenţelor între UE şi statele membre
rezultată în urma Tratatului de la Lisabona.

Pot confirma faptul că acordul cu Columbia şi Peru include o clauză vastă cu privire la drepturile omului.
Dat fiind faptul că această clauză constituie un element esenţial al relaţiei noastre, ea poate, prin urmare, în
caz de încălcare, să conducă la suspendarea unilaterală a preferinţelor comerciale fără consultare prealabilă.
O astfel de suspendare ar avea loc prin intermediul unei decizii luate cu o majoritate calificată în cadrul
Consiliului, pe baza unei propuneri făcute fie de Comisie, fie de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri
externe şi politica de securitate, în conformitate cu articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcţionarea
UE.

Întregul text al acordului, inclusiv clauza privind drepturile omului, a fost transmis Comitetului INTA în
martie anul acesta în urma încheierii negocierilor.

Richard Howitt (S&D). – Vă mulţumesc pentru răspuns, dle comisar. Puteţi preciza dacă aţi ştiut despre
documentele cu informaţii secrete dezvăluite care aparţineau serviciului de informaţii al guvernului columbian,
Departamentul Administrativ de Securitate (DAS), care conţineau dovezi cu privire la potenţiale activităţi
de spionaj desfăşurate ilegal pe teritoriul european împotriva organizaţiei umanitare belgiene Broederlijk
Delen, a Federaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului, a Amnesty International din Madrid şi a altor
organizaţii pentru drepturile omului bona fide, şi chiar împotriva Subcomitetului pentru drepturile omului
din cadrul acestui Parlament?

Sunteţi de acord cu faptul că aceasta reprezintă o informaţie relevantă şi gravă care trebuie examinată şi că,
de asemenea, reprezintă un aspect relevant cu privire la modul în care vom acţiona pe viitor în ceea ce priveşte
proiectul de acord de liber schimb cu Columbia?

David Martin (S&D). – Înalta Reprezentantă a comparat drepturile omului cu un fir de argint care va trece
prin toate politicile noastre externe. Ne poate spune Comisia ce fel de evaluare s-a făcut cu privire la reacţia
probabilă a Columbiei referitoare la semnarea ALS? Ce fel de examinări au avut loc în vederea demonstrării
faptului că acest acord va veni în sprijinul situaţiei drepturilor omului şi că nu va sta, din contră, în calea
progresului acesteia?

Am auzit ceea ce a spus dl comisar cu privire la clauza de suspendare. Salut această clauză dar, înainte de a
semna un astfel de acord, trebuie să fim siguri de faptul că acesta va sprijini progresul cu privire la drepturile
omului şi că nu îl va împiedica. Doresc să aflu dacă a fost realizată vreo evaluare.

Karel De Gucht, membru al Comisiei. – În primul rând, cu privire la presupusul spionaj din partea serviciilor
secrete, cunoaştem rapoartele cu privire la acesta şi luăm foarte în serios această chestiune. Comisia a adus
în discuţie acest subiect în cadrul dialogului său cu guvernul columbian, inter alia în timpul vizitei directorului
DAS Felipe Muñoz la Comisie în martie 2010 şi prin intermediul contactelor dintre delegaţia UE în Bogota
cu DAS şi alte departamente guvernamentale. Vom continua să monitorizăm îndeaproape această situaţie.

Cu respect faţă de întrebarea dlui David Martin, da, am realizat această evaluare. În definitiv, este o evaluare
de natură politică. Cunoaşteţi soluţiile; acestea sunt cele corecte. Cu toate acestea, sunt de acord cu dvs. în
privinţa faptului că înainte de a apela la aceste soluţii, trebuie să fiţi siguri că perspectiva în sine, de a ajunge
la un acord de liber schimb, va promova drepturile omului – sau, mai degrabă, că nu va constitui o piedică
în calea progresului cu privire la drepturile omului. În urma evaluării noastre, şi în urma evaluării mele
personale politice, reiese faptul că, dată fiind situaţia de ansamblu din Columbia, încheierea acordului de
liber schimb este în beneficiul drepturilor omului.

Preşedinte. – Vă mulţumesc, dle comisar. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, pentru întrebările dvs. Preşedinţia
Parlamentului European este absolut imparţială şi independentă, însă sper ca Olanda să câştige!

Întrebările care nu au primit răspuns din lipsă de timp vor primi răspuns în scris (a se vedea anexa).

Timpul afectat întrebărilor s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată la ora 20.30 şi reluată la ora 21.00)
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PREZIDEAZĂ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

15. Alimentele noi (dezbatere)

Președinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură a raportului elaborat
de Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară referitor la poziția Consiliului în primă
lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele
noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97
și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (raportoare: Kartika Tamara Liotard) (11261/3/2009 -
C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) (A7-0152/2010).

Kartika Tamara Liotard, raportoare. – (NL) Dle președinte, și eu doresc, de asemenea, să le mulțumesc tuturor
raportorilor alternativi și colegilor deputați, indiferent dacă sunt prezenți sau absenți, pentru cooperarea lor
nemaipomenită.

În opinia mea, în cele din urmă, regulamentul privind alimentele noi ar trebui să își extindă obiectivul dincolo
de aspectele referitoare la siguranța alimentară, deoarece există, de asemenea, multe alte aspecte importante
pentru consumatorii societății zilelor noastre. De exemplu, mă refer la aspecte legate de mediu, de bunăstarea
animalelor și de obiecţii din motive etice. Într-adevăr, în cadrul acestui Parlament organizăm deseori dezbateri
cu privire la alimentele nou inventate. Inovația este bună și folositoare, însă nu dacă pune în pericol sănătatea
și viața oamenilor. Din fericire, o mare majoritate din Parlament este de acord cu mine cu privire la această
chestiune și sper că vom putea câștiga și voturile Consiliului.

Ce înseamnă mai exact „alimente noi”? Acestea sunt produse care nu s-au aflat pe piața UE înainte de 15 mai
1997 deoarece nu fuseseră încă inventate sau nu fuseseră încă recunoscute în UE ca alimente, de exemplu.
Un astfel de exemplu este nanotehnologia. Producătorii ar dori să o introducă pe piață. Consumatorii sunt
întotdeauna adepții inovației și, într-adevăr, tehnologiile noi ne pot ajuta în vederea combaterii obezității,
de exemplu. Pe de altă parte, trebuie să fim extrem de atenți cu privire la autorizarea noilor tehnologii dacă
nu știm sigur că acestea nu dăunează sănătății, mediului sau bunăstării animalelor. Prin urmare, unul dintre
punctele mele de plecare se referă la faptul că principiul precauției trebuie să se aplice de fiecare dată când
se introduc pe piață alimente noi. Un aliment nu ar trebui să ajungă în farfuriile noastre decât dacă este
garantată siguranța acestuia. În plus, consumatorii trebuie să aibă întotdeauna dreptul de a alege și, prin
urmare, pe eticheta alimentelor noi ar trebui specificat faptul că acestea sunt noi.

Acum, cu privire la obstacolul major: carnea provenită de la animale clonate și de la descendenţii acestora.
Cercetările arată faptul că consumatorii cheltuiesc din ce în ce mai mulți bani pe produse de origine animală
fabricate prin metode care respectă bunăstarea animalelor. Animalele clonate sunt deseori invalide sau
bolnave, iar marea majoritate a acestora se nasc moarte. Cu alte cuvinte, bunăstarea animalelor nu prea este
respectată. Până acum, în cadrul UE, clonarea animalelor în vederea consumului uman nu reprezintă o
practică comercială, însă mai putem exclude posibilitatea ca pe mesele noastre să existe carne importată
provenite de la animale clonate. Nu există norme specifice europene nici cu privire la carnea clonată, nici cu
privire la comercializarea materialului seminal provenit de la animale clonate.

Dezbaterile cu privire la carnea provenită de la animale clonate nu sunt noi. Parlamentul European a dezbătut
subiectul cu privire la clonarea animalelor încă din 2006. În 2008, acesta a adoptat o rezoluție a dlui Parish
în vederea reglementării comerțului cu carne provenită de la animale clonate. Totuși, în urma dialogului cu
Consiliul privind acel raport s-a clarificat faptul că solicitarea Parlamentului nu va primi un răspuns pozitiv.
Consiliul a considerat că această carne provenită din animale clonate trebuie să intre sub incidența unui
regulament privind alimentele noi. Prin urmare, Parlamentul nu a reușit să ajungă la niciun acord cu Consiliul
la a doua lectură. Dacă Parlamentul ar fi de acord ca această carne provenită de la animalele clonate să intre
sub incidența unui regulament privind alimentele noi, ar însemna că acesta ar consimți, în mod indirect, ca
pe mesele noastre să ajungă carne clonată.

În plus, regulamentul privind alimentele noi se va axa în principal pe siguranța consumului și mult mai puțin
pe bunăstarea animalelor și pe aspecte de ordin etic. Prin urmare, solicit cu tărie adoptarea unei regulament
separat privind clonarea animalelor. Nu avem mult timp la dispoziție, dat fiind faptul că în Statele Unite
comerțul cu material seminal sau carne provenite de la animale clonate a fost aprobat cu câteva luni în urmă.
Dacă nu luăm atitudine pe plan european, există o mare probabilitate ca pe piața UE să fie introduse,
neobservate și fără a întâmpina nicio problemă, carne sau material seminal provenite de la animale clonate.
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Nu pot decât să sper că Parlamentul va rămâne la fel de ferm cu privire la acest subiect cum a fost în ultimii
trei ani. Nu trebuie să dăm naștere niciunei surprize neplăcute în ultimul moment. La urma urmei, ca politician,
este foarte greu să explici alegătorilor de ce - fără nicio dezbatere publică asupra subiectului - servim pe
mesele consumatorilor carne provenită de la animale clonate.

John Dalli, membru al Comisiei. – Dle președinte, în martie 2009, Parlamentul a votat cu privire la propunerea
referitoare la alimentele noi în primă lectură. Multe dintre amendamentele aduse acestei propuneri au fost
incluse în poziția Consiliului care a fost adoptată în primă lectură în martie 2010.

Poziția Consiliului menține principiul privind nevoia unei autorizații anterioare introducerii pe piață referitoare
la produsele noi pentru a-i asigura pe consumatori că noile tehnici de producţie sunt sigure pentru oameni
și animale și că respectă interesele consumatorilor și ale mediului. Procedura propusă ar raționaliza și ar
accelera procesul de autorizare printr-o evaluare centralizată a siguranței alimentare realizată de către
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și ar prevedea termene limită precise pentru
fiecare stadiu al procesului. Acesta include, de asemenea, o mai bună evaluare a siguranței în vederea facilitării
importului în UE al alimentelor tradiționale sigure provenite din țări terțe. Sunt recunoscător Parlamentului
pentru sprijinul larg oferit în vederea îmbunătățirii propunerii cu privire la raționalizarea procedurii de
autorizare.

În ceea ce privește nanomaterialele, subliniez faptul că Comisia ia în considerare, în mod favorabil, cererea
Parlamentului European referitoare la etichetarea sistematică a tuturor alimentelor care conțin nanomateriale.
Totuși, înainte de finalizarea textului, trebuie să ajungem la un acord privind adaptarea la noile prevederi ale
Tratatului de la Lisabona, în special la cele referitoare la adaptările necesare ale definiției nanomaterialelor.
Sunt încrezător cu privire la găsirea unei soluții de echilibru astfel încât textul îmbunătățit să poată fi finalizat
în timp util.

Cu privire la clonarea animalelor, sunt de acord cu Parlamentul care consideră importantă această chestiune
extrem de sensibilă. După cum vor aminti deputații, mă angajez ca, până în noiembrie 2010, să elaborez un
raport cu privire la toate aspectele referitoare la clonarea în vederea producerii de alimente, raport care va fi
urmat de propuneri legislative dacă va fi cazul. Mă angajez să iau în considerare toate aspectele, în special
cele cu privire la sănătatea și la bunăstarea animalelor clonate în timpul vieții productive și a duratei de viață
firești a acestora. Impactul pe care oricare dintre măsurile cu privire la clonare l-ar avea asupra comerțului
internațional constituie de asemenea un aspect-cheie care va fi abordat în cadrul acestui raport. Voi analiza
concluziile acestui raport în mod deschis, în vederea identificării unei soluții satisfăcătoare și proporționale
care să poată fi pusă efectiv în aplicare. Acest raport va constitui un punct de lansare a dezbaterilor ulterioare,
în vederea atingerii unui rezultat satisfăcător pentru toate instituțiile.

În cele din urmă, doresc să îi mulțumesc dnei raportoare Liotard, precum și raportorilor alternativi pentru
activitatea prețioasă depusă în cadrul acestui dosar legislativ. Aștept cu nerăbdare opiniile deputaților în
această privință.

Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE. – (ES) Dle președinte, dle comisar, după cum ați menționat și dvs.,
această reglementare este foarte importantă, nu numai pentru consumatori, ci și pentru industria alimentară.
Această chestiune se referă la alimentele noi și la procesele noi de fabricare a produselor alimentare.

După cum s-a afirmat, cea mai controversată chestiune este aceea cu privire la carnea provenită de la animale
clonate și de la descendenţii acestora, deoarece în general în lanțul alimentar nu intră carnea provenită de la
animalele clonate ci de la descendenţii acestora. Consider că eliminarea din cadrul acestei propuneri a
chestiunii cu privire la carnea provenită de la animale clonate a constituit o mișcare de bun simţ din partea
Parlamentului, deoarece nu putem dedica doar câteva paragrafe unei astfel de tehnici noi și inedite precum
clonarea animalelor, chiar dacă în anumite state a devenit o chestiune firească.

Există un amendament în acest sens prin care i se solicită Comisiei, după cum ați promis, să prezinte un
raport și o propunere legislativă. Momentan dezbatem aici, și inclusiv în cadrul grupului din care fac parte,
dacă ar trebui să îi cerem Comisiei să prezinte o propunere în vederea interzicerii cărnii provenite de la
animale clonate sau pur și simplu să îi cerem să prezinte o propunere. După părerea mea, Comisia ar trebui
să prezinte propunerea și nu ar trebui să îi spunem cum anume să o facă. Comisia ar trebui să prezinte
propunerea și apoi noi o vom dezbate în cadrul Parlamentului, ne vom exprima punctul de vedere cu privire
la aceasta și o vom îmbunătăți. Aceasta este părerea mea, deși suntem împărțiți în cadrul grupului meu, iar
mâine vom vota separat.
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Mai există și o altă chestiune, care mă interesează în mare măsură, și pe care ați menționat-o, și anume,
chestiunea cu privire la nanomateriale. Sunt de acord cu faptul că este nevoie de o redefinire a acestora însă
nu ar trebui să ne limităm la definire și etichetare. Orice autorizare a nanomaterialelor trebuie să fie precedată
de teste științifice exhaustive, dat fiind faptul că acestea sunt materiale noi care urmează să fie încorporate
în alimente, iar siguranța alimentară trebuie să reprezinte o prioritate. Sper și am încredere că așa va fi.

Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D. – Aş dori, în primul rând, să mulţumesc raportoarei pentru
munca depusă şi, de asemenea, pentru cooperarea pe multe din problemele importante pentru grupul nostru.

Principala îngrijorare pentru grupul S&D a fost întotdeauna cea legată de alimentele provenite de la animale
clonate. Cercetările cu privire la efectele consumului de alimente de la animale clonate asupra oamenilor
sunt limitate şi nu au fost făcute pentru a ajunge la concluzia că astfel de alimente sunt sigure pentru consum.

Preocupările de ordin etic cu privire la utilizarea clonării, lipsa de cunoştinţe cu privire la efectele consumului
de astfel de produse alimentare asupra consumatorilor, dar şi problemele legate de bunăstarea animalelor,
ne duc la concluzia că folosirea clonării pentru producţia de alimente nu este justificată.

Raportul abordează, de asemenea, problema alimentelor ce conţin nanomateriale, precum şi pe cea a
alimentelor produse cu ajutorul nanotehnologiei. Efectele nanomaterialelor asupra corpului uman nu sunt
cunoscute. Trebuie să facem tot ce putem pentru a asigura siguranţa consumului. Aşadar, vom sprijini
dezvoltarea de metode speciale de evaluare a riscurilor de către Autoritatea europeană pentru siguranţă
alimentară, înainte ca astfel de alimente să fie autorizate pentru vânzare. Este necesar să avem o abordare
precaută asupra tehnologiilor alimentare, dacă nu înţelegem pe deplin impactul acestora asupra organismului
uman şi mediului înconjurător.

Este importantă, de asemenea, informarea consumatorilor cu privire la ceea ce mănâncă, motiv pentru care
sprijin cerinţele de etichetare.

Deşi principalul obiectiv al prezentului regulament ar trebui să fie certitudinea că alimentele sunt sigure
pentru corpul uman, bunăstarea animalelor este, de asemenea, o preocupare importantă. Mă bucur să susţin
amendamentele care vor asigura îmbunătăţirea bunăstării animalelor, cum ar fi dezvoltarea unor metode
alternative de testare şi schimbul de date între solicitanţii alimentelor noi, în cazul în care acest lucru va
preîntâmpina repetarea testelor pe animale.

Poziţia Parlamentului în ceea ce priveşte problemele de faţă a fost foarte clară la prima lectură şi raportul a
fost adoptat cu o majoritate largă. Considerând faptul că Consiliul s-a arătat foarte puţin dispus la un
compromis cu privire la problema alimentelor din animale clonate, este important ca în acest moment
Parlamentul să adopte o poziţie fermă. Îi reprezentăm pe cetăţeni şi nu trebuie să uităm acest lucru.

Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE. – Dle președinte, dle comisar, și eu doresc, de asemenea,
să-i mulțumesc raportoarei și, în numele raportorului nostru alternativ, dl Lepage, doresc să exprim sprijinul
nostru față de principalele aspecte-cheie ale raportului adoptat de Comisia pentru mediu, sănătate publică
și siguranță alimentară.

După cum a spus și colega mea, principala chestiune nesoluționată cu privire la revizuirea regulamentului
referitor la alimentele noi este aceea legată de clonarea animalelor. Chiar dacă până la momentul actual nu
s-a identificat nicio problemă de siguranță cauzată de carnea provenită de la animale clonate, o astfel de
tehnologie suscită preocupări cu privire la bunăstarea animalelor, la reducerea biodiversității, cât și considerații
de natură etică.

De aceea, dorim să excludem din domeniul de aplicare a acestui regulament carnea provenită de la animale
clonate și de la descendenţii acestora și solicităm Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să abordeze
toate aspectele legate de această chestiune. Ar fi inacceptabil să instituim un proces de autorizare a
comercializării animalelor clonate fără a oferi mai întâi cetățenilor europeni și Parlamentului European șansa
de a participa la o dezbatere adecvată cu privire la ceea ce presupune această tehnologie.

Permiteți-mi, de asemenea, să vă reamintesc faptul că această poziție a fost deja exprimată în mod clar de
Parlament în rezoluția sa din 2008 referitoare la clonarea animalelor pentru lanțul de aprovizionare cu
alimente.

Cu privire la alimentele noi, ar trebui într-adevăr să ne asigurăm că niciun produs care conține nanoparticule
fabricate nu va fi introdus pe piață până când nu vor fi dezvoltate și aprobate metode specifice de evaluare
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a riscului. După consultări cu toate părțile implicate, EFSA ar trebui să elaboreze orientări în acest sens, pe
care statele membre și Parlamentul trebuie să le aprobe.

Majoritatea dintre noi ar fi de asemenea de acord că transparența este esențială pentru activitatea desfăşurată
în cadrul acestui dosar. Prin urmare, trebuie să garantăm accesul public la informațiile pe care se bazează
evaluarea riscului cu privire la alimentele noi. Nu doar studiile plătite din bani publici ar trebui să fie accesibile
public, ci toate informațiile legate de evaluarea riscului, în conformitate cu Convenția de la Aarhus și cu
legislația UE aflată în vigoare la momentul actual.

Nu există nicio contradicție față de acest principiu privind accesul public la informații și protejarea drepturilor
de proprietate intelectuală atât timp cât un solicitant care utilizează informații provenite din partea altui
solicitant plătește drepturi de autor. Transparența ar trebui să se aplice şi în ceea ce priveşte etichetarea
produselor provenite de la animale hrănite cu OMG-uri.

În concluzie, doresc să subliniez că sperăm ca dezbaterea să conducă la un text clar care să le garanteze
cetățenilor noștri atât siguranță, cât și transparență.

Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE. – (NL) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, când
am fost ales prima dată, în 1999, una dintre primele dezbateri în cadrul căreia am luat cuvântul se referea la
siguranța alimentară. Noi, deputații belgieni, am fost aleși în mijlocul crizei alimentare, care implica pui, PCB
și chestiuni similare. Una dintre propunerile Comisiei la vremea respectivă a fost Cartea albă privind la
siguranța alimentară care cred că propunea 83 de măsuri în vederea asigurării siguranței alimentare în cadrul
Uniunii Europene. Această propunere a fost înaintată acum 11 ani și, după atâta vreme, putem fi mândri de
rezultatele acesteia. Cred că aproximativ 90 % din propunerile de atunci au fost puse în aplicare și, într-adevăr,
una dintre cele câteva chestiuni nerezolvate se referă la anunțul făcut de Comisia Europeană la vremea
respectivă cu privire la intenția sa de a studia modul în care ar trebui să acţioneze cu privire la acest tip de
produs: alimentele noi, despre acestea este vorba. Acestea sunt alimente fabricate cu ajutorul noilor tehnici
de producție, alimente care nu existau înainte de 15 mai 1997. Propunerea inițială a Comisiei din ianuarie 2008
a vizat mai multe obiective: garantarea siguranței alimentare, protejarea sănătății oamenilor și, de asemenea,
asigurarea funcționării pieței alimentare.

După cum observ, în ultimii trei ani, dna raportoare Liotard a înregistrat progrese nemaipomenite și a
demonstrat o cooperare constructivă cu raportorii alternativi și, de asemenea, cu Comisia pentru mediu,
sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului. În primă lectură, dumneaei a reușit să obțină sprijinul
unei majorități deosebit largi cu privire la propunerile sale: 658 de deputați europeni, reprezentând o
majoritate rar întâlnită, i-au sprijinit munca. Prin urmare, cred că este important, dle comisar - și Consiliu,
care din păcate este absent - să reținem faptul că acest Parlament este unit și este incredibil de puternic.
Credem că alimentele provenite de la animale clonate și de la descendenţii acestora ar trebui excluse din
domeniul de aplicare a acestui regulament și, într-adevăr, dorim mai mult decât un simplu raport, dle comisar;
dorim o propunere legislativă din partea Comisiei Europene.

Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană dorește să meargă chiar mai departe; dorim, de asemenea, un
moratoriu privind aceste alimente. Dorim ca Comisia să prezinte o propunere legislativă fără întârziere, și
chiar insistăm în această privință. Cred că este foarte clar, inclusiv din cele spuse de cei care au luat cuvântul
înaintea mea, că acest Parlament este unit. Consiliul - care este absent acum - a acceptat numai un număr
limitat de amendamente din cadrul primei noastre lecturi. Este clar faptul că Consiliul adoptă o abordare
foarte fermă față de acest dosar, pe care o consider regretabilă. O astfel de abordare fermă a însemnat că, în
ciuda eforturilor depuse în ultimele săptămâni și luni și a nenumăratelor reuniuni neoficiale, nu am înregistrat
de fapt niciun progres și ne vedem acum obligați să trecem la a doua lectură, să rămânem strâns uniți și să
garantăm un anumit progres cu privire la concilierea cu Consiliul.

Prin urmare, întregul grup din care fac parte susține abordarea raportoarei, dorința de a păstra cât mai multe
dintre amendamentele de la prima lectură și, de asemenea, întreaga abordare cu privire la animalele clonate
și la alte aspecte ale acestei propuneri. Sper ca acest mesaj să ajungă la Consiliu într-un mod clar în urma
votului și sper ca apoi noi să putem stabili un dialog sincer şi constructiv. Sper că Comisia își va ține
promisiunea cu privire la elaborarea unei propuneri legislative actuale, nu doar a unui simplu raport. Consider
că cetăţenii europeni chiar are nevoie de astfel de măsuri și că le solicită.

Anna Rosbach, în numele Grupului EFD. – (DA) Dle președinte, în primul rând, doresc să îi mulțumesc colegei
deputat, dna Liotard, pentru munca sa excepțională. În ceea ce mă privește, consider întotdeauna că siguranța
consumatorilor și dreptul la informare trebuie puse pe primul plan, iar acest fapt se aplică în cazul tuturor
alimentelor. Raportul pe care îl dezbatem aici vizează, printre alte aspecte, și problema noilor aditivi alimentari,

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO168



enzime alimentare, arome alimentare și ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante, precum și
problema alimentelor care conțin nanomateriale. Ne pot afecta sănătatea aceste substanțe? Dacă da, ar trebui
acestea, prin urmare, să fie incluse într-un regulament privind produsele medicinale?

O legislație în acest domeniu este oportună, însă sunt implicate multe interese diferite. În alte regiuni ale
lumii se consumă deja într-o mare măsură nanomateriale, animale clonate și produse ezoterice. De fapt, cine
dorește aceste noi inițiative? Oare industria dorește să vândă mai multe produse? Sau chiar consumatorul le
doreşte? Nu cred că este vorba despre consumator. Cred că cetățenii din UE doresc alimente bune în
supermarketuri, pe eticheta cărora să fie menționate ingredientele. Constat că în țara mea de origine sunt
din ce în ce mai mulți consumatori care aleg produse ecologice, ceea ce reprezintă un standard bun al
bunăstării animalelor și lipsa aditivilor artificiali.

În cele din urmă, doresc să fac o mențiune cu privire la animalele clonate - și îi mulțumesc dlui comisar Dalli
pentru comentariile sale cu privire la acest subiect. În Europa, avem suficiente surse de alimente încât să nu
fim nevoiţi să apelăm la produse provenite de la animale clonate. Micul stat din care provin, cu o populație
de 5,5 milioane de locuitori, produce aproximativ 25 de milioane de porci și peste 100 de milioane de pui
pe an fără a utiliza clonarea.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). - Produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei, neîndoielnic
trebuie să fie supuse unor evaluări de risc specifice înainte de a fi aprobate, etichetate şi introduse pe piaţa
europeană, ca şi alimentele derivate din animalele clonate şi din progeniturile acestora. Aceste reglementări
au ca scop tocmai garantarea siguranţei alimentelor şi a sănătăţii umane.

Sunt de acord că denumirea de alimente noi, deşi seacă, este destul de incitantă pentru a te face să visezi la
tot felul de fructe frumos colorate, zemoase şi nemaipomenit de gustoase, nemaivăzute până acum. Din
păcate, realitatea, însă, este mult mai cenuşie. Dorinţa ca produsele alimentare obţinute cu ajutorul
nanotehnologiei să nu fie admise decât în urma testărilor nanospecifice este legitimă.

Faptul că în ultimii ani descoperirile ştiinţifice în domeniu se succed într-un ritm din ce în ce mai accelerat,
iar aplicaţiile lor practice pot constitui în viitor adevărate soluţii salvatoare pentru eradicarea foametei sau
contracararea efectelor crizei economice, nu ne dă dreptul să aruncăm la coş siguranţa şi sănătatea noastră
şi a generaţiilor ce vor veni.

Se vorbeşte de multe ori cu o lejeritate uimitoare despre alimentele obţinute din animale clonate, de parcă
acest lucru există de sute de ani, iar viaţa de zi cu zi nu ar fi de conceput fără aşa ceva. Este nevoie să reamintesc
faptul că tehnologiile folosite pentru obţinerea unor asemenea alimente sunt, din multe puncte de vedere,
încă experimentale?

În final, doar atât doresc să vă întreb: sunteţi dispuşi să puneţi pe masa copiilor dumneavoastră aceste alimente?

Peter Liese (PPE). – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, în primul rând, și eu aș dori
să îi mulțumesc dnei Liotard. Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) nu o poate susține
chiar în orice privință. Noi avem o altă opinie cu privire la aditivi și la animalele hrănite cu furaje derivate
din plante modificate genetic. Cu toate acestea, dna Liotard a făcut o treabă excelentă. De asemenea, doresc
să îi mulțumesc raportoarei alternative, dna Ayuso, care a făcut o treabă excelentă.

Totuși, după cum dumneaei a menționat deja, a existat o dezbatere controversată în cadrul grupului nostru
cu privire la clonarea animalelor. În calitate de coordonator, sunt încântat să vă spun că majoritatea celor
din cadrul Grupului PPE este în favoarea interzicerii clonării și că, de asemenea, mâine, noi vom vota în
favoarea acestei chestiuni, ca grup, în pofida părerilor individuale care sunt împărțite.

În cadrul dezbaterii din cadrul grupului au fost prezentate următoarele motive importante. În primul rând,
nici chiar experții noștri în agricultură nu consideră că este necesar să introducem pe piață carne provenită
de la animale clonate pentru a asigura aprovizionarea cu alimente. Nu este nevoie. Din păcate, din motive
etice, trebuie să afirmăm că, dacă clonarea animalelor va fi utilizată pe scară largă, acest lucru va facilita și
procesul de clonare a oamenilor, care, cu siguranță, nu este etic.

Conform sondajelor, populația este în mod evident împotriva clonării oamenilor. Sunt sigur că nu este vorba
doar despre un instinct vag. Nimeni dintre cei care au analizat îndeaproape declarația EFSA nu poate susține
acest fapt cu conștiința împăcată. Aceasta conține atât de multe întrebări fără răspuns, încât justifică acest
disconfort cu privire la subiectul în cauză.
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Totuși, motivul fundamental este protecția animalelor. Această chestiune este menționată de către EFSA,
EGE și multe alte agenții. Animalele clonate suferă. Numai aproximativ 10 % dintre embrionii implantați se
nasc, iar apoi, o treime dintre aceștia mor până la vârsta de trei luni. Mor în agonie. Deseori trebuie eutanasiați
deoarece suferă de boli teribile. Protecția animalelor nu reprezintă un simplu principiu pe care îl putem aplica
vrând-nevrând. Autorii tratatelor au impus acest fapt. Trebuie să evităm neapărat să creăm legi care nu țin
cont de protecția animalelor. Acestea sunt motivele pentru care vom susține acest raport mâine, cu o majoritate
largă.

Jo Leinen (S&D). – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, se pare că toate grupurile
înclină în aceeași direcție. Am avut și o dezbatere interesantă cu privire la acest regulament, o dezbatere care
a fost și plină de controverse. Totuși, marea majoritate dintre noi vor vota mâine în favoarea raportoarei și
vor da un semnal clar Comisiei și Consiliului.

Dle comisar, cred că dvs. ați spus că am ajuns la un consens. Cu privire la alimentele noi, avem nevoie de
autorizație prealabilă în vederea introducerii acestora pe piață. De asemenea, sunt în mod clar de acord cu
faptul că avem nevoie de o procedură unitară de autorizare și nu de proceduri de autorizare diferite în toate
cele 27 de state membre. Acest fapt nu ar fi în conformitate cu conceptul pieței interne și cu omogenitatea
condițiilor de sănătate și de viață.

Noi tehnologii, precum nanotehnologia și OMG-urile, intră deja pe piața de alimente - după cum s-a menționat
deja în cadrul acestui Parlament. În Parlament adoptăm o abordare precaută până în momentul în care vom
cunoaște toate datele și până când vom putea fi siguri că cetățenii noștri vor putea cumpăra din supermarketuri
alimente care sunt în totalitate sigure și pe care le vor putea consuma apoi.

Nu solicităm interzicerea OMG-urilor și a nanomaterialelor. Dorim doar să oferim consumatorilor libertatea
de a alege sau, cu alte cuvinte, o etichetă care să precizeze dacă alimentele respective conțin astfel de materiale.
Sper ca în cursul dezbaterii sale cu privire la nanomateriale, care va avea loc săptămâna viitoare, Comisia să
ajungă la o definiție și poate la un regulament, astfel încât să avem la dispoziție mai multe materiale cu privire
la modalitatea de utilizare a nanomaterialelor.

S-au spus deja foarte multe despre carnea provenită de la animale clonate. Dle comisar, aș dori să eliminați
această secțiune din regulamentul privind alimentele noi. Această măsură ar fi utilă în vederea unui regulament
privind toate celelalte aspecte care nu sunt controversate. Cu toate acestea, eu încă aș recomanda luarea unei
decizii referitoare la un regulament separat privind carnea provenită de la animale clonate, înainte de încheierea
procedurii de consiliere, și eliminarea acesteia din regulamentul privind alimentele noi.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, regulamentul privind alimentele noi
include o listă de alimente tradiționale provenite din țări terțe în vederea aprobării acestora pe piața europeană.

Comisia pentru mediu a aprobat amendamentul propus de grupul din care fac parte, conform căruia aceste
alimente vor trebui să respecte cerințele de siguranță aflate în vigoare în Uniunea Europeană. În plus, noi am
salutat cu entuziasm propunerea ca aceste produse alimentare să facă obiectul unui aviz etic prealabil, pentru
a evita circulația pe piața noastră a alimentelor provenite din specii aflate în pericol sau consumul alimentelor
care ar fi dăunătoare pentru noi, europenii.

Principala diferență constă în adăugarea pe listă a cărnii clonate ca aliment, ceea ce noi nu dorim. În cadrul
discuțiilor tripartite nu s-a ajuns la un acord între părți cu privire la această chestiune. În ciuda acestui fapt,
așteptarea nu mai poate continua, iar Comisia trebuie să înainteze cât mai curând cu putință câteva propuneri
privind etichetarea și trasabilitatea cărnii provenite de la animale clonate.

Poziția delegației Lega Nord este clară și fără echivoc: suntem în favoarea produselor sănătoase, de bună
calitate și, dacă se poate, care să nu fie transportate deloc din momentul producerii şi până la consumator.

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Din păcate, impactul principal asupra fermierilor nu este inclus în cadrul
raportului referitor la produsele alimentare care ajung în UE din ţări terţe. Un astfel de impact, o concurență
loială și un comerț echitabil ar fi solicitat ca doar alimentele provenite de la producători care respectă standarde
stricte similare cu cele pe care le respectă fermierii europeni - precum cei maghiari, de exemplu - să fie permise
în Uniunea Europeană. Cu toții cunoaștem normele de ecocondiționalitate extrem de riguroase. Ar trebui
să specificăm ca cerință ca alimentele provenite din țări terțe să poată fi importate în UE doar dacă întrunesc
criteriile privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentelor, protecția mediului, criterii sociale și alt gen
de criterii. Cu toate acestea, există și un impact pozitiv, și anume că, în conformitate cu unul dintre
amendamentele propuse, pe eticheta produselor provenite de la animale hrănite cu organisme modificate
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genetic trebuie menționat acest fapt. Salutăm acest aspect. De asemenea, susținem faptul că raportul acordă
prioritate siguranței alimentelor și a consumatorului ca principiu fundamental, în fața aplicării necondiționate
a comerțului liber care părea să fie prioritar până acum. Vă rog să țineți cont de situația dificilă cu care se
confruntă la momentul actual fermierii și să garantați concurența loială pentru fermierii europeni.

Françoise Grossetête (PPE). – (FR) Dle președinte, dle comisar, astăzi dezbatem un regulament deosebit
de important deoarece vizează alimentele noi, deoarece inovația tehnologică joacă un rol crucial în cadrul
industriei alimentare și deoarece întotdeauna trebuie să servească interesele consumatorului. Astfel putem
recunoaște beneficiile anumitor alimente noi mai sănătoase.

În consecință, referitor la chestiunea sensibilă a introducerii pe piața UE a alimentelor provenite de la animale
clonate, și în special de la descendenţii acestora, nu pot fi de acord cu cei care, în mod direct, doresc să profite
de acest regulament pentru a discuta despre o interdicție sistematică. Consider că este regretabil faptul că
avem doar o singură opinie ideologică referitoare la animalele clonate.

Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a ne înainta o propunere. Fără a anticipa dacă va exista sau nu
o interdicție, trebuie să fim atenți să nu ne bucurăm de niciun populism științific în ceea ce privește astfel de
aspecte sensibile, care necesită o abordare foarte rațională. Să nu adoptăm în mod sistematic o poziție
defensivă sau, și mai grav, o poziție de neclintit cu privire la o chestiune complexă care merită să fie analizată
în profunzime. Trebuie să respectăm principiul precauției, însă acesta trebuie să se bazeze pe opinii științifice,
nu pe opinii ideologice, și pe o evaluare a riscului. Dacă principiul precauției ar fi existat în urmă cu câteva
decenii, primele transplanturi de cord nu ar fi avut niciodată loc și sute de persoane bolnave nu ar fi fost
vindecate.

Nu există nicio îndoială cu privire la faptul că prudența ne cere să răspundem la întrebări cu privire la
nanomateriale, la materialul seminal al masculilor clonați, care este deja importat de către mulți crescători
de animale europeni. Ce consecințe va avea acest fapt asupra comerțului transatlantic dat fiind faptul că, în
practică, alimente provenite de la descendenţii acestor vite clonate se află deja pe piețele europene?

Prin urmare, haideți să eliminăm din acest regulament alimentele provenite de la animale clonate și să
permitem Comisiei Europene să lucreze în propriul său ritm pentru a garanta o mai mare siguranță alimentară
pentru consumatori. Apoi, Parlamentul nostru va fi în totalitate liber să dezbată, să modifice și în cele din
urmă să-și spună punctul de vedere cu privire la această chestiune fundamentală.

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, la începutul dezbaterii
mi-am adresat următoarea întrebare: avem nevoie un regulament privind alimentele noi? Nu avem deja
suficiente norme cu privire la alimente? Cu siguranță avem nevoie de acest regulament. Totuși, am de criticat
anumite aspecte cu privire la acest document la a doua lectură, în special în lumina eforturilor noastre de a
reduce birocrația. Dacă va exista un regulament privind alimentele noi, ar trebui ca acesta să se aplice
într-adevăr numai alimentelor noi. Dacă la momentul de față, înainte de cea de-a doua lectură, raportoarea
readuce toate amendamentele respinse la prima lectură cu privire la produsele modificate genetic, de exemplu,
în legătură cu care există deja o legislație foarte cuprinzătoare, acestea ar trebui respinse categoric.

Repunerea în discuție în mod constant a conceptelor ideologice deja dezbătute și respinse de nenumărate
ori nu transmite imaginea unui proces legislativ clar, ci creează confuzie în rândul populației.

Situația este diferită în cazul nanotehnologiei, care este o procedură nouă. Totuşi, ar trebui să evităm să
demonizăm această tehnologie nouă, cum s-a întâmplat deseori și în trecut. Nu trebuie să stăm în calea
progresului. Doar cu câteva săptămâni în urmă, am luat parte la un discurs cu privire la nanotehnologie,
ținut de un reprezentant al Institutului Federal pentru Evaluarea Riscurilor din Germania. Sunt uluit de
informațiile deja existente și de cercetările efectuate. Ar trebui să îl invităm pe acest reprezentant să vină în
comisie, fapt ce ar închide gura celor care afirmă că încă mai trebuie efectuate o mulțime de cercetări. Cu
siguranță, cercetările sunt încă necesare în domeniul nanotehnologiei, însă oportunitățile pe care ni le oferă
sunt imense. Ar trebui să continuăm să ne folosim de acestea și să le promovăm.

Cu privire la clonarea animalelor, doresc să vă reamintesc faptul că, prin intermediul Tratatului de la Lisabona,
ne-am angajat în mod explicit să protejăm bunăstarea animalelor și să ținem cont pe deplin de protecția
animalelor în cadrul tuturor procedurilor legislative. De aceea, sunt încântat de faptul că dl comisar a fost
deja de acord să prezinte un nou document cu privire la această chestiune. Aștept cu nerăbdare să aflu ce
anume va conține. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.
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Elena Oana Antonescu (PPE). - Scopul acestui regulament este asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă
alimentară şi de protecţie a consumatorului, mediului şi a bunăstării animale, având la bază principiul
precauţiei.

În ceea ce priveşte siguranţa cărnii provenite de la animalele clonate, există în prezent dubii importante.
Acestea au suferit de îmbătrânire prematură sau de alte boli şi încă nu este foarte clar nici pentru oamenii de
ştiinţă care sunt cauzele diferenţelor dintre rasele de animale produse prin tehnici tradiţionale şi cele reproduse
prin clonare.

Animalele clonate suferă. Majoritatea organismelor clonate nu au supravieţuit sau au murit prematur. Rata
de succes este de un organism viabil la 75 de încercări de clonare. Nu în ultimul rând, clonarea pune şi
probleme de siguranţă a utilizării acestor tehnici. Deocamdată, această tehnică este prea periculoasă pentru
a fi utilizată în folosul direct al oamenilor. Este o problemă de etică gravă.

Date fiind riscurile serioase pentru sănătate şi consecinţele morale ale folosirii acestor tehnici, cred că nu
trebuie să lăsăm niciun echivoc în această privinţă. Din considerente etice, de bunăstare animală şi având în
vedere că în ceea ce priveşte aprovizionarea cu alimente clonarea nu se justifică, cred şi eu că interdicţia
clonării trebuie să fie subliniată în acest regulament.

Christofer Fjellner (PPE). – (SV) Dle președinte, alimentele pe care le consum eu acum nu sunt la fel cu cele
pe care le consumau părinții mei când erau tineri. Alimentele pe care le consumau părinții mei nu erau la fel
cu cele pe care le consumau bunicii mei când erau tineri. Ar trebui să ne bucurăm că lucrurile stau astfel,
parțial pentru că varietatea alimentelor a crescut, dar în principal pentru că reprezintă o condiție prealabilă
pentru ca noi să putem asigura hrana pentru întreaga planetă.

Ceea ce vom vota aici mâine este la fel de ciudat precum ceea ce copiii și nepoții mei vor pune pe mesele lor.
Este important să ne amintim că nu trebuie doar să interzicem sau să punem piedici în calea anumitor lucruri
noi. Trebuie să garantăm faptul că acestea sunt sigure. În acest sens, doresc să vă reamintesc trei principii de
bază care m-au ghidat și sper că îi vor ghida și pe colegii mei deputați.

În primul rând, legislația trebuie să aibă o bază științifică. Deciziile noastre trebuie să se bazeze pe cercetări
relevante și pe o știință obiectivă și realizată în mod corect. Nu trebuie să fie o chestiune de gust personal,
convingeri religioase sau interese particulare. Pentru a veni în întâmpinarea provocărilor viitoare, trebuie să
salutăm inovarea și știința, nu să le prevenim sau să le punem piedici.

În al doilea rând, este important să utilizăm o bază științifică pentru a lua la cunoștință alimentele noi și
pentru a proteja siguranța acestora. Consumatorii vor respinge alimentele noi dacă nu vor putea fi siguri că
ceea ce le oferim este într-adevăr sigur. Cetățenii Europei au dreptul să pretindă această siguranță.

În al treilea rând, și cel din urmă, siguranța alimentară nu trebuie să fie niciodată folosită ca pretext pentru
protecționism și pentru noi bariere în calea comerțului. Acest fapt se află într-o contradicție deplină cu
inovarea și cu dezvoltarea.

Astfel, aș dori să observ inovarea și dezvoltarea unor produse noi, dar, în primul rând, a unor produse sigure.
Nu trebuie să împiedicăm sau să prevenim produsele nou apărute, însă trebuie să garantăm faptul că sunt
sigure.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Dle președinte, dle comisar, doamnelor și domnilor, alimentele noi presupun
reglementări noi. În afară de această chestiune a protecției consumatorului, există de asemenea aspecte etice
relevante privind fabricarea alimentelor noi.

În acest caz, principala preocupare este legată de carnea provenită de la animale clonate, după cum s-a
subliniat și în cadrul dezbaterii din această seară din Parlament. Rezerva de carne din Uniunea Europeană
este suficientă. Prin urmare, nu avem niciun motiv să recurgem la carne provenită de la animale clonate.

Cu siguranță, carnea provenită de la animale clonate nu este a priori nocivă. Cu toate acestea, nu pot fi excluse
anumite riscuri. Nu există nicio dovadă sigură care să demonstreze ce fel de suferință îndură aceste animale.
La momentul actual, se știe în mod cert - în urma statisticilor - faptul că animalele clonate se îmbolnăvesc
mult mai des.

Clonarea reprezintă o violare clară a naturii firești a lucrurilor și noi solicităm o decizie politică transparentă
cu privire la această chestiune. Nu tot ceea ce se poate face este neapărat în beneficiul oamenilor. Nu trebuie

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO172



să existe animale clonate în lanțul alimentar. Trebuie să transmitem Comisiei și cetățenilor noștri un mesaj
politic consecvent și clar.

Un alt aspect important din cadrul acestui regulament este reprezentat de normele cu privire la nanotehnologie.
În vederea garantării unui nivel ridicat de protecție a consumatorului și de siguranță juridică pentru
producători, avem nevoie urgentă de o definiție cu caracter orizontal, care să nu se aplice numai alimentelor
noi, ci și directivelor privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare și produsele cosmetice,
precum și regulamentului privind autorizarea pesticidelor, pe care îl consultăm la momentul de față în primă
lectură. Solicit Comisiei să înainteze cât mai curând o propunere cu privire la această chestiune.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, opt din zece cetățeni europeni consideră
nejustificată clonarea animalelor în scopul producerii de alimente, iar șase din zece nu ar consuma niciodată
produse provenite de la animale clonate. Aceste date confirmă încă o dată că nu există niciun motiv valid
pentru permiterea clonării animalelor în scopul producerii de alimente.

Autorizarea comerțului cu alimente și produse provenite de la animale clonate trebuie să ne facă să reflectăm
cu atenție la consecințele unei astfel de alegeri. Autorizarea la momentul de față a consumului de carne, lapte
și brânză provenite de la animale clonate ar putea, pe viitor, să semnifice autorizarea comerțului cu produse
care nu sunt sănătoase și nici naturale, ci artificiale, create în laborator. Apoi, dna Antonescu a menționat
cu puțin timp în urmă că, la momentul de față, încă nu știm dacă clonarea în scopul producerii de alimente
este sigură și dacă nu pune în pericol sănătatea oamenilor. Știm numai că această tehnică produce suferință
și durere animalelor, fapt care ar putea fi deseori evitat.

Metodele de fabricație tradiționale și munca a milioane de agricultori care, prin muncă și sacrificiu, garantează
produse excelente în fiecare zi, sunt de asemenea puse în pericol de alimentele clonate. Prin urmare, în cele
din urmă, spun „nu” alimentelor clonate, și „da” unei diete sănătoase, echilibrate și - de ce nu, dacă pot spune
așa - mediteraneene.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Dle președinte, doresc să-i mulțumesc raportoarei pentru munca depusă.
Salut sincer faptul că acest al doilea proiect referitor la regulamentul privind alimentele noi va introduce în
cele din urmă norme uniforme cu privire la comercializarea alimentelor noi pe piața din UE. Acest fapt va
lua în considerare nivelul sporit de protecție a sănătății în cadrul Uniunii Europene.

Din câte observ, factorii care stau la baza refuzului autorizării cărnii provenite de la animale clonate și, de
asemenea, a clonării în sine, sunt în principal de natură etică și cu privire la sănătate. Domeniul agricol din
Europa produce alimente la cele mai înalte standarde, bazate pe producție agricolă convențională sau
ecologică. Sectorului agricol din Europa îi sunt impuse în mod constant reglementări și standarde de calitate
stricte pe care trebuie să le pună în aplicare. Principiul precauției trebuie să se aplice în special în cadrul
sectorului alimentar. Nu avem nevoie de carne provenită de la animale clonate în vederea asigurării
aprovizionării cu alimente. Noi, Parlamentul European, ar trebui ca, în timpul celei de-a doua lecturi, ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle președinte, îi mulțumesc sincer raportoarei și îndemn Comisia să
trateze cu seriozitate solicitările făcute astăzi aici.

Avem nevoie de un regulament nou în vederea comercializării în siguranță a alimentelor noi. Cu siguranță
nu avem nevoie de carne provenită de la animale clonate. Există o serie întreagă de motive pentru care nu
avem nevoie de această carne provenită de la animale clonate. Cetățenii noștri europeni, consumatorii noștri,
resping acest produs. Acest fapt este prezentat, pe de o parte, ca alarmism iar, pe de altă parte, ca anti-științific.

Totuși, sunt ferm convinsă că, atât timp cât nu există informații științifice clare care să poată confirma cu
adevărat faptul că această carne provenită de la animale clonate și produsele fabricate din această carne nu
sunt dăunătoare, ar trebui, dacă avem îndoieli, să ne opunem aprobării acestor produse. Cred că astfel nu
numai consumatorii noștri vor avea de câștigat, ci și agricultura europeană.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Dle președinte, aș dori să vorbesc despre utilizarea nanomaterialelor în
produsele alimentare, pentru că cetățenii au multe îndoieli cu privire la acest aspect. Chiar și Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară avertizează că ultimele descoperiri științifice nu pot furniza nicio
informație satisfăcătoare cu privire la efecte semnificative ale nanomaterialelor din alimente, în special cu
privire la maniera în care acestea interacționează cu organismul uman.
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Prin urmare, nanomaterialele nu ar trebui, sub nicio formă, permise în alimente, până când nu vor fi disponibile
proceduri adecvate de testare a evaluării riscului în vederea garantării, fără urmă de îndoială, a siguranței
alimentare. Aș dori, de asemenea, să îmi exprim admirația pentru dna raportoare și să îi transmit mulțumiri.

Miroslav Mikolášik (PPE). – Dle președinte, doresc să subliniez aspectul legat de interzicerea comercializării
alimentelor provenite de la animale clonate și de la descendenţii acestora. Consider cu fermitate că acest fapt
este inacceptabil, nu doar din punctul de vedere al unei piețe alimentare care deține suficiente rezerve de
alimente în UE și care nu necesită completarea acestora cu carne provenită de la animale clonate, ci și din
cauză că stârnește preocupări de natură etică.

Doresc să subliniez în special declarația Grupului european pentru etică, grup care este conștient de
descoperirile și recomandările științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară cu privire la
siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului, precum și de lacunele
existente în cunoștințele legate de bunăstarea animalelor și de sănătatea animalelor clonate și a descendenţilor
acestora. La momentul de față, Grupul european pentru etică nu vede argumente convingătoare care să
justifice ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Dle președinte, dle comisar, chestiunea interzicerii, pe piața europeană, a
animalelor clonate este, de fapt, o chestiune de respect față de principiul prevenirii, stabilit la articolul 191
din Tratatul de la Lisabona.

Nu s-au efectuat studii adecvate cu privire la repercusiunile pe care clonarea animalelor și utilizarea acestora
le-ar putea avea asupra sănătății sau asupra animalelor. Același lucru este valabil și în cazul nanotehnologiei
și un aspect foarte important pe care trebuie să îl abordăm în cadrul acestei directive este etichetarea produselor
modificate genetic. Dacă cetățenii europeni au dreptul să aleagă dacă să mănânce sau nu produse modificate
genetic, ei trebuie să știe, de asemenea, dacă un anumit produs a fost sau nu fabricat din produse modificate
genetic.

Diane Dodds (NI). – Dle președinte, cred că nici animalele clonate, nici vreun produs provenit de la astfel
de animale sau de la descendenţii acestora nu ar trebui utilizat în consumul uman. Comisia trebuie să reflecteze
în mod corespunzător la modul în care trebuie să gestioneze această chestiune și, în perioada de tranziție,
în lanțul alimentar nu ar trebui autorizat niciun produs provenit de la animale clonate sau de la descendenţii
acestora.

Nanotehnologiile au sunt utilizate pe scară largă în domeniul industriei alimentare în întreaga lume. În
Europa, avem nevoie de produse bine dezvoltate și investigate, a căror siguranță pentru consumul uman să
o putem garanta. Aplicarea și reglementarea, atât a tehnologiei, cât și a materialelor, este primordială, dat
fiind faptul că transparența în cadrul întregului lanț de aprovizionare este extrem de importantă. Produsele
trebuie să fie sigure, testate, aprobate și etichetate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul.

Importurile din țările terțe trebuie de asemenea să se conformeze acelorași standarde stabilite de UE şi toate
produsele trebuie testate în vederea garantării siguranței acestora pentru ...

(Preşedintele a întrerupt-o pe vorbitoare)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) În calitate de raportoare a Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia
consumatorilor, îmi cer scuze pentru faptul că nu există niciun acord între Consiliu și Parlament înainte de
cea de-a doua lectură, în ciuda faptului că regulamentul va permite un proces armonizat de aprobare într-o
singură locație din Uniune, o abordare pentru întreaga piață unificată, ceea ce înseamnă mai puțină birocrație,
costuri financiare mai mici, acces mai ușor la piața alimentelor tradiționale din țările terțe, evaluări îmbunătățite
a siguranței alimentelor și sprijin acordat inovării.

În primă lectură, în avizul formulat de mine, am propus să i se solicite Grupului european pentru etică în
domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii să exprime o opinie cu privire la cazurile sensibile din punct de vedere
etic. La momentul actual, chestiunea controversată este reprezentată de produsele provenite de la animale
clonate, cu care eu personal nu sunt de acord, și de etichetarea produselor provenite de la animale hrănite
cu furaje modificate genetic. Cu toate acestea, acest regulament nu s-a aplicat inițial produselor alimentare
modificate genetic, care intră sub incidența unei alte directive, și ar trebui să solicităm Comisiei revizuirea
acestuia. Totuși, în prealabil, acest Parlament ar trebui să declare faptul că, printre obiectivele politicii noastre
agricole, nu se numără și carnea provenită de la animale clonate.
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Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, ar trebui să autorizăm
comerțul cu carne provenită de la animale clonate? Fiecare își adresează această întrebare: de ce ar trebui să
facem acest lucru? Oare ne confruntăm în Europa cu o lipsă de rezerve de carne? Cu siguranță nu. Acesta nu
este un argument valabil.

Consumatorii sunt informați suficient cu privire la această chestiune? Un consumator poate înțelege în mod
clar și poate face diferența între carnea provenită de la animale clonate și carnea care nu provine de la astfel
de animale? Dacă în cazul alimentelor aflate deja în circulație nu este precizat clar conținutul nutrițional,
care sunt șansele ca acesta să fie precizat în cazul acestor alimente noi?

Oare sunt acestea sigure din punct de vedere științific? Vom putea răspunde la această întrebare peste 50 de
ani. A durat secole să descoperim că penicilina poate proveni din mucegai. De fiecare dată când ne confruntăm
cu o epidemie, de la gripa aviară până la boala vacii nebune, durează mult timp până descoperim originile
acesteia și până reușim să o combatem; acum introducem elemente noi a căror siguranță nu a fost dovedită
prin metode științifice.

Oare Europa spune „da” în orice situație? Nu, deoarece această Europă nu dorește menţionarea originii
produselor, ea este împotriva ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

John Dalli, membru al Comisiei. – Dle președinte, doresc să-mi confirm sprijinul în favoarea următoarelor
principii.

În primul rând, înlocuirea procedurii de autorizare descentralizată cu o procedură centralizată la nivel
european. Evaluarea siguranței va fi efectuată de EFSA, iar decizia de autorizare va aparține Comisiei.

În al doilea rând, introducerea unei proceduri de stabilire a unor criterii esențiale și a unor orientări cu privire
la alimentele tradiționale provenite din țările terțe care ar permite alimentelor sănătoase să fie supuse unor
proceduri adaptate de evaluare a siguranței și de gestionare a riscului.

În al treilea rând, în vederea susținerii inovării și a garantării siguranței alimentelor, în cazuri justificate, ar
putea să se aibă în vedere protecția datelor în cazul alimentelor nou apărute.

În al patrulea rând, nevoia unei definiții bazate pe știință a nanomaterialelor care să poată fi ușor adaptată
pentru a reflecta natura evolutivă a științei - o definiție care nu ar trebui să fie elaborată de politicieni, ci, mai
degrabă, să se bazeze pe știință: să fie elaborată de oameni de știință.

În al cincilea rând, clarificarea faptului că toate produsele alimentare care conțin nanomateriale trebuie să
fie autorizate de la caz la caz de către cetățenii europeni.

În al șaselea rând, dreptul consumatorilor de a putea alege în cunoștință de cauză cu ajutorul etichetării
sistematice a tuturor produselor alimentare care conțin nanomateriale.

Cu privire la clonare, am auzit opiniile Parlamentului și voi analiza în profunzime situația pentru a vedea
dacă regulamentul privind alimentele noi reprezintă instrumentul adecvat pentru abordarea clonării animalelor
dat fiind faptul că această chestiune depășește domeniul de aplicare a acestui regulament.

Pot să o asigur pe dna Grossetête că raportul promis cu privire la clonare va fi elaborat obiectiv și va aborda
toate aspectele referitoare la alimentele provenite de la animale clonate și de la descendenţii acestora. Aștept
cu nerăbdare o dezbatere pe acest subiect cu Parlamentul European și Consiliul. Scopul este acela ca un astfel
de raport să sugereze de asemenea opțiuni pentru o soluție echilibrată care va avea ca obiectiv să răspundă
preocupărilor exprimate de toate instituțiile în conformitate cu obligațiile noastre instituționale și
internaționale.

membru al Comisiei. − Anexă - Poziția Comisiei.

Amendamente:

Acceptate / Acceptabile în principiu: 3 8 12 17 27 36 44 48 56 57 75 90 91 93 99 111 114 117 119

Acceptate în parte sau care trebuie reformulate: 1 26 34 35 45 47 49 50 52 60 82 94 95 96 97 106 112
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Neacceptate: 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 37 38 39 40 41
42 43 46 51 53 54 55 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84
85 86 87 88 89 92 98 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 113 115 116 118.

Kartika Tamara Liotard, raportoare. – (NL) Dle președinte, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au luat
parte la această dezbatere. Cred că absenţa Consiliului este deosebit de regretabilă și cred, de asemenea, că
acest Parlament a adoptat o poziție foarte clară cu privire la clonare și consideră într-adevăr că această
chestiune nu are loc în cadrul prezentului regulament și că ar trebui, în orice caz, să fie discutată în cadrul
unei dezbateri deschise și publice. Eu personal nu aș dori pe masa mea carne provenită de la animale clonate,
însă mi-i pot imagina pe alții spunând că dorim un act legislativ separat. În orice caz, este foarte clar faptul
că dorim un act legislativ separat cu privire la această chestiune și că nu ar trebui luată în considerare ca
făcând parte din regulamentul privind alimentele noi. Sper că acest mesaj este perceput foarte clar, deoarece
astăzi am discutat despre nanotehnologie și despre clonare.

Într-adevăr, s-a vorbit mult despre aceste chestiuni, însă regulamentul privind alimentele noi abordează mult
mai multe aspecte. Acesta vizează toate tehnologiile noi care sunt pe punctul de a fi descoperite sau pe care
oamenii de știință le cercetează la momentul actual. Nu dorim să stăm în calea inovării, însă dorim ca
producătorii și consumatorii să știe care este situația și dorim să știm cu certitudine că alimentele din farfuriile
noastre sunt sigure. Prin urmare, sper că această discuție cu privire la clonare nu va mai sta în calea
regulamentului privind alimentele noi, și, de asemenea, că statele în curs de dezvoltare care doresc să
comercializeze alimente naturale, tradiționale pe piața europeană nu sunt descurajate acum de astfel de
dispute să mai comercializeze produse simple, naturale în cadrul Uniunii Europene. Sper că semnalul pe
care Parlamentul l-a transmis în cadrul dezbaterii de astăzi se va oglindi la fel de clar în voturile de mâine și
apoi, cred, situația va lua o turnură pozitivă.

Președinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc mâine (miercuri, 7 iulie 2010, ora 12.00).

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Tiziano Motti (PPE), în scris. – (IT) Raportul adoptat astăzi referitor la introducerea pe piaţă a alimentelor
noi reprezintă o confirmare în plus a receptivității Parlamentului nostru la solicitările adresate de europeni
cu privire la informare și siguranța alimentară, în defavoarea solicitărilor făcute de grupurile de lobby care
susţin testele efectuate pe animale și alimente, care deseori sunt motivate de interese economice. În principiu,
noi nu acceptăm modificarea genetică a oamenilor, animalelor sau plantelor până când nu se va demonstra
la toate nivelurile faptul că nu există niciun fel de repercusiune a acestei modificări asupra sănătății cetățenilor.
În plus, animalele nu ar trebui să sufere în beneficiul sănătății umane. Mă întreb ce avantaj ar putea avea
consumatorii care au acces la carne provenită de la animale care au fost bătute înainte de a fi sacrificate și
„transformate” într-o friptură suculentă cu ajutorul unei injecții cu nanomateriale fabricate sau cu proteine.
Cu doar câteva luni în urmă, când s-a votat cu privire la trombină, cunoscută drept „lipici pentru carne”,
mi-am exprimat preocupările cu privire la inițiative care vizează un beneficiu industrial clar fără a garanta
în același timp protecția completă a consumatorilor. Prin urmare, am votat în favoarea amendamentului 14
în care se susține faptul că Comisia Europeană trebuie să se angajeze să prezinte o propunere legislativă
privind introducerea pe piaţă a alimentelor noi derivate din procese de clonare. Ca cetățean italian originar
din regiunea Emilia-Romagna, singurele „plăcinte” care îmi plac sunt cele de genul ‘alla bolognese’, deoarece
pot fi sigur de faptul că rețeta veche de ani buni este autentică. Pe de altă parte, le resping pe cele modificate
genetic servite consumatorilor fără nicio informare prealabilă detaliată care să le aducă la cunoștință adevărata
origine a alimentelor din farfuriile lor. Vă mulțumesc.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), în scris. – (PL) Dezbaterea de astăzi cu privire la alimentele noi
este foarte importantă din punct de vedere al protejării sănătății și vieții consumatorilor din întreaga Uniune
Europeană. Deoarece este extrem de important ca, atât Parlamentul, cât și Comisia să creeze mecanisme al
căror scop fundamental să fie prevenirea efectelor adverse care ar putea fi cauzate de introducerea pe piaţă
a noilor produse despre care nu deținem nici până în ziua de astăzi informații complete referitoare la efectul
acestora asupra organismului uman. Toți cetățenii Uniunii au dreptul la protecția necesară și la siguranță în
acest domeniu. Aceștia trebuie să aibă încredere deplină în faptul că alimentele disponibile pe piață nu conțin
ingrediente noi, neidentificate și posibil dăunătoare pentru sănătate. Prin urmare, nu putem permite vânzarea
produselor alimentare fabricate cu ajutorul unor tehnologii care nu au fost utilizate sau testate anterior. Sunt
sigură că, în ceea ce privește introducerea pe piață a alimentelor noi, trebuie să acordăm absolută prioritate

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO176



protejării sănătății și vieții consumatorilor, mai presus de orice altceva. Aceste produse noi vor primi autorizaţie
de vânzare pe piața din UE doar dacă va exista această garanție cu privire la sănătate.

16. Emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (Reformare)
(dezbatere)

Președinte. – Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură în numele Comisiei
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară referitoare la poziția comună în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) (raportor: Holger Krahmer) (11962/3/2009
- C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) (A7-0145/2010).

Holger Krahmer, raportor. – (DE) Dle președinte, această dezbatere a fost programată la un moment nepotrivit.
Mi-aș fi dorit să fi văzut echipa olandeză câștigând, chiar dacă ar fi fost ultima victorie din cadrul acestei Cupe
Mondiale. Probabil acesta este un moment de rău augur, deoarece nu mai putem urmări meciul, deci, probabil,
la urma urmei nu vor câștiga.

Dle comisar, astăzi - sau mai precis mâine - încheiem un pachet legislativ pe care îl dezbatem de mai mult
de doi ani. Responsabilă pentru acest fapt nu este doar polemica, ci și alegerile europene care au avut loc
între timp și, de asemenea, intrarea în vigoare a unui nou tratat european care a reprezentat nevoia de adaptare
a anumitor aspecte.

Cu toate acestea, cred că în urma dezbaterii de astăzi putem trage o concluzie și anume, că votăm cu privire
la un compromis care merită în totalitate să fie aprobat chiar dacă, în anumite domenii, am putea face acest
lucru scrâșnind din dinți.

Aș dori să subliniez două aspecte. Primul vizează cerinţele legate de mediu pentru instalațiile industriale. În
acest caz discutăm despre o aplicare mai bună a celor mai bune tehnici disponibile în Europa. Cred că am
găsit un punct care menționează excepțiile în cadrul compromisului pe care îl dezbatem la momentul actual,
care oferă Comisiei Europene - dle Potočnik, mă adresez direct dvs. - instrumentele necesare în vederea
asigurării, în următorii câțiva ani, a unei utilizări mai bune și mai ferme decât până acum a celor mai
performante tehnici disponibile, de către cele aproximativ 52 000 de instalaţii industriale care sunt afectate
în acest sens.

Am auzit multe argumente în cadrul acestei dezbateri. Aș dori să mă refer la unul dintre acestea, deoarece
nu îl înțeleg deloc. Mi se spune des că utilizarea celor mai bune tehnici disponibile este prea costisitoare și
că, prin urmare, vom pune în pericol competitivitatea industriei europene, cu atât mai mult pe perioada
crizei. Nu-mi place să-mi reamintesc de trecutul meu, însă provin din fosta Republică Democrată Germană,
Germania de Est. Colapsul economic și ecologic al RDG a fost provocat de faptul că timp de secole am neglijat
să investim în tehnologii actualizate.

Cred că, pentru a putea funcționa, fiecare industrie și fiecare întreprindere industrială trebuie să investească
în tehnologii actualizate, deoarece, altfel, acestea vor deveni mai puțin competitive, iar o astfel de investiție
ajută de asemenea la reducerea emisiilor de substanțe poluante. Astăzi, avem posibilitatea de a introduce o
directivă care va îmbunătăți situația de la care am plecat.

Cea de-a doua parte a directivei - și la această parte mă refeream când am menționat de scrâșnit din dinți -
vizează instalațiile de ardere de dimensiuni mari. 66 Discutăm încă o dată - cum am făcut și înainte de ultima
directivă - despre reînnoirea scutirilor, până în 2020, în anumite cazuri până în 2023, acordate instalațiilor
de ardere de dimensiuni mari care nu trebuie să respecte obligațiile privind mediul și, în special, valorile
limită privind poluanții atmosferici.

În acest sens, solicit Consiliului, dar și tuturor celor de aici, să aibă în vedere cu mare atenție cât de rațional
este faptul că propunem obiective ecologice ambițioase, pe care le discutăm și le salutăm, însă, de fiecare
dată când vine momentul punerii în aplicare a acestora și a transformării acestora în legislație concretă,
începe o tragedie în Europa. Apoi, dintr-o dată, statele membre realizează cât de multe costuri implică, ce
facturi avem de achitat și apoi, de regulă, sunt pedepsiți cei care au recurs înainte la acest lucru.

Există mai multe state membre care la ora actuală îşi respectă deja obligațiile și care, în final, vor fi lăsate pe
dinafară. Repet: fie că discutăm despre instalații industriale sau despre instalații de ardere de dimensiuni mari
- care în general sunt centrale care funcționează pe bază de cărbune - nu avem de-a face cu lucruri
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științifico-fantastice. Nu discutăm despre lucruri care nu sunt disponibile; din contră, aceasta reprezintă o
tehnologie actualizată. Cele mai bune tehnici disponibile - ceea ce este disponibil pe piață având în vedere
factorii privind competitivitatea și costurile - pot fi incluse în cadrul acestor instalații, iar astăzi, în acest
context, încheiem un pachet legislativ care cred că este mai bun decât cel aflat în vigoare la momentul actual
și, prin urmare, după părerea mea am face bine să îl aprobăm. De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor
mei deputați care, chiar dacă uneori spun exact ceea ce gândesc, fără menajamente, au lucrat împreună cu
mine în ultimii doi ani, pentru acest pachet, pentru sprijinul lor, pentru toată alergătura și, în primul rând,
pentru faptul că aproape toate grupurile principale au subscris la acest compromis.

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Dle președinte, dat fiind faptul că și eu sunt pasionat de sporturi, sunt
de acord cu dvs., însă Olanda conduce cu 3 la 1, și cred că propunerea pe care o dezbatem astăzi merită
efortul de a fi prezenţi aici.

Ne aflăm pe punctul de a încheia un acord privind emisiile industriale care va alinia acțiunile Uniunii Europene
în vederea reducerii poluării provenite din cele mai mari surse industriale la obiective ecologice ambițioase.
În același timp, va oferi oportunități de inovare ecologică și va consolida metodele de producție durabile în
sectoare importante ale economiei noastre.

Nu am fi ajuns până aici dacă Parlamentul European nu ar fi depus această muncă grea în cadrul acestui dosar
important. Aș dori să îi mulțumesc și să îl felicit pe dl raportor Holger Krahmer, precum și Comisia pentru
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, pentru munca excelentă depusă cu privire la propunerea de
directivă privind emisiile industriale.

Această directivă reprezintă un progres semnificativ în vederea monitorizării poluării industriale din Uniunea
Europeană. La momentul actual, poluarea industrială este răspunzătoare pentru mai mult de 80 % din emisiile
de dioxid de sulf, pentru mai mult de 40 % din praful din atmosferă și pentru mai mult de 30 % din oxizii de
azot existenți. De asemenea, ne confruntăm cu situația în care, implementarea la nivel local, cu diverse
aplicații ale celor mai bune tehnici disponibile, este diversă.

Prin urmare, este foarte clar faptul că starea actuală a lucrurilor este insuficientă, nu doar în ceea ce privește
protecția mediului, ci și denaturarea concurenței.

Consolidarea a două dintre elementele centrale ale legislației - aplicarea, ca regulă, a celor mai bune tehnici
disponibile și valori limită reexaminate ale emisiilor pentru sectoarele majore - este absolut necesară și sunt
încântat să observ că Parlamentul este de aceeaşi părere.

Acțiunile întreprinse în acest sens vor garanta faptul că instalațiile industriale din întreaga Uniune Europeană
vor atinge standarde ecologice înalte și vor proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor noștri. De asemenea,
ne oferă oportunitatea de a stimula inovarea ecologică.

Munca depusă de Parlamentul European, după cum am menționat deja, a fost fundamentală în vederea
încheierii unui acord care menține integritatea cu privire la mediu a propunerii înaintate de Comisie și care,
de câteva ori în cadrul procesului instituțional, a părut irealizabil. Votând în favoarea acestei directive,
Parlamentul își poate demonstra angajamentul real față de reducerea poluării provocate de industrie.

Comisia poate accepta pachetul de compromis - și este un compromis - pentru a ajunge la un acord cu privire
la această directivă la a doua lectură și aș încuraja Parlamentul să adopte aceeași poziție.

Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE. – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând,
doresc să îl felicit pe raportorul nostru, dl Krahmer, deoarece cu toții știm că am ajuns cu adevărat la un
rezultat care uneori părea irealizabil. Doresc să subliniez faptul că această directivă, acest dosar, era considerat
în mare pericol de a fi supus concilierii.

Prin urmare, după cum a menționat şi dl comisar, este evident pentru toți faptul că ne confruntăm cu o
muncă complexă și care a necesitat foarte mult timp. Este suficient să ne gândim că aceasta este o directivă
din 1996 și că munca depusă ne duce la cea de-a cincea și cea mai importantă modificare a directivei privind
emisiile industriale.

Cred că doar aceste câteva informații sunt suficiente pentru a realiza lipsurile și defectele acestei directive.
Directiva s-a dovedit a fi dificil de aplicat - aș remarca faptul că s-au iniţiat proceduri de încălcare a dreptului
comunitar împotriva statelor membre - și are un domeniu de aplicare atât de larg încât uneori este cu adevărat
inadecvată. Prin urmare, toate acestea - nu trebuie să ne ascundem de ele - au determinat eforturi mari, au
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necesitat sacrificii din partea tuturor instituțiilor implicate, a tuturor grupurilor politice și a tuturor delegațiilor
naționale și ne-au pus în mod frecvent în situația de a face niște alegeri cu adevărat dificile.

Cu toate acestea, în această seară, mă aflu aici pentru a afirma cu convingere că, după părerea mea, am ajuns
la cel mai bun rezultat posibil în vederea protejării concurenței, a mediului, precum şi a politicii europene
în domeniul industriei și al ocupării forţei de muncă. Deținem cu adevărat, pe de o parte, o directivă care
impune tuturor statelor membre obligații comune și, pe de altă parte, o directivă care permite, de asemenea,
flexibilitatea necesară.

Prin urmare, sper cu adevărat ca rezultatele acestei reformări să aibă un efect imediat asupra reducerii poverilor
administrative și, pe termen mediu, să îmbunătățească performanța ecologică și să consolideze industria
europeană.

Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D. – (SV) Dle președinte, aș dori să încep prin a-i mulțumi dlui Krahmer
pentru ca a insistat în vederea adoptării unei directive ambițioase. De asemenea, doresc să le mulțumesc
tuturor celor care și-au oferit sprijinul și au venit cu propuneri, deoarece munca depusă cu privire la această
directivă este importantă. Directiva vizează peste 50 000 de instalații industriale, cu alte cuvinte, instalații
care oferă locuri de muncă multor persoane și care, în același timp, reprezintă cauza unui procent mare din
poluarea atmosferică, având, prin urmare, un impact asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Propunerea
pe care o vom vota mâine nu este nici pe departe perfectă, însă, comparativ cu actuala legislație, reprezintă
un pas hotărât în direcția corectă. Prin urmare, merită să fie votată.

Principala problemă este extinderea termenului limită până la care instalațiile de ardere de dimensiuni mari
beneficiază de scutiri, în ciuda faptului că acestea sunt responsabile pentru 90 % din emisiile industriale de
dioxid de sulf și de dioxid de azot. Cu privire la această chestiune, pur și simplu nu am putut obține ceea ce
am vizat din partea conservatorilor din Consiliu și Parlamentul European, fapt care este regretabil. Cu toate
acestea, aspectul pozitiv al propunerii pe care urmează să o votăm mâine este faptul că, pe viitor, condițiile
cu privire la acordarea scutirilor vor fi mai stricte și mai clare. Principala prioritate a Grupului Alianţei
Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European a fost exact aceasta, și anume, stabilirea
ordinii și crearea unei formulări care să specifice faptul că vor exista de factomai puține scutiri decât există la
momentul actual. Sunt bucuroasă că am avut succes în această privință.

În același timp, cele mai bune tehnici disponibile și documente de referință vor juca un rol fundamental, iar
industria va deține flexibilitatea necesară în vederea investițiilor care se impun. În general, acest fapt poate
însemna că noi creăm condițiile necesare pentru a progresa în ceea ce priveşte reducerea emisiilor industriale
și toate consecințele pozitive pe care acest fapt le va avea asupra sănătății și asupra mediului. În același timp,
vom înregistra progrese și în vederea unei concurențe mai loiale, dat fiind faptul că amendamentele vor
stimula o aplicare mai bună cu privire la valorile limită de emisii. Ultimul aspect, dar nu cel din urmă, se
referă la crearea de locuri de muncă suplimentare și mai sigure în momentul în care Uniunea Europeană va
trebui să facă față concurenţei din state în care la momentul actual se fac investiții majore în chiar acest tip
de schimbări. Dle Krahmer, nu trebuie să sfârșim într-o situație precum cea a Germaniei de Est şi să rămânem
printre ultimii.

Chris Davies, în numele Grupului ALDE. – Dle președinte,dl Holger Krahmer și cu mine nu suntem întotdeauna
de acord cu privire la legislația în domeniul mediului și la măsura în care aceasta ar trebui pusă în aplicare,
însă, în ceea ce privește această măsură, cred că avem opinii foarte asemănătoare în ciuda faptului că multe
dintre argumentele pe care dumnealui le-a prezentat colegilor săi au fost naționaliste.

A fost capabil să susțină că Germania a aplicat eficient această directivă, sau mai eficient decât orice alt stat
membru, inclusiv mai eficient decât statul din care provin eu. Acest fapt demonstrează că Germania se află
în dezavantaj concurențial față de alte state. Acest argument se poate aplica în cazul multor aspecte legate
de legislația din domeniul mediului. Trebuie să existe condiții echitabile de concurență. Directiva care va
intra în vigoare trebuie aplicată în mod egal și eficient în cadrul întregii Uniuni Europene dacă dorim să
protejăm mediul și să garantăm că anumite state nu vor avea un avantaj concurențial dacă nu investesc în
vederea îmbunătățirilor necesare pentru realizarea acestui fapt.

Ideea este că acum noi am reformat această directivă. Probabil că nu am făcut-o mai puțin constrângătoare,
însă am soluţionat problema neaplicării primei măsuri de către statele membre. Statele membre au scăpat.
Statul membru din care provin, Regatul Unit, a scăpat. Nu a procedat aşa cum a procedat Germania.

Prin urmare, îl rog pe dl comisar să ne spună exact - să precizeze în mod oficial - ce anume din cadrul acestei
directive va garanta faptul că statele membre vor respecta cu adevărat ceea ce li se va cere să respecte?
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Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE. – (NL) Dle președinte, voi fi scurt, deoarece meciul
Olanda-Uruguay nu s-a terminat. Conducem cu 3 la 1, deci se pare că Olanda va ajunge în finală. Voi fi scurt,
deoarece doresc să prind finalul meciului.

Revenind la directiva despre care discutăm, aceasta este o directivă extrem de importantă deoarece vizează
calitatea aerului pe care îl respiră toți locuitorii Europei. Din această perspectivă, sunt extrem de dezamăgit
de cursul negocierilor. Mă bucur că dl Davies, colegul meu deputat, a dat drept exemplu propriul său stat
membru, propriul său guvern, deoarece acesta este unul dintre guvernele care au pus bețe în roate și care au
tensionat în continuu negocierile referitoare la această directivă. Acest fapt înseamnă că, de exemplu, la
momentul actual, Olanda suferă mai mult de pe urma poluării provenite de la trei centrale foarte poluante
pe bază de cărbune din Regatul Unit decât de pe urma poluării provenite de la 11 astfel de centrale olandeze.
Acest fapt indică foarte clar cât de neechitabile sunt condițiile cu privire la calitatea aerului și la abordarea
pe care o adoptăm față de industrie. Olanda și, de asemenea, Germania, țara de origine a colegului meu
dl Krahmer, a aplicat această directivă foarte bine și foarte strict, în timp ce alte state, precum Italia și Regatul
Unit, nu au respectat-o ani la rând. Este extrem de clar faptul că această directivă trebuie consolidată și mă
afectează să văd că Italia și, în special, Regatul Unit împiedică mereu progresul în cadrul Consiliului.

Cu toate acestea, în definitiv, mă declar un susținător ferm al acestei consolidări. La urma urmei, chiar dacă
mai au la dispoziție încă 12 ani, chiar și centralele din Regatul Unit și din Italia, și de oriunde din Europa, vor
trebui să îndeplinească într-un final aceste standarde înalte, garantând astfel sănătatea cetățenilor din toate
statele membre ale UE. La urma urmei, despre asta este vorba.

Prin urmare, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană va vota în favoarea acestei directive, dar cu inima
grea, deoarece parcursul a fost atât de dificil. Îi auzim adesea pe deputații europeni vorbind despre nevoia
de condiții echitabile, însă când se pune problema aplicării acestora pentru a respira un aer curat, multe
dintre statele membre dau înapoi. Această lacună rămâne, însă nu va mai dura mult până când toate statele
membre vor fi obligate să se conformeze. Ni se vor oferi condiții egale și vom avea aer curat. Merită să votăm
în favoarea acestui fapt, deși procesul s-a dovedit a fi dezamăgitor din cauză că anumite state membre au
renunțat. La urma urmei, înregistrăm progrese. Cred că meciul s-a încheiat și că Olanda a ajuns în finală.

Martin Callanan, în numele Grupului ECR. – Dle președinte, sper că dezamăgirea dlui Eickhout cu privire la
directiva pe care o dezbatem în această seară este aplanată de victoria faimoasă a jucătorilor olandezi, care
se folosesc probabil în jocul lor din această seară de cele mai bune tehnici de fotbal disponibile. Din păcate,
Anglia nu s-a putut afla acolo, dar asta este; nu putem deține totul.

Revenind la subiectul dezbaterii, aș dori mai întâi să salut munca depusă de dl Holger Krahmer. A fost o
directivă foarte lungă și complicată, iar dumnealui a depus eforturi în vederea implicării tuturor grupurilor
politice și a tuturor opiniilor în cadrul acestei dezbateri. În cele din urmă, am ajuns la un compromis acceptabil.
Nimeni nu a obținut ce a vrut - probabil astfel se recunoaşte o legislație europeană bună, dar există şi anumite
treburi necurate la mijloc - și nimeni nu este fericit. Statele membre nu sunt neapărat fericite. Cu siguranță,
anumiți deputați din acest Parlament sunt foarte nemulțumiți.

Sper că nemulțumirea dlui Eickhout se va reduce mai târziu însă, cu toate acestea, am obţinut un rezultat
global bun. Compromisurile la care s-a ajuns reprezintă, după părerea mea, o balanță echitabilă între, pe de
o parte, protejarea mediului și, pe de altă parte, anumite preocupări legitime ale anumitor state membre cu
privire la faptul că forțarea închiderii înainte de termen a numeroase centrale pe cărbune ar avea de fapt
efecte negative asupra mediului - cu ce va fi înlocuită energia? Trebuie să respectăm legislația și directivele
pe termen lung cu privire la emisii, fapt care ar fi compromis prin forțarea închiderii înainte de termen a prea
multor centrale și, în cele din urmă, toate progresele pe care dorim să le înregistrăm trebuie să fie plătite de
cineva. Într-un final, întotdeauna consumatorul este cel care plătește. În Europa trecem printr-o perioadă de
recesiune și trebuie să fim atenți să echilibrăm balanța între protecția mediului și progresele costisitoare.

João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL. – (PT) Dle președinte, dle comisar, dle Krahmer, doamnelor și
domnilor, noua directivă va crea un cadru legislativ mai exigent și mai actualizat cu privire la emisiile
industriale, pe care îl considerăm un progres important în vederea unei protecţii mai bune a mediului și a
sănătății cetățenilor, în special a celor care locuiesc și muncesc lângă complexe industriale sau în zone afectate
de acestea.

Prin impunerea unor valori limită a emisiilor unei serii extinse de poluanți și prin stabilirea nevoii de adaptare
a industriilor care emit cantități mari de poluanți la aceste valori limită prin intermediul tehnologiilor
îmbunătățite disponibile, se stabilește un principiu important: și anume că, pentru a proteja mediul și sănătatea
cetățenilor, trebuie să aplicăm în cadrul proceselor de producție, în special în cadrul acelor procese care au
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cel mai mare impact asupra mediului, cele mai bune tehnologii pe care progresele științifice și tehnologice
ni le-au pus la dispoziție.

De asemenea, aceasta este abordarea pe care o susținem și cu privire la dioxidul de carbon și la alte emisii de
gaze cu efect de seră. Ca alternativă la utilizarea instrumentelor de piață precum comercializarea emisiilor
de dioxid de carbon, pe care Uniunea Europeană a susținut-o, propunem o abordare legislativă eficientă din
punct de vedere ecologic și justă din punct de vedere social, în contrast cu abordarea comercială.

Din acest motiv, salutăm respingerea în a doua lectură a aplicării comercializării emisiilor de dioxid de azot
și de dioxid de sulf după cum s-a sugerat, și am luat la cunoștință amendamentul care clarifică, de asemenea,
posibilitatea de a stabili valori limită și, deci, o abordare prin intermediul legislației și nu prin intermediul
pieței, cu privire la dioxidul de carbon și la alte gaze cu efect de seră care fac obiectul sistemului european de
comercializare a cotelor de emisii în vederea acordării licenţelor de emisii.

Cu toate acestea, în timp ce continuăm să depunem eforturi în vederea reducerii emisiilor, nu trebuie să
uităm diferențele care există între statele membre și caracteristicile fiecăruia, precum sistemele de producție
și condițiile de producție din fiecare stat, precum și abilitatea de a aplica adaptările necesare în tehnologie și
în procesele de producție.

Acest angajament asigură respectarea pe viitor a acestei realități variate. Aceste amendamente adecvate și
motivate pe care le avem în vedere, împreună cu planurile de tranziție naționale, asigură flexibilitatea necesară
pentru implementarea tehnologiilor îmbunătățite disponibile, fără a compromite obiectivele originale privind
protecţia mediului și a sănătății cetățenilor.

De asemenea, apreciem posibilitatea exprimată cu privire la menținerea sau adoptarea de către statele membre
a unor măsuri de protecție mai stricte decât cele stabilite de prezenta directivă, și anume, cu privire la emisiile
de gaze cu efect de seră pe care le-am amintit mai devreme.

Pentru a proteja producția durabilă în cadrul diferitelor state membre și în cadrul diferitelor regiuni, acest
cadru legislativ nou trebuie completat cu măsuri ale UE de susținere a modernizării sistemelor de producție,
în special în cadrul economiilor mai vulnerabile.

În cele din urmă, este de asemenea esențial să sprijinim investițiile în activităţi de cercetare și dezvoltare
publice pentru a garanta dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a celor mai bune tehnologii disponibile.

Oreste Rossi, în numele Grupului EFD. – (IT) Dle președinte, doamnelor și domnilor, măsura examinată astăzi
este una dintre cele mai importante din întreaga legislatură și, într-adevăr, va avea implicații economice
semnificative.

Am început cu un text aprobat în comisie cu delegația Lega Nord care a votat împotriva acestuia deoarece,
în forma în care s-a propus inițial, ar fi provocat închiderea multor instalaţii industriale și restructurarea
altora. În urma blocării acestuia de către Consiliu și în urma unei serii de discuții trilaterale între Comisia
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Consiliu și Comisie, a fost revizuit și modificat, i-au
fost aduse, în opinia noastră, îmbunătățiri globale.

Astăzi, vom vota cu privire la un text care sporește atenția industriilor față de mediu dar care, în același timp,
nu are un impact exagerat asupra economiei industriale europene, în special în această perioadă de criză prin
care trecem la momentul de față. Respectul față de mediu nu înseamnă închiderea instalaţiilor industriale
europene, deoarece aceste facilități pur și simplu s-ar muta în țările terțe sau pe piețele emergente unde nu
există controale cu privire la mediu.

Într-adevăr, China a declarat recent că nu are nicio intenție de a-și reduce rata de utilizare a surselor de energie
- 80 % cărbune, 20 % petrol - și, de fapt, a declarat că, până în 2020, dorește să-și dubleze nevoia de energie.
Închiderea sau mutarea afacerilor din Europa în alte state nu aduce niciun avantaj mediului la nivel global,
ci doar pierderi de locuri de muncă și agravarea crizei economice.

Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Dle președinte, compromisul la care am ajuns împreună cu Consiliul,
cu privire la care vom vota mâine, finalizează cadrul referitor la emisiile industriale din Europa în următoarele
decenii. Reprezintă un succes legislativ deoarece, pe timp de criză economică gravă și într-un moment în
care ne confruntăm cu provocări importante cu privire la mediu, se promovează o soluție logică, realistă și
echilibrată.
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Acest fapt este valabil în special cu privire la planurile naționale de tranziție care vor viza centralele de
dimensiuni mari. În țara din care provin, în Grecia, prevederile inițiale necesitau modificări imediate, care
puneau în pericol mii de locuri de muncă și siguranța energetică a statului sau, în schimb, ar fi necesitat
dotarea centralelor vechi, care urmau să fie închise în trei-patru ani, cu filtre noi în valoare de sute de milioane
de euro. Cu alte cuvinte, fie am fi pierdut o sumă imensă de bani, fie ne-am fi confruntat cu costuri economice
și sociale imense.

Din păcate, piața de electricitate nu este încă o piață unică. Va dura până la îndeplinirea acestui obiectiv.
Dacă, prin urmare, vom urmări măsuri draconice cu privire la un singur aspect al pieței, acest fapt va genera
costuri imense pentru statele de la marginea Uniunii care nu dețin încă interconexiuni și nu intră încă în
contact cu restul pieței unice.

Pe de altă parte, prin intermediul acestui compromis între planurile naționale, am câștigat - chiar dacă mai
târziu - beneficii imense în favoarea mediului, beneficii care vor spori în timp, în funcție de condițiile și de
situația reală din fiecare stat membru, fără a implica costuri sociale imense. Acesta reprezintă un acord
judicios de care toți susținătorii săi au toate motivele să fie mulțumiți.

Jo Leinen (S&D). – (DE) Dle președinte, dl comisar Potočnik a mulțumit categoric Parlamentului pentru
faptul că am rămas atât de fermi pe poziții cu privire la acest pachet legislativ și pentru faptul că am contribuit
la marele progres care va avea loc acum cu privire la prevenirea poluării atmosferice. Aceste mulțumiri
trebuie, bineînțeles, să fie adresate raportorului nostru, dl Krahmer, pentru munca sa excelentă, însă, de
asemenea, tuturor raportorilor alternativi și celorlalți care ni s-au alăturat în vederea îndeplinirii acestui
obiectiv de purificare a aerului Europei.

Agenția Europeană de Mediu ne-a furnizat un raport care arată faptul că, în anumite zone, încă ne confruntăm
cu o situație proastă cu privire la poluarea aerului, la oxizii de azot și la praf. Dle comisar, și dvs. ați afirmat
acest lucru. Acum sperăm că, odată cu acest nou amendament, veți deține și un instrument în vederea
efectuării de controale. Sperăm, de asemenea, că îl veți pune într-adevăr în aplicare cu fermitate și că nu veți
accepta nicio scutire majoră și nici acțiuni cu efect dilatoriu. În definitiv, directiva precedentă datează din
1996 - adică de acum 14 ani!

Pot înțelege statele membre noi precum Polonia și altele, însă nu pot înțelege deloc vechile statele membre
- faptul că, în toți acești ani, s-au realizat atât de puține lucruri, și, de asemenea, nu pot înțelege argumentele
pe care le auzim din nou în acest caz, cu privire la locurile de muncă și la costuri. Bineînțeles, astfel de lucruri
ies întotdeauna prost; dacă aşteptăm prea mult, totul vine dintr-odată. Dacă ne facem munca la timp, putem
să inovăm și să protejăm în același timp locurile de muncă.

Astfel, înregistrăm un mare succes, deși acesta este afectat într-o anumită măsură de instalaţiile de ardere de
dimensiuni mari. Peștii mici sunt întotdeauna prinși, față de cei mari care de obicei scapă. Din păcate, ceea
ce se întâmplă deseori în viața de zi cu zi se aplică și în cazul instalaţiilor industriale.

Evžen Tošenovský (ECR). – (CS) Cu siguranță este foarte important să exercităm presiuni în vederea
reducerii emisiilor de substanțe periculoase generate de industrie. Acest proces este foarte important. Pe de
altă parte, nu ar trebui să urmăm o linie strict birocratică, deoarece este posibil ca, prin influența economiei
și a presiunilor în vederea a diferite soluții, să ajungem exact la polul opus. Companiile s-ar putea închide,
iar costurile legate de soluționarea problemelor rezultate vor fi mult mai ridicate decât în cazul în care am
încerca cu adevărat să găsim cea mai bună soluție.

De asemenea, nici nu sunt convins că va fi posibil să exercităm presiuni asupra companiilor numai în vederea
căutării și a utilizării celor mai bune tehnologii, însă consider că este un mecanism important de căutare a
celei mai bune soluții și de reducere reală a emisiilor. Spun aceste lucruri deoarece, timp de 16 ani, am fost
primarul și guvernatorul unei regiuni industriale foarte complexe, în care m-am confruntat deseori cu nevoia
de a face alegeri foarte dificile prin intermediul negocierilor.

Sirpa Pietikäinen (PPE). – (FI) Dle președinte, această directivă privind emisiile industriale va impune cu
adevărat limite mai stricte pentru emisiile de praf, oxizi de azot și dioxid de sulf. Trebuie să facem măcar
acest lucru de dragul sănătății oamenilor și al mediului. Chiar şi după adoptarea acestei directive, situația nu
va fi cu adevărat satisfăcătoare nicăieri în Europa.

Îmi pare rău în mod special pentru faptul că, în temeiul acestui compromis, numărul scutirilor și amploarea
acestora a fost foarte mare. Nu are rost să ne imaginăm că astfel acționăm în folosul industriei noastre sau
al nivelului competitivităţii noastre: din contră, în vederea aplicării strategiei UE 2020, de exemplu, ar trebui
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să investim în creștere ecologică, în eficiența resurselor și în competitivitate. Un alt lucru care mă întristează
referitor la această propunere este faptul că nu se înregistrează niciun progres cu privire la emisiile absorbite
de sol și la competență. Având în vedere gravitatea situației, sper că Comisia va putea aplica măsuri prompte
și eficiente în temeiul Directivei privind solul.

Bineînțeles, este vorba despre un compromis pozitiv. Sunt încântată în mod special de includerea principiului
referitor la cele mai bune tehnici disponibile, deși rețelele europene privind siguranța, care reprezintă cerințele
minime, se află doar în stadiul de evaluare a nevoilor, în special în ceea ce priveşte scutirile. Cred că este cu
adevărat importantă precizarea faptului că această directivă nu va împiedica, desigur, statele membre să
aplice o legislație mai severă și mai bună, lucru care se aplică și în cazul gazelor cu efect de seră. Sper ca, pe
viitor, în momentul în care directiva va fi modificată și actualizată, Comisia să includă și emisiile de dioxid
de carbon într-un sistem de monitorizare integrat, deoarece ar fi un lucru bun și eficient.

Pavel Poc (S&D). – (CS) În primul rând, aș dori să îmi exprim admirația reală față de dl raportor Krahmer
și față de eforturile incredibile depuse, nu doar din punct de vedere profesional, ci și din punct de vedere al
negocierilor, deoarece realizarea unui compromis și atingerea unui rezultat atât de echilibrat cu privire la o
astfel de directivă complexă și sensibilă reprezintă o performanță aproape supraomenească. Noua directivă
unifică în cele din urmă procedurile aplicate în Uniunea Europeană și contribuie la reducerea poverii
administrative, punând capăt diferențelor privind aplicarea reglementărilor în statele membre. Bineînțeles,
în statul din care provin, constat, în rândul organizaţiilor civice și în cadrul regiunilor, o anumită nemulțumire
cu privire la rezultatul negocierilor trilaterale, însă, în același timp, sunt conștient de faptul că, deși Parlamentul
European nu a reușit să-și ducă la îndeplinire toate solicitările și toate comentariile, s-a ajuns la un compromis
puternic în urma căruia se vor reduce cu adevărat emisiile și se va îmbunătăți calitatea mediului, nu numai
în Europa, ci și în alte regiuni.

Planurile naționale de tranziție, împreună cu posibilitatea acordării de scutiri în cazul instalațiilor de ardere
de dimensiuni mai, vor încetini într-o anumită măsură procesul de modernizare, însă, în același timp, vor
furniza economiilor naționale care depind de cărbune în vederea producerii de energie posibilitatea de a
inova în perioade de timp realiste. Solicitarea de a crea o rețea europeană de salvare a fost eliminată, însă,
bineînțeles, Comisia Europeană trebuie să revizuiască nivelurile minime de emisii la intervale regulate, creând
astfel o bază sigură pentru un standard european de emisii. Au fost impuse norme stricte cu privire la acordarea
unor amânări în legătură cu introducerea celor mai bune tehnici disponibile, oferind organismelor relevante
un nivel considerabil de flexibilitate. Prin urmare, după votul de mâine va veni vremea ca acestea să își asume
responsabilitatea și, în special ca Comisia să își asume responsabilitatea și să facă față presiunilor, dat fiind
faptul că această versiune de compromis a directivei reprezintă un fundament, iar succesul real va depinde
de aplicarea procesului în cadrul statelor membre.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Dle președinte, principalele schimbări care trebuie efectuate în cadrul legislației
privind instalaţiile industriale din cadrul Uniunii Europene vizează principii mai stricte cu privire la emisiile
de gaz provenite din surse industriale și îndeplinirea obligațiilor referitoare la protecția mediului. Proiectul
de directivă privind emisiile industriale, care combină și modifică opt directive existente, este fundamental
pentru îmbunătățirea mediului și a calității aerului în UE. Acesta introduce o consolidare a standardelor
privind emisiile provenite din surse de ardere de dimensiuni mari, iar reglementările sale acoperă un număr
semnificativ mai mare de instalații de ardere.

Sectorul energetic al fiecărui stat are propriul său caracter specific și propria politică de securitate în domeniul
energiei, cel puțin până în momentul adoptării unei politici comune și uniforme în domeniul energiei.
Aproximativ 95 % din sectorul energetic polonez se bazează pe cărbune. Adoptarea cerinţelor inițiale ale
noii directive ar amenința grav a securitatea energetică a Poloniei, precum și a altor state din această parte a
Europei care se află într-o situație similară deoarece sectorul lor energetic prezintă caracteristici similare.

În acest sens, o soluție bună ar fi să ajutăm statele membre să atingă obiectivele legate de mediu prin stabilirea
unor planuri naționale de tranziție, permițând aplicarea temporară a unor valori limită mai mari pentru
emisii. Un alt factor-cheie va fi posibilitatea de eliberare a autorizaţiilor cu derogare, astfel încât, în momentul
aprobării emisiilor, se vor putea lua în considerare situația locală și condițiile geografice și economice specifice.
Cu toate acestea, schimbările privind legislația referitoare la mediu ar trebui să stabilească întotdeauna
obiective care să poată fi îndeplinite de toate statele membre.

Textul de compromis restabilește multe dintre planurile originale ale Consiliului, care au ținut seama de
faptul că, din cauza dependenței lor de cărbune sau de condițiile geografice, multe state membre nu pot
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respecta standardele extrem de înalte privind mediul. Consider că această abordare privind reducerea emisiilor
și introducerea unor standarde înalte este adecvată, deoarece este atât rațională, cât și realizabilă în practică.

Adam Gierek (S&D). – (PL) Dle președinte, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
a respins mecanismele raționale de reconciliere. Adoptarea raportului dlui Krahmer va pune întreprinderile
într-o situație dificilă.

În Polonia, în conformitate cu prevederile sale de aderare, centralelor cu o capacitate de peste 500 MW li se
vor instala în 2018 sisteme de desulfurizare umedă. Dacă această directivă restrictivă intră în vigoare în 2016,
în decurs de șase ani vor trebui modernizate peste 1 200 de boilere din Polonia. Această chestiune pune
probleme din punct de vedere economic și tehnic. Această directivă ar trebui aplicată numai în cazul
investițiilor noi. Adoptarea acestui compromis controversat va determina centralele electrice din Polonia,
de exemplu, ca până în 2020 să reducă cu 50 % cantitatea de energie pe care o produc.

Proiectul de recomandare pentru a doua lectură ar trebui respins, deoarece nu ține cont de realitățile economice
și tehnice locale, ci se bazează pe principii dogmatice, conducând la dezvoltare nedurabilă și la concurență
neloială în cadrul Uniunii Europene.

Catherine Soullie (PPE). – (FR) Dle președinte, acordul final la care s-a ajuns cu privire la reformarea
directivelor privind emisiile industriale este mai mult decât satisfăcător și salut munca depusă în vederea
unui astfel de compromis.

Pachetul final cuprinde punctele-cheie ale poziției pe care eu, împreună cu câțiva colegi din cadrul Comisiei
pentru mediu, am apărat-o și care a fost creată în vederea transformării acestui text într-o directivă ambițioasă
și realistă.

În primul rând, se menține un anumit grad de flexibilitate în cazul întreprinderilor și al autorităților
responsabile cu acordarea scutirilor. În continuare, trebuie să salut noua versiune a ESN, care a dat naștere
multor controverse și care acum, după ce a fost limitată la anumite sectoare, pare mult mai realizabilă. De
asemenea, este important de subliniat faptul că, datorită acordului la care s-a ajuns, legătura cu Directiva
privind sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisii este mai solidă, iar noțiunea oarecum
irelevantă de creare a unei piețe a cotelor de emisii de SO2 și de NOx a fost eliminată definitiv din textul noii
directive. Cu toate acestea, ar putea exista câteva rețineri referitoare în special la dispoziţiile privind solurile.
Se lucrează încă la directiva privind solurile și, din păcate, această chestiune majoră va fi abordată doar de
către acele state membre care au propria lor legislație.

Mâine, Parlamentul are datoria de a adopta punctele acordului încheiat la sfârșitul discuțiilor trilaterale. Toată
lumea a depus eforturi imense pentru ca acest text să nu fie trimis înapoi în etapa de conciliere. Este un text
care, permiteți-mi să vă reamintesc, are o importanță crucială pentru industrie, dar și pentru politica europeană
în domeniul mediului.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Directiva privind emisiile industriale vizează reducerea emisiilor poluante
de la peste 52 000 de instalaţii industriale de pe teritoriul Uniunii, din diverse ramuri industriale.

Instalaţiile care intră sub incidenţa acestei directive trebuie autorizate. Autorizaţiile includ valori limită de
emisii care trebuie respectate, precum şi condiţii de funcţionare stabilite în baza celor mai bune tehnici
disponibile. Ar trebui ca, pentru obţinerea acestor autorizaţii, companiile din ramurile industriale vizate să
prezinte şi un plan de investiţii care să garanteze modernizarea instalaţiilor industriale în vederea reducerii
emisiilor poluante.

Consider că această directivă ar trebui corelată cu politica industrială a Uniunii Europene. Directiva ar trebui
să ofere suficientă flexibilitate pentru ca industria europeană să poată fi modernizată, astfel încât să păstrăm
producţia industrială şi locurile de muncă în Uniunea Europeană, însă, să reducem emisiile poluante.

În final, solicit Comisiei consultarea Parlamentului şi a statelor membre încă din etapele timpurii de elaborare
a deciziilor pentru stabilirea valorilor limită de emisie asociate celor mai bune tehnici şi nu doar după adoptarea
acestora de către Comisie.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). – (PL) Dle președinte, aș dori să fac referire la două aspecte.
Primul este un răspuns scurt cu privire la meci, care s-a terminat, iar scorul a fost de 3 la 2 pentru olandezi.

Cea de-a doua chestiune vizează statele membre care dețin o industrie bazată pe cărbune și proiectul de
directivă. Polonia participă, și va participa, la realizarea strategiei energetice europene, prin urmare, salutăm
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compromisul la care s-a ajuns în urma discuțiilor trilaterale cu privire la proiectul de directivă privind emisiile
industriale. Polonia deține o structură de combustibil unică la nivel mondial - peste 90 % din electricitate și
căldură sunt generate cu ajutorul cărbunelui local, ceea ce oferă statului nostru securitate și un grad înalt de
independență energetică.

Perioadele de tranziție pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari cu privire la emisiile de SO2 și de NOx

sunt deosebit de importante pentru noi. În lipsa derogărilor, ar fi necesar ca până la sfârșitul anului 2015,
să închidem, prematur și subit, într-un mod nejustificat din punct de vedere tehnic și economic, peste 30 de
centrale termice aflate în stare de funcționare și peste jumătate dintre centralele termoelectrice şi termice de
cartier care furnizează energie populației și industriei. Perioadele de tranziție permit ca procesul de închidere
a instalațiilor generatoare să se deruleze treptat în perioada 2016-2023 și, de asemenea, permit înlocuirea
instalațiilor cu unități termice moderne cu cea mai sporită eficiență în procesul de producție.

Procesul de investiții care a început în țara noastră este de asemenea direcționat către diversificarea
combustibilului în conformitate cu actuala politică energetică până în 2030. Această diversificare va reduce
rata de utilizare a combustibililor solizi în producerea de energie electrică la mai puţin de 60 %. De asemenea,
ar trebui precizat faptul că Polonia, în momentul în care ca va aplica cerinţele prevăzute de pachetul legislativ
în domeniul climatic și energetic, va trebui să depună un efort imens pentru a atinge, în 2020, un procent
de 20 % de energie din surse regenerabile, o îmbunătățire a eficienței energetice și redezvoltarea tehnologică
a generării de energie cu niveluri scăzute de emisii de CO2.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Cred cu convingere că acest compromis negociat între Consiliu și Parlamentul
European reprezintă o soluție rațională la revizuirea ambițioasă a măsurilor integrate de prevenire și limitare
a poluării aerului din Uniune cu emisii. Se bazează pe consensul politic la care s-a ajuns în cursul Președinției
cehe cu privire la scutirile temporare acordate instalațiilor existente care necesită timp și bani în vederea unei
modernizări extinse, care nu reprezintă un proces ușor, în special într-o perioadă de criză economică. În
calitate de doctor, bineînțeles, aș saluta o reducere mai mare a plafoanelor de emisii, însă, în practică, acest
fapt nu ar fi realizabil. Sunt încântată de faptul că s-a ajuns la un acord cu industria din Republica Cehă și că
există un plan național de reducere graduală a plafoanelor de emisii, astfel încât în 10 ani să se ajungă la noile
limite. Sunt preocupată de faptul că adoptarea oricăror altor propuneri în afara cadrului acestui compromis
greu câștigat ar putea stopa întregul proces de revizuire în anii următori. Doresc să îi felicit pe toți negociatorii.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) În primul rând, aș dori să sprijin eforturile depuse de dl raportor Holger Krahmer
în vederea îndeplinirii cât mai sistematice a obiectivelor Uniunii Europene privind protecția mediului.

Pe de altă parte, înțeleg temerile guvernelor europene cu privire la faptul că îndeplinirea sistematică a cerințelor
formulate de Parlamentul European ar putea, în anumite cazuri, să complice situația economică din ţările
lor.

Cu toate acestea, o încetinire temporară a creșterii economice ar putea fi, în anumite situații, un preț acceptabil
în schimbul îmbunătățirii considerabile a calității mediului în beneficiul cetățenilor din regiunile foarte
poluate.

Prin urmare, trebuie să continuăm, într-un mod sensibil însă dinamic, să exercităm treptat presiuni în vederea
modernizării tehnologiilor de producție cu scopul de a reduce emisiile industriale și de a stabili un dialog
constructiv cu reprezentanții industriei cu privire la includerea acestei filozofii în planurile lor de dezvoltare.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Dle președinte, reducerea birocrație, simplificarea, creșterea eficienței -
trei puncte-cheie care constituie abordarea corectă cu privire la modificarea actualei Directive privind emisiile
industriale. Avem nevoie de o reducere controlată a birocrației excesive, astfel încât să putem întreprinde
activități mai eficiente. Avem nevoie de orientări concrete și compacte care să stabilească standarde minime
pe întregul teritoriu al UE. În același timp, avem nevoie de o sporire a eficienței pentru a proteja mediul
înconjurător într-un mod mai eficient. Cu toate acestea, avem de asemenea nevoie de un organism de control
independent și obiectiv, care să asigure adeziunea la noile orientări.

În ultimii ani, emisiile de CO 2 au fost reduse cu 12 % cu ajutorul tehnologiilor noi şi al activității economice
durabile din sectorul agricol. Prin urmare, sectorul agricol joacă un rol de lider în cadrul protecției climatice
și a mediului. Acum poate fi rândul industriei. Prin crearea de standarde minime și prin reducerea implicită
a daunelor provocate mediului, industria va contribui în mod concret la protejarea mediului nostru.

Marian-Jean Marinescu (PPE). - Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul
bun.
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Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul
aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu
se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime,
respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform
de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de
emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile
în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu.

Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor
industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate
acestea...

(Preşedintele întrerupe vorbitorul)

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Dle președinte, din păcate, în toamna anului 2008, această reformă legislativă
importantă a fost pusă în umbra pachetului legislativ în domeniul climatic şi energetic. Este regretabil,
deoarece aceasta reprezintă o directivă cu o importanță deosebită atât pentru calitatea aerului, cât și pentru
industria UE. La vremea respectivă, am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a garanta faptul că
importanța sa nu va atrage efecte negative, în sensul că, în ciuda costurilor ridicate, nu aduce mediului niciunul
dintre beneficiile menţionate. Este păcat că nimeni nu a solicitat opinia Comisiei pentru industrie, cercetare
și energie, deşi directiva face parte în mod evident şi din responsabilitatea acesteia.

Deşi am ajuns la un compromis rezonabil, companiile trebuie să investească în tehnologii de curăţare, care
nu sunt neapărat şi disponibile. Centralele vor trebuie să fie închise înainte de termen, iar costurile pentru
consumatori vor fi substanțiale. Cu toate acestea, este bine că acest compromis ține cont de nevoia de
flexibilitate în ceea ce priveşte centralele vechi care nu prea mai sunt folosite. Închiderea înainte de termen
a centralelor ar implica un cost pe care avantajele pentru mediu rezultate în urma acestei măsuri nu l-ar
acoperi. De asemenea, este bine că valorile limită pentru emisiile de dioxid de carbon, promovate de Grupul
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, nu au fost acceptate, deoarece oricum există un control prea mare care
se suprapune cu comercializarea cotelor de emisii.

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, un aspect fundamental care ne permite să abordăm
probleme privind protecţia mediului şi denaturarea concurenţei este, în primul rând, solicitarea utilizării
concluziilor BAT în vederea stabilirii condiţiilor de acordare a autorizaţiilor şi, foarte important, a valorilor
limită ale emisiilor. Flexibilitatea încă este posibilă, însă, la momentul de faţă trebuie justificată în mod clar.
Comisia poate colecta informaţii legate de utilizarea acestei flexibilităţi. Cele mai mari surse de poluare -
instalaţiile de ardere de dimensiuni mari - vor trebui să pună în aplicare, până la jumătatea anului 2020, cele
mai bune tehnici disponibile sau să îşi înceteze activitatea până în 2023. Ştiţi, probabil, că noi am propus
un termen mai scurt.

Toate aceste măsuri, precum şi dispoziţiile privind monitorizarea inspecţiilor şi transparenţa publică, semnifică
faptul că acest pachet ar trebui acceptat pentru a ne permite să ne continuăm eforturile în această direcţie.

Comisia este cu siguranţă pregătită să sprijine acest proces de punere în aplicare, însă am afirmat în repetate
rânduri faptul că, dacă va fi nevoie, nu voi ezita să iniţiez proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.
Sper că deja am dovedit acest lucru în prima jumătate a mandatului meu. După părerea mea, condiţiile
echitabile de concurenţă reprezintă un argument important pe care trebuie să îl respectăm.

Cu privire la concurenţă, bineînţeles că trebuie să avem grijă de competitivitatea şi de concurenţa din cadrul
Europei şi bineînţeles că dorim să concurăm cu China - dar nu cu normele acesteia privind calitatea aerului.
Chiar şi astăzi, putem observa că în Europa se înregistrează multe decese premature care se dovedesc a fi
cauzate de calitatea proastă a aerului.

Cred că este corect să spunem că oferim industriei timpul necesar pentru a opera anumite schimbări în
planurile de investiţii obişnuite. De asemenea, ar trebui să ne îndreptăm atenţia şi asupra unei părţi pozitive
a compromisului: faptul că vom câştiga şi un avantaj tehnologic. De asemenea, este important să recunoaştem
faptul că propunerea Comisiei privind reforma PCIP nu schimbă în mod fundamental regimul PCIP 1996
existent. Propunerea originală s-a bazat pe o evaluare minuţioasă a impactului, care s-a derulat în decurs de
doi ani în cadrul industriei statelor membre şi al organizaţiilor neguvernamentale. De asemenea, este esenţial
să ne amintim faptul că principiul privind cele mai bune tehnici disponibile ţine cont de costurile legate de
aplicarea acestor tehnici.
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În plus, este important să ştim că deţinem o mulţime de politici complementare pentru a sprijini industria:
Planul strategic european pentru tehnologiile energetice, Planul de acţiune pentru tehnologiile de mediu, al
şaptelea Program-cadru, Programul pentru competitivitate şi inovare, fonduri structurale şi altele.

Voi rezuma ceea ce am auzit astăzi: un mediu mai bun, menţinerea competitivităţii, locuri de muncă europene,
durabilitate, reducerea cheltuielilor, prea multe scutiri, norme mai stricte, nevoia unei flexibilităţii sporite,
interese, drepturi echilibrate. Acestea sunt aspectele aduse de acest compromis. Ideea este că înregistrăm
progrese. Înregistrăm progrese în direcţia corectă, către o calitate mai bună a vieţii, un mediu mai sănătos,
condiţii mai echitabile de concurenţă pentru industrie, stimulând inovarea. Consider că propunerea înaintată,
care a fost organizată excelent de către raportor, merită sprijinul dvs. Cu siguranţă se bucură de sprijinul
Comisiei.

Holger Krahmer, raportor. – (DE) Dle preşedinte, în timpul dezbaterii noastre au avut loc trei lucruri relevante:
primul, în mod clar, Europa va fi campioană mondială la fotbal. Un semn bun, după părerea mea. Cine anume
din Europa va câştiga Cupa, vom vedea. Nu vreau să îmi exprim preferinţele acum. Al doilea aspect se referă
la faptul că Germania primeşte complimente din partea Regatului Unit. Multe mulţumiri lui Chris Davies.
Nici acest lucru nu are loc în fiecare zi. Cu siguranţă merită să fie remarcat. În al treilea rând, lucrurile încă
decurg bine în lume; chiar şi Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană consideră fotbalul mai important
decât protecţia mediului. Din păcate, colegul nostru deputat, dl Eickhout, ne-a părăsit din nou. Cu toate
acestea, felicitări prietenilor noştri olandezi, bineînţeles.

Am dorit să discut două chestiuni din cadrul dezbaterii, pe care tocmai le-am ascultat. În primul rând, înţeleg
foarte bine toate preocupările şi problemele prietenilor mei din Europa de Est. În calitate de cetăţean al
Germaniei de Est, şi eu sunt pe jumătate est european. Înţeleg faptul că Europa de Est nu poate să se alinieze
imediat progresului înregistrat de statele din Europa de Vest în ultimele decenii în ceea ce priveşte politica
în domeniul mediului. Pentru a putea ajunge la un nivel ridicat de protecţie a mediului, un stat trebuie să îşi
poată permite acest lucru. Este adevărat. Cu toate acestea, cred că - chiar dacă permitem acest lucru - acest
compromis merită să fie aprobat, deoarece va fi just cu privire la diferitele poziţii de plecare ale diferitelor
state membre.

În al doilea rând, raţionamentul potrivit căruia utilizarea celor mai bune tehnici disponibile va pune în pericol
competitivitatea, în special, cu privire la China, nu este doar fals, este şi periculos. Trebuie să acceptăm faptul
că procesele industriale din Asia sunt întotdeauna mai ieftine decât cele de aici. Totuşi, vom rezolva această
problemă doar dacă punem în aplicare cele mai bune tehnici disponibile în cât mai multe ramuri ale industriei.
Cei care nu vor lua aceste măsuri îşi vor pierde din competitivitate.

Nimeni şi nimic, nici măcar această directivă, nu impune închiderea unei întreprinderi industriale mâine.
Nimeni nu solicită un salt de la 0 la 100 pentru a atinge o anumită limită a poluării în decurs de o săptămână.
Există suficiente perioade de tranziţie, însă ar fi fals să spunem că trebuie să renunţăm la acestea din motive
de competitivitate. De asemenea, consider că, prin adoptarea acestei directive, am stabilit direcţia nu numai
pentru politica în domeniul mediului, ci şi pentru politica industrială, o direcţie pentru care merită să depunem
eforturi în următorii câţiva ani.

Preşedinte. – Dle Krahmer, felicitări pentru munca dvs. excelentă.

Dezbaterea a fost închisă. Votul va avea loc mâine (miercuri, 7 iulie 2010, ora 12.00).

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

Ioan Enciu (S&D), în scris. – Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă
pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare
ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei
reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria
energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante
derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri.

Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine
o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de
producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii
poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice.
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Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în
materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie,
a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte.

Richard Seeber (PPE), în scris. – (DE) Activitatea industrială necesită un nivel înalt de protecţie a mediului.
Acest fapt este valabil în special pentru prevenirea poluării aerului şi a apei, însă şi pentru biodiversitate. La
momentul actual, normele europene privind protecţia mediului pe plan industrial sunt prea fragmentate şi
nu ating nivelul vizat de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile în vederea sporirii gradului de protecţie
a mediului. Prin urmare, trebuie neapărat să impunem ca normă, şi nu ca excepţie, utilizarea celor mai bune
tehnici disponibile. Principala strategie rezultată este combaterea poluării mediului la sursă. Odată cu reforma
şi cu noile dezbateri cu privire la aceste norme, s-au înregistrat progrese importante în direcţia limitării
posibilităţilor de obţinere a scutirii şi a reducerii birocraţiei, aspect relevant în special pentru IMM-uri. În
afară de aceste aspecte, Comisiei îi revine sarcina de a monitoriza în mod regulat dacă este nevoie de alte
cerinţe uniforme la nivel european pentru fiecare activitate şi instalaţie în parte, şi de a raporta Consiliului
şi Parlamentului cu privire la aceste chestiuni. De asemenea, i se solicită să sprijine şi să monitorizeze statele
membre în procesul de punere în aplicare a măsurilor. În acest sens, cooperarea cu confederaţii industriale
europene, cu IMM-uri şi cu ONG-uri joacă un rol important. Cel de-al doilea raport privind punerea în
aplicare, din 2019, va arăta dacă aplicarea celor mai bune tehnici disponibile în UE a devenit cu adevărat
norma, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a mediului în sectorul industrial.

Zbigniew Ziobro (ECR), în scris. – (PL) Procesul legislativ aferent directivei privind emisiile industriale
(prevenirea şi controlul integrat al poluării), care este important pentru întreaga UE, se apropie cu paşi mărunţi
de final. Totuşi, trebuie subliniat faptul că nu toate statele membre sunt capabile să o pună în aplicare. Din
punctul de vedere al Poloniei, dacă va fi adoptată în forma actuală, directiva ar putea atrage după sine
consecinţe grave asupra industriei şi centralelor termice de cartier. În industrie, pierderile s-ar putea ridica
la 50 miliarde PLN. Aplicarea directivei va avea un efect advers şi asupra a mii de întreprinderi poloneze.
Reducerea nivelului poluării până la valoarea propusă va presupune înlocuirea multor centrale vechi cu
unele noi, ceea ce reprezintă o problemă mai mare decât reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Totuşi, în
cazul centralelor termice de cartier, directiva asigură o perioadă de tranziţie în vederea adaptării la standardele
Uniunii până în 2019. Această perioadă este cu patru ani mai scurtă decât cea la care se aştepta Polonia.
Extinderea perioadei de tranziţie ar facilita conversia tehnologică a centralelor termice de dimensiuni mici.
Introducerea directivei va afecta de asemenea vieţile cetăţenilor. Conform estimărilor făcute de Ministerul
Mediului din Polonia, introducerea directivei privind emisiile industriale va conduce la o creştere cu 20 % a
preţului la căldură şi, de asemenea, o creştere a preţului la electricitate. Având în vedere cele menţionate mai
sus, recomandarea pentru a doua lectură referitoare la directiva privind emisiile industriale ar trebui respinsă.

17. Obligaţiile operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
(dezbatere)

Preşedinte– Următorul punct pe ordinea de zi este recomandarea pentru a doua lectură în numele Comisiei
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură
privind adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (raportoare: Satu Hassi şi Caroline Lucas)
(05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) (A7-0149/2010).

Îi mulţumim dnei Hassi pentru că a preluat lucrul la acest raport, care se afla deja în derulare, raportoarea
iniţială fiind dna Lucas, care şi-a cedat locul deoarece a fost nevoită să preia alte responsabilităţi în cadrul
Parlamentului britanic.

Satu Hassi, raportoare. – (FI) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să îi mulţumesc sincer raportoarei
iniţiale, dna Lucas, şi negociatorilor din cadrul celorlalte grupuri politice, pentru cooperarea lor excepţională.
De asemenea, mulţumesc Spaniei, care a condus discuţiile în cadrul Consiliului de Miniştri, şi Comisiei. Atât
Comisia cât şi Consiliul şi-au modificat semnificativ opiniile iniţiale, iar UE va pune capăt la momentul de
faţă comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal. Acest progres, de importanţă globală, nu ar fi fost posibil fără
sprijinul unei majorităţi largi din Parlament care a votat în favoarea interzicerii exploatării forestiere ilegale.

Acum, s-a ajuns la un acord referitor la o interdicţie clară privind operatorii care introduc pentru prima dată
pe piaţa UE lemn sau produse din lemn. Aceşti operatori trebuie să cunoască originea lemnului. Comercianţii
cu amănuntul au obligaţia de a înregistra locul de achiziţie a lemnului sau a produselor din lemn şi locul de
vânzare a acestora. Astfel, se va putea descoperi, de exemplu, originea lemnului utilizat pentru mobilier.
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Parlamentul ar fi dorit o interdicţie privind întreg lanţul, nu numai primul vânzător. Totuşi, regulamentul
negociat conţine orientări care solicită componentelor ulterioare ale lanţului de vânzare şi organizaţiilor de
monitorizare să nu acţioneze împotriva obiectivelor legislaţiei. Prin urmare, toate părţile implicate trebuie
să îşi asume responsabilitatea în vederea asigurării faptului că în UE nu se comercializează lemn recoltat în
mod ilegal.

Regret faptul că Consiliul nu a fost de acord cu includerea acestui regulament în cadrul Directivei privind
protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. Aş face un apel ferm către Comisie în vederea modificării
cât mai repede cu putinţă a directivei pentru ca aceasta să se aplice şi celei mai recente legislaţii privind mediul.
Cele mai ostentative încălcări ale interdicţiei de comercializare a lemnului obţinut în mod ilegal ar trebui
tratate ca infracţiuni.

Negociatorii Parlamentului erau preocupaţi cu privire la conceptul de risc neglijabil care a rezultat în urma
insistenţei Consiliului privind un text statutar. Am examinat tipul contextelor în care se regăseşte acest
concept în legislaţia actuală. Pare să reprezinte un risc care, din toate punctele de vedere, este nul în cadrul
legislaţiilor care vizează chestiuni precum microorganismele modificate genetic, ESB (boala vacii nebune),
igiena alimentară, cosmeticele, pesticidele etc. Prin urmare, Parlamentul acceptă conceptul de risc neglijabil,
înţelegând prin acest lucru un risc nul din toate punctele de vedere.

Cu privire la lacunele actului legislativ, doresc să menţionez faptul că produsele tipărite sunt excluse din
domeniul său de aplicare. Mă tem că acest fapt s-ar putea transforma într-o portiţă uriaşă, o portiţă care va
lua proporţii, care ar permite externalizarea tipăririi cărţilor şi a revistelor către state precum Turcia şi China.

20 % dintre emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt cauzate de despăduriri, iar o parte dintre acestea de
recoltarea ilegală a lemnului. Recoltarea ilegală a lemnului distruge de asemenea şi biodiversitatea. Acesta
este motivul care stă la baza pierderii, de exemplu, a unor potenţiale medicamente chiar înainte de a avea
şansa de a le studia.

Ani întregi, UE a luptat împotriva lemnului recoltat în mod ilegal, deşi, în acelaşi timp, în mod ipocrit, a
furnizat acestor practici de recoltare ilegală una dintre cele mai mari pieţe existente. În ciuda discursurilor
măreţe, UE a promovat, prin intermediul acţiunilor sale, distrugerea pădurilor naturale ale lumii. Faptul că
UE se află acum pe punctul de a interzice introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal reprezintă
un progres semnificativ la nivel global şi un exemplu excelent cu privire la modalitatea prin care UE poate,
prin propriile sale acţiuni, să ia parte la soluţionarea acestei probleme globale. Acest regulament reprezintă
pentru noi o modalitate de a susţine toate statele care doresc să stopeze recoltarea ilegală a lemnului pe
propriul lor teritoriu.

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, îi mulţumesc Parlamentului European şi, în special,
celor două raportoare, dna Caroline Lucas şi dna Satu Hassi, şi raportorilor alternativi pentru cooperarea cu
Consiliul şi Comisia, cooperare care a dat naştere acestui text de compromis pe care îl avem în faţă.

Pădurile au o importanţă vitală pentru conservarea biodiversităţii, a climei globale şi a ciclului apei în natură.
Cei trei piloni ai dezvoltării durabile nu sunt nicăieri mai evidenţi decât în relaţie cu pădurile. Pe lângă valoarea
ecologică, au şi o valoare economică şi socială imensă, chestiune pe care o cunosc foarte bine din ţara mea
în care pădurile ocupă aproape 60 % din teritoriu. În multe state în curs de dezvoltare, pădurile furnizează,
pe lângă locuri de muncă, şi medicamente, alimente şi adăpost, chestiuni fundamentale pentru subzistenţa
a milioane de cetăţeni care locuiesc în zone rurale.

Votul dvs. ar trebui să deschidă calea unui acord la a doua lectură care va transmite un semnal clar lumii: UE
nu va accepta lemn recoltat în mod ilegal. Rămâne provocarea legată de modul în care putem depista lemnul
recoltat în mod ilegal. Regulamentul în sine nu este suficient pentru stoparea exploatării forestiere ilegale,
deoarece acesta se referă numai la lemnul de pe piaţa UE. UE va continua să coopereze cu statele care doresc
să consolideze guvernanţa în domeniul forestier, în special prin intermediul acordurilor de parteneriat
voluntar FLEGT. Sunt încântat de faptul că textul pe care îl avem în faţă recunoaşte eforturile statelor care
se implică în astfel de acorduri cu Uniunea Europeană.

Celor care afirmă că această propunere reprezintă o povară pentru proprietarii de păduri europeni, le-aş
transmite faptul că operatorii legali nu ar trebui să se confrunte cu o povară nejustificată - textul are o
flexibilitate considerabilă.

Propunerea pe care o aveţi în faţă merită sprijinul dvs. Cu siguranţă beneficiază de sprijinul meu.
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Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE. – (SV) Dle preşedinte, în primul rând, aş dori să îi mulţumesc
dnei Hassi şi celorlalţi raportori alternativi. Eram departe de un acord când am început să lucrăm în acest
sens şi consider că încă avem opinii diferite cu privire la anumite aspecte. Cu toate acestea, trebuie să recunosc
că am lucrat bine împreună. De asemenea, aş dori să mulţumesc Preşedinţiei spaniole.

Când lucram la această chestiune aveam în vedere trei aspecte. În primul rând, faptul că lemnul este un
material minunat şi regenerabil de care ne folosim prea puţin, nu prea mult. Legislaţia pe care o elaborăm
acum nu trebuie să creeze mai multe probleme sau o mai mare birocraţie pentru cei care utilizează şi
comercializează lemn. Nu trebuie să impunem cerinţe mai mari pentru lemn decât cele pe care le impunem
pentru petrol, de exemplu. În cazul în care acest regulament determină pe cineva să fabrice produse din
plastic în loc de produse din lemn, mediul va avea cel mai mult de suferit de pe urma acestui fapt.

În al doilea rând, aplicarea acestui regulament trebuie să fie posibilă. Multe dintre propunerile pe care le-am
văzut în timp ce lucram la acest regulament şi pe care nu le-am luat în considerare, erau pur şi simplu imposibil
de pus în aplicare. Legislaţia nu trebuie să vizeze materiale reciclate, nici produse care sunt prea complicate
sau care impun reglementări excesive operatorilor care se află la un nivel inferior al lanţului de producţie.
Nu putem să solicităm ca pe eticheta unei mese care conţine pal să se precizeze originea fiecărei fibre sau să
îi impunem unui comerciant de cărţi să garanteze drepturile lucrătorilor în legătură cu tăierea copacilor din
care au fost făcute paginile cărţilor.

Cel de-al treilea aspect pe care îl am în vedere este faptul că regulamentul nu trebuie să devină un pretext
pentru un nou val de protecţionism. Exportul de lemn şi produse din lemn a reprezentat un factor important
pentru prosperitatea Suediei la un moment dat. Nu trebuie să împiedicăm activităţile de comercializare şi
export ale altor state care la momentul de faţă slab dezvoltate. Prin urmare, cerinţele pe care le stabilim cu
privire la importuri nu trebuie să fie atât de stringente încât, în practică, să excludem statele în curs de
dezvoltare.

După ce am lucrat mai mulţi ani la acest dosar, trebuie să afirm că acest compromis disponibil în momentul
de faţă reprezintă punctul maxim în care putem ajunge. Multe dintre obiecţiile mele au fost auzite, fapt pentru
care sunt foarte recunoscător. Cred că propunerea pe care o vom vota mâine este cu mult mai bună decât
cea împotriva căreia am votat eu în mai, anul trecut. Consider că am realizat multe.

În cele din urmă, aş dori să le reamintesc colegilor mei deputaţi un aspect, şi anume că, în momentul în care
discutăm despre comerţ ilegal cu lemn şi produse din lemn, trebuie să ne amintim cauzele principale ale
acestui fapt şi să continuăm să le combatem: drepturi de proprietate neclare, corupţie şi sărăcie. Acesta nu
trebuie să devină o scuză pentru stoparea eforturilor importante de combatere a corupţiei, deoarece aceasta
reprezintă principala problemă.

Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D. – (EL) Dle preşedinte, dle comisar Potočnik, dezbaterea de astăzi
şi votul de mâine reprezintă un moment cu adevărat emoţionant, un moment istoric. Văd aici mulţi prieteni
care au luptat din greu alături de noi. Aproape am reuşit să aducem Consiliul pe aceeaşi lungime de undă cu
poziţiile iniţiale ale Parlamentului şi avem acum în faţă un act legislativ care îi protejează atât pe cetăţenii
europeni, cât şi pe producătorii europeni.

Până acum, cetăţenii europeni care cumpărau lemn sau produse din lemn nu puteau afla dacă acestea erau
legale sau ilegale şi dacă, prin cumpărarea acestora, contribuiau la subvenţionarea războaielor civile sângeroase
finanţate prin defrişări ilegale sau la schimbările climatice cauzate de despăduriri. Acum, odată cu acest
regulament şi mulţumită eforturilor Parlamentului, am reuşit să determinăm Consiliul să fie de acord cu ceea
ce este evident, şi anume cu faptul că lemnul recoltat ilegal ar trebui să fie considerat ilegal şi în Europa.

De asemenea, am reuşit să centralizăm, prin intermediul Comisiei Europene, controlul efectuat cu privire la
termeni, aprobare şi autorizare de către operatorii care vor supraveghea sistemele de evaluare a lemnului
legal şi care vor aproba produsele din lemn. În plus, am hotărât ca, în momentul în care fiecare operator
examinează dacă lemnul este recoltat în mod legal, să includă şi legislaţia privind biodiversitatea şi numeroase
alte chestiuni.

Cu toate acestea, există două aspecte fundamentale pe care Consiliul nu le acceptă şi care, în opinia mea, sunt
decisive. Consiliul a refuzat să accepte un aspect evident, şi anume că primul operator care importă lemn şi
produse din lemn ilegale pe piaţa europeană comite o infracţiune care ar trebui inclusă în directiva privind
infracţiunile împotriva mediului. Acest fapt este absolut absurd. La fel ca şi conceptul de risc neglijabil care
a fost menţinut, oferind, prin urmare, o portiţă anumitor activităţi care nu trebuie să respecte procedurile

06-07-2010Dezbateri al Uniunii EuropeneRO190



stipulate de regulament. Cu toate acestea, regulamentul îi protejează pe cetăţenii europeni şi pe producătorii
europeni de concurenţa neloială generată de comerţul ilegal cu lemn ieftin.

În cele din urmă, doresc să le mulţumesc colaboratorilor mei din cadrul acestui raport, dlui Alexandros
Kandalepas şi echipei sale.

Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE. – (NL) Dle preşedinte, aveţi în faţa dvs. o persoană foarte
fericită, şi nu doar datorită victoriei echipei olandeze împotriva Uruguayului în semifinale. Ci şi datorită
faptului că astăzi transmitem un semnal foarte puternic restului lumii. Cinci sute de milioane de europeni
nu mai doresc să utilizeze lemn recoltat în mod ilegal, iar cei care vor încerca să facă acest lucru vor fi pedepsiţi.
Acesta reprezintă un semnal important din partea Uniunii Europene şi nu ar trebui subestimat. Defrişările
- atât cele legale cât, în special, cele ilegale - rămân o problemă majoră la nivel mondial. Uniunea Europeană
se foloseşte acum în mod eficient de una dintre puterile sale cele mai mari, puterea a 500 de milioane de
consumatori. Ce-i drept, este drept, totuşi: acest semnal există, de fapt, doar datorită Parlamentului European.
Consiliul a vrut să împiedice utilizarea lemnului recoltat în mod ilegal, în timp ce Parlamentul European a
vrut să îl interzică: o diferenţă importantă. În ceea ce mă priveşte, aceasta reprezintă o victorie de proporţii
pentru democraţie.

Aş dori să mulţumesc Preşedinţiei spaniole - din păcate nici măcar Preşedinţia belgiană nu este prezentă -
pentru munca depusă în scopul obţinerii sprijinului majorităţii în cadrul Consiliului cu privire la interzicerea
importului de lemn recoltat în mod ilegal. Solicit Consiliului - care, din păcate, este absent - să înceapă să
lucreze în vederea aplicării adecvate a acestui regulament, deoarece aceasta va reprezenta, în cele din urmă,
cheia succesului său. Din păcate, dacă acesta nu va fi aplicat în mod efectiv, nu va constitui decât un tigru de
hârtie.

În cele din urmă, dle preşedinte, doresc să îi mulţumesc cu căldură dnei Hassi şi predecesoarei sale, dna Lucas,
pentru cooperarea excelentă. Acest lucru este valabil şi în cazul raportorilor alternativi. După părerea mea,
Parlamentul a oferit un exemplu privind modul în care poate să acţioneze şi să îşi exprime puterea democratică.

Julie Girling, în numele Grupului ECR. – Dle preşedinte, aş dori de asemenea să îi mulţumesc dnei Satu Hassi
care a preluat acest dosar şi s-a ocupat de el într-o manieră competentă. A fost o plăcere să lucrez împreună
cu dumneaei. Sunt foarte bucuroasă că am avut posibilitatea să iau parte la negocierile încununate de succes
în vederea obţinerii unui acord.

Acordul este suficient de strict încât să asigure progrese reale cu privire la protecţia pădurilor şi a biodiversităţii,
însă, de asemenea, suficient de flexibil încât să nu fie prea împovărător pentru comercianţii cinstiţi care vând
lemn recoltat în mod legal. Ar fi bine să nu subestimăm succesul în acest sens. Astfel de acorduri se obţin
prin cooperare.

Aş dori să subliniez unul dintre efectele adverse binevenite. Comentariul meu vine în continuarea celor
menţionate de Jan. În opinia mea, un efect advers foarte binevenit ca urmare a înaintării unui astfel de dosar
în Parlament este sensibilizarea publicului. Cu siguranţă, în Regatul Unit, această sensibilizare s-a extins
dincolo persoanele care promovează în mod obişnuit activităţi ecologice, şi anume grupurile ecologice, şi a
cuprins şi publicul larg. În calitate de foarte nou deputat european, consider că acest fapt a adus un contact
fără precedent cu cetăţenii care sprijină Parlamentul şi care, cred, sunt impresionaţi de faptul că Parlamentul
a reuşit să orienteze această chestiune în direcţia dorită de ei.

Vă mulţumesc din nou foarte mult tuturor şi îi mulţumesc şi dnei Satu - am avut multe de învăţat lucrând
alături de dumneaei.

Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL. – (PT) Dle preşedinte, dle comisar, şi eu doresc să încep prin a
le mulţumi raportoarelor pentru munca excelentă depusă.

După cum ştim, defrişările reprezintă una dintre cele mai mari probleme de ordin ecologic şi social cu care
se confruntă planeta şi în fiecare an pierdem 13 milioane de hectare de păduri, fapt care cauzează 20 % dintre
emisiile de carbon globale şi care constituie o ameninţare enormă la adresa biodiversităţii.

Este cert faptul că defrişările contribuie la schimbările climatice şi, ca atare, acestea reprezintă o cauză majoră
a fenomenelor meteorologice extreme şi a inundaţiilor, şi chiar a deşertificării unor regiuni întinse ale planetei.
Pierderea pădurilor reprezintă un risc pentru umanitate, însă acest risc şi acest impact nu se răsfrânge în mod
egal asupra tuturor oamenilor. Comunităţile cu cele mai puţine resurse şi cele care depind cel mai mult de
păduri şi de natură pentru a supravieţui sunt cele mai afectate.

191Dezbateri al Uniunii EuropeneRO06-07-2010



Defrişările sunt legate de existenţa noastră colectivă, de lipsa resurselor naturale, de distribuţia acestora, de
drepturile comunităţilor locale şi indigene şi de justiţia socială. Principala cauză a defrişărilor este exploatarea
forestieră ilegală, responsabilă pentru 20-40 % din producţia industrială de lemn a lumii. Prin urmare,
discutăm de asemenea despre transferul de bunăstare de la producător către statele care utilizează acest lemn.
Această practică ilegală reprezintă un risc pentru exploatarea durabilă a lemnului şi pentru companiile
implicate.

Vorbele mari nu sunt de ajuns. Parlamentul trebuie să adopte măsuri puternice şi consecvente în cadrul
acestei lupte. Raportul de faţă reprezintă un progres foarte important în acest sens prin definirea interdicţiilor
privind comercializarea lemnului.

Totuşi, nici bunele intenţii nu sunt suficiente. Este nevoie de adoptarea unor măsuri eficiente, în special a
unor pedepse, care, în acest caz, pot fi de trei tipuri. În primul rând, amenzi care elimină orice beneficiu
financiar dobândit în urma practicilor ilegale şi care să crească în cazul recidiviştilor. În al doilea rând,
confiscarea lemnului şi a tuturor produselor din lemn şi, în al treilea rând, suspendarea imediată a autorizaţiei
de exercitare a oricărei activităţi comerciale.

Acesta este motivul pentru care cei ce exploatează sau comercializează resurse naturale trebuie să fie
responsabili din punct de vedere social, iar cei care importă pentru prima dată lemn sau produse din lemn
în Uniunea Europeană trebuie să fie controlaţi în vederea garantării faptului că lemnul provine din surse
legale.

Acesta este şi motivul pentru care toţi operatorii ulteriori trebuie să furnizeze informaţii de bază privind
lemnul, şi anume, originea şi destinaţia acestuia. De asemenea, cetăţenii trebuie să aibă dreptul - şi cu această
menţiune închei, dle preşedinte - să acceseze informaţii cu privire la cei care acţionează în conformitate cu
legislaţia şi la cei care nu procedează astfel.

Anna Rosbach, în numele Grupului EFD. – (DA) Dle preşedinte, îi mulţumesc dnei Hassi, care s-a familiarizat
rapid cu un subiect complicat. Aş dori să menţionez câteva dintre multele domenii vizate de acest raport:
importul ilegal de lemn în UE, specii de copaci pe cale de dispariţie tăiaţi ilegal în regiuni izolate ale lumii şi
importul de produse finite fabricate în state din afara UE. În cazul lemnului care provine din pădurile europene
şi care a fost tăiat în mod ilegal, nu este dificilă obţinerea de informaţii privind statul din care provine lemnul
respectiv, speciile de copaci, cantităţile şi valoarea acestuia în vederea etichetării unui anumit produs ca legal.
Totuşi, până unde putem asigura trasabilitatea lemnului şi ce produse putem verifica în realitate? Mă gândesc
la mobilierul din MDF şi pal care sunt fabricate din lemn reciclat, de exemplu. Trebuie să elaborăm o legislaţie
realistă, altfel nu vom reuşi decât să împiedicăm companiile europene să concureze la nivel global şi să le
îndepărtăm de standardele şi controalele europene bine intenţionate. Sper că această propunere va reuşi să
prevină această situaţie.

Sirpa Pietikäinen (PPE). – (FI) Dle preşedinte, acest pas este important pentru utilizarea responsabilă a
resurselor, pentru responsabilitatea internaţională, pentru politica în domeniul climatic, pentru biodiversitate
şi pentru viaţa oamenilor. Demonstrează faptul că Uniunea Europeană poate fi un actor internaţional eficient
prin intermediul legislaţiei sale interne, la fel ca şi Directiva privind proiectarea ecologică.

Rezultatul obţinut este mult mai bun decât dezavantajele acestui compromis, însă doresc să subliniez, cum
a subliniat şi dna raportor Hassi, faptul că dezavantajul major al acestui compromis este absenţa sancţiunilor,
la nivel european şi la un nivel minimal, şi, de asemenea, că în acest stadiu regulamentul nu este inclus în
cadrul Directivei privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, nici în ceea ce priveşte recoltarea
ilegală, nici în ceea ce priveşte comerţul aferent. Sper ca Comisia să înainteze propuneri în acest sens cât mai
curând posibil. De asemenea, va fi extrem de important ca, pe viitor, să includă în regulament şi produsele
tipărite.

Linda McAvan (S&D). – Dle preşedinte, este foarte târziu acum şi nu cred că ar trebui să distrag atenţia de
la faptul că acesta reprezintă unul dintre cele mai importante voturi desfăşurate săptămâna aceasta în cadrul
Parlamentului. Este un aspect important pentru cetăţenii noştri, judecând după numărul mare de scrisori şi
de email-uri pe care le-am primit. Există o petiţie online, care, cu aproximativ patru ore în urmă, însuma
125 000 de semnături - iar acest număr creşte cu fiecare minut - care ne îndeamnă să votăm mâine în favoarea
acestei propuneri.

Este importantă pentru climă, după cum toată lumea a menţionat, însă cred, la fel ca şi dl comisar, că este
deosebită de importantă mai ales pentru milioanele de oameni care locuiesc în cele mai sărace state ale lumii
şi ale căror surse de venit sunt distruse prin exploatări forestiere ilegale. Să luăm exemplul Madagascarului,
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unde, anul trecut, au fost tăiaţi în mod ilegal 100 000 de palisandri, fiecare astfel de arbore valorând mai
mult decât PIB-ul mediul din acel stat. Nu este de mirare faptul că exploatarea forestieră ilegală stimulează
criminalitatea în Madagascar. Războiul civil din Liberia, finanţat în principal de exploatarea forestieră ilegală,
a ucis 250 000 de persoane. De asemenea, această exploatare forestieră a stimulat şi războiul din Cambodgia
în anii 1990, iar acum este duşmanul democraţiei. Organizaţia Global Witness estimează că la fiecare şapte
minute trec din Myanmar către China 15 tone de lemn, fapt care sprijină acest regim vrednic de dispreţ.

Exploatarea forestieră ilegală privează milioane de persoane de şansa unei vieţi mai bune, deoarece miliarde
de dolari se pierd pe venituri fiscale către guvern. Potrivit organizaţiei Human Rights Watch, în Indonezia
s-au pierdut 2 miliarde de dolari pe venituri fiscale. Aceasta reprezintă o sumă suficientă pentru a furniza
îngrijiri medicale de bază pentru 100 de milioane de persoane din această ţară şi, de asemenea, o sumă mai
mare decât întregul buget alocat sănătăţii în această ţară.

Prin urmare, ceea ce facem astăzi nu reprezintă decât un prim pas. Nu este perfect, astfel cum a afirmat şi dl
comisar, însă este mult mai bine decât dacă am fi început cu un fel de cod voluntar prin care am fi avut un
sistem de „due diligence”. Aş dori să îi mulţumesc dlui comisar pentru că a continuat activitatea predecesorilor
săi. Aş dori să mulţumesc Preşedinţiei spaniole pentru faptul că a insistat în vederea acestui acord şi, de
asemenea, dlui Hilary Benn, fostul secretar de stat al Regatului Unit, pentru faptul că a exercitat presiuni în
cadrul Consiliului pentru a obţine un acord mai ambiţios.

Mâine vom da startul. Cred că dna Satu Hassi împreună cu raportorii alternativi au făcut o treabă foarte bună,
însă trebuie să menţinem presiunea asupra consumatorilor şi să continuăm să sensibilizăm publicul. Sper,
de asemenea, că şi Comisia va juca un rol în acest sens şi în vederea asigurării unei aplicări bune a acestui
nou regulament foarte important.

Chris Davies (ALDE). – Dle preşedinte, pădurile lumii sunt distruse - câteodată cu sprijinul guvernelor, însă
deseori prin activităţi ilegale. Comerţul cu droguri şi comerţul cu lemn reprezintă două activităţi care pot
genera sume atât de mari încât pot corupe guverne, fapt care îngreunează considerabil aplicarea legii. În
urmă cu cinci ani, i-am prezentat problema dlui Louis Michel, comisarul de la vremea respectivă, şi i-am
spus că avem nevoie de o astfel de măsură. Dumnealui s-a dovedit a fi binevoitor în acest sens, însă serviciile
şi avocaţii dumnealui au spus că nu poate fi adoptată o astfel de măsură. I-aş transmite dlui comisar că acesta
reprezintă un sfat important, şi anume, dacă avocaţii spun că nu se poate, schimbaţi avocaţii. O astfel de
măsură poate fi adoptată, şi iată, avem în faţa noastră dovada. Este excelent, este o veste bună şi o măsură
importantă.

Totuşi, acest regulament solicită statelor membre să introducă regimuri de aplicare eficiente, proporţionale
şi disuasive. Ce înseamnă acest lucru? Ce s-ar întâmpla dacă Slovenia ar spune că pedeapsa pentru importul
ilegal de lemn va consta în 10 ani de închisoare, iar Regatul Unit va spune că aceasta va fi o simplă lovitură
peste palme? Cum garantaţi aplicarea corectă a acestui regulament în întreaga Uniune Europeană?

Dle comisar, v-aş ruga să contactaţi statele membre şi să le spuneţi că veţi publica detalii cu privire la pedepsele
prevăzute de acestea pentru a asigura aplicarea corectă a acestui regulament şi că le veţi face publice într-o
manieră diferită de cea de până acum. Cuvintele „eficient, proporţional, disuasiv” au tot fost pronunţate. Aş
dori ca dvs. să fiţi primul comisar care se va asigura cu adevărat de faptul că aceste cuvinte vor avea efectul
corect.

Holger Krahmer (ALDE). – (DE) Dle preşedinte, cred că astăzi elaborăm un act legislativ bun. Este bine şi
corect faptul că luăm măsuri pentru a preveni introducerea lemnului ilegal pe piaţa internă europeană.

Totuşi, ceea ce este valabil în cazul tuturor legilor în materie de mediu, este valabil şi în cazul acestui
regulament: nu putem, pur şi simplu, introduce în regulament ceea ce dorim, ci trebuie să ne asigurăm mereu
că ceea ce stipulăm este fezabil în cele din urmă. Prin urmare, cred că este bine că am ajuns într-un final la
compromisul că sistemul „due diligence” trebuie să se aplice numai în momentul introducerii pe piaţă pentru
prima dată şi, de asemenea, că doar în urma aplicării acestui sistem poate fi emisă interdicţia privind importul.

Furnizarea unor documente justificative privind originea lemnului în întregul lanţ de aprovizionare în cadrul
Europei ar însemna o prea mare birocraţie. Acest lucru a fost propus la începutul dezbaterii. Nu cred că este
realist să ţinem în mod constant evidenţa şi să furnizăm documente justificative privind lemnul de la plecarea
acestuia din depozitele şi fabricile de cherestea până la fabricile de mobilă. Acest fapt generează birocraţie
care, în caz de incertitudine, duce la utilizarea unei cantităţi şi mai mari de hârtie şi, prin urmare, poate chiar
accelera exploatarea forestieră legală. Prin urmare, trebuie să fim moderaţi în acest domeniu şi să asigurăm
un echilibru. Am reuşit să facem acest lucru.
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Nu mă declar în favoarea abordării susţinute de dna Hassi, şi anume că putem adopta o politică ce nu
presupune niciun risc. Acest fapt nu este aplicabil în cazul exploatărilor forestiere şi nu va funcţiona. Nu este
fezabil faptul că nu va exista niciun risc. Această politică generează birocraţie şi, în primul rând generează
noi riscuri. Trebuie să garantăm faptul că legile rămân echilibrate şi fezabile. În acest sens, acest compromis
este unul adecvat. Sunt încântat de faptul că îl vom putea aproba mâine cu o majoritate largă.

Riikka Manner (ALDE). – (FI) Dle preşedinte, trebuie să punem capăt exploatării forestiere ilegale şi trebuie
să luptăm împotriva ei. Cu siguranţă, cu toţii suntem complet de acord în această privinţă. Totuşi, nu pot
susţine acest compromis din toate punctele de vedere, de exemplu, cu privire la faptul că fiecare operator
din lanţ ar trebui să fie considerat într-o anumită măsură responsabil pentru verificarea originii lemnului.
După părerea mea, acest fapt va spori birocraţia atât în cazul administratorilor de păduri, cât şi în cazul
proprietarilor acestora. În niciun caz, nu acesta ar trebui să fie scopul.

În momentul în care aplicăm acest regulament, trebuie de asemenea să garantăm faptul că sistemul de
autorizare extrem de cuprinzător, care deja a fost aplicat în diferite state, este valid şi că nu începem să creăm
o metodă de verificare deja existentă care sporeşte birocraţia şi care, într-o anumită măsură, ne slăbeşte
competitivitatea în domeniul forestier. De asemenea, este foarte important să nu acordăm lemnului un statut
inferior altor materiale. Şi acesta reprezintă un aspect de care ar trebui să ne preocupăm.

Carl Haglund (ALDE). – (SV) Dle preşedinte, chestiunea pe care o dezbatem astăzi este foarte importantă
şi este foarte simplu să fii de acord cu ceea ce s-a afirmat aici în această seară. În acelaşi timp, după cum tocmai
a afirmat şi dna Manner, începem să pierdem din vedere faptul că, în nordul Europei, în special în statele
nordice, există o producţie forestieră şi de o activitate forestieră foarte durabile. Din păcate, în aplicarea
obiectivelor importante pe care le avem în vederea prevenirii importului ilegal de lemn pe piaţa europeană,
uităm acest aspect. Este un exemplu important privind maniera în care nu trebuie să procedăm.

Îi sunt recunoscător dnei Hassi şi celorlalţi care au lucrat bine în cadrul discuţiilor trilaterale şi, prin urmare,
şi eu voi vota mâine în favoarea acestui regulament. În acelaşi timp, trebuie să desprindem o concluzie de
pe urma acestui fapt, şi anume că, în momentul în care realizăm ceva important, cum suntem pe cale să
realizăm aici şi acum, în momentul în care elaborăm în cele din urmă un regulament bun care să prevină
importul de lemn ilegal, nu trebuie să uităm că acest fapt ar putea avea un efect asupra propriei noastre
producţii din cadrul acestui sector. Pe viitor vom mai avea câte ceva de realizat în acest domeniu. Trebuie să
încercăm să evităm problemele legate de această chestiune în special.

Elena Oana Antonescu (PPE). - Comerţul cu materie lemnoasă procurată ilegal sau prin exploatare ilegală
a redus preţul lemnului şi a contribuit la sărăcirea fondului forestier. De aceea, îmbunătăţirea cadrului legislativ
în acest domeniu este imperativă pentru Europa. Noutatea adusă de acest regulament, respectiv introducerea
sistemului due diligence şi a controlului prin intermediul organizaţiilor de monitorizare acreditate la nivel de
Uniune, va acţiona ca un filtru suplimentar pentru verificarea legalităţii introducerii pe piaţa materiilor
lemnoase, însă nu este o soluţie perfectă.

Există posibilităţi de eludare chiar şi a acestui sistem, de aceea în cadrul dezbaterilor din comisia de specialitate
am propus un amendament prin care organizaţiile de monitorizare să-şi piardă în mod automat acreditarea
dacă autoritatea competentă constată lipsa unui sistem eficient de due diligence implementat de către operatori.
Conţinutul acestui raport reprezintă fără doar şi poate un pas deosebit de important către combaterea plasării
pe piaţa internă de materie lemnoasă obţinută ilegal, însă mai sunt paşi...

(Preşedintele întrerupe vorbitorul)

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Dle preşedinte, dle comisar, 2010 este anul biodiversităţii şi, prin intermediul
regulamentului pe care îl avem în faţă, se vor prevedea măsuri importante împotriva schimbărilor climatice
şi în favoarea conservării biodiversităţii.

UE nu mai poate continua să furnizeze o piaţă pentru lemn şi produse din lemn provenite în urma exploatărilor
forestiere ilegale, deoarece aceste exploatări forestiere ilegale reprezintă o cauză semnificativă a defrişărilor.
În definitiv, între 20 % şi 40 % din producţia industrială de lemn din întreaga lume provine din surse ilegale.
Aproximativ 13 milioane de hectare de pădure sunt defrişate în fiecare an, aspect care a fost menţionat şi
mai devreme. Aceste defrişări sunt răspunzătoare pentru 20 % dintre emisiile de CO2 din întreaga lume, care
reprezintă cauza principală a pierderii diversităţii biologice. Prin emiterea unei interdicţii absolute privind
comercializarea, pe piaţa europeană, a lemnului sau a produselor din lemn provenit în urma exploatărilor
forestiere ilegale, Uniunea Europeană demonstrează faptul că îşi asumă cu seriozitate responsabilitatea faţă
de conservarea biodiversităţii.
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Doresc să-i mulţumesc raportoarei.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Poziţia Parlamentului European, formulată în raportul dnei Caroline Lucas,
este corectă şi decentă, şi, prin urmare, ar trebui susţinută. Nu putem accepta toleranţa pe care guvernele
anumitor state europene continuă să o arate faţă de comerţul cu lemn recoltat în mod ilegal sau maniera în
care acestea evită să impună pedepse pentru această activitate.

În urma unei examinări detaliate a poziţiilor guvernelor Uniunii Europene cu privire la acest regulament,
este greu să ne dăm seama dacă anumite guverne reprezintă opiniile cetăţenilor lor, şi nu pe cele ale mafiei
din cadrul acestei industrii, care profită de pe urma exploatărilor forestiere ilegale. Faptul că anumite guverne
nu se arată interesate să pună capăt economiei gri sau negre ilegale nu ar trebui să reprezinte un obstacol şi
nu ar trebui să ne determine să tolerăm jefuirea pădurilor.

O societate decentă creează norme raţionale. Oamenii decenţi le respectă, iar pentru guvernele decente
urmărirea în justiţie a celor care comit infracţiuni nu ar trebui să reprezinte o problemă.

Prin urmare, este necesar ...

(Preşedintele l-a întrerupt pe vorbitor)

Janez Potočnik, membru al Comisiei. – Dle preşedinte, este târziu şi voi încerca să fiu scurt, însă nu pentru
că aspectele dezbătute ar fi mai puţin importante. Din contră, datorită nivelului ridicat de consens existent
în Parlament.

Pădurile reprezintă principalul element în combaterea schimbărilor climatice şi în lupta pentru conservarea
biodiversităţii. Alături de Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat adoptat recent,
acesta reprezintă dovada faptului că, în cadrul Uniunii Europene, vom deţine instrumentele necesare pentru
a stopai activităţile ilegale desfăşurate cu privire la două dintre resursele noastre naturale fundamentale:
pescuitul şi silvicultura. Şi da, acestea reprezintă, de asemenea, o componentă importantă a luptei împotriva
sărăciei.

Impactul acestui regulament depinde de eficienţa aplicării sale, iar provocarea este departe de a lua sfârşit.
Cu toate acestea, astăzi putem începe să apreciem faptul că s-a găsit o soluţie la această problemă dificilă,
însă importantă. În mod clar ne confruntăm cu o propunere nobilă. Aştept cu nerăbdare să iau parte la
punerea în aplicare a acestui proces alături de dvs.

Satu Hassi, raportoare. – (FI) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să le mulţumesc tuturor celor
care au luat parte la dezbatere la această oră târzie. Am fost implicată în situaţia la care a făcut referire dl Davies:
într-o discuţie cu comisarul european pentru cooperarea pentru dezvoltare de la vremea respectivă, în cadrul
căreia acesta a afirmat că, după părerea sa, un astfel de act legislativ ca cel pe care îl negociem noi la momentul
de faţă ar fi imposibil. Sunt încântată că noi am reuşit să facem ceea dumnealui considera imposibil la
momentul respectiv.

Atât dl comisar, cât şi ceilalţi deputaţi au discutat în mod corespunzător despre toate tipurile de daune cauzate
de exploatarea forestieră ilegală. Multe dintre acestea sunt legate de birocraţie. Totuşi, aş dori să reamintesc
tuturor faptul că cererile birocratice aplicabile tuturor părţilor implicate, cu excepţia primei persoane care
introduce lemnul sau produsele din lemn, sunt extrem de modeste: pur şi simplu că trebuie să cunoască şi
să poată dovedi de unde a fost cumpărat lemnul şi unde a fost vândut. Companiile ar trebui să deţină
documentele necesare în acest sens în toate cazurile. Această cerinţă se aplică, de exemplu, în temeiul legislaţiei
privind TVA-ul.

Sunt încântată de faptul că multe companii, din industria de ambalare şi din industria mobilei, de exemplu,
au susţinut interzicerea lemnului ilegal. De asemenea, am primit mesaje şi din partea sindicatelor din industria
lemnului care susţin această interdicţie şi care afirmă că existenţa unor cantităţi prea mari de lemn recoltat
în mod ilegal pe piaţa noastră dăunează concurenţei. După cum s-a menţionat şi anterior, acest regulament
trebuie aplicat în mod corespunzător, şi, de asemenea, sunt cu adevărat în favoarea păstrării unei evidenţe
a tipurilor de sancţiuni aplicate de statele membre. Acestea trebuie să fie cu adevărat eficiente în vederea
prevenirii practicilor neloiale.

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc mâine (miercuri, 7 iulie 2010, ora 12.00).

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)
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Gaston Franco (PPE), în scris. – (FR) La momentul actual, 20-30 % din producţia de lemn industrial din
întreaga lume provine din surse ilegale. Trebuie să readucem ordinea pe piaţa europeană a lemnului cât mai
curând cu putinţă. Acest regulament, deşi mai putea fi îmbunătăţit, este ambiţios şi curajos. După părerea
mea, reprezintă un instrument eficient pentru limitarea exploatărilor forestiere scăpate de sub control, fără
a impune constrângeri administrative companiilor noastre europene şi fără a acţiona în detrimentul lemnului,
care, din contră, va avea o valoare şi mai mare.

Regulamentul stabileşte o dispoziţie obligatorie care deleagă responsabilităţi pe baza unui sistem de măsuri
și de proceduri - „sistemul due diligence”. Acesta permite operatorilor să asigure trasabilitatea lemnului şi a
produselor din lemn, să acceseze informaţii cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare şi, astfel, să obţină
suficiente garanţii pentru a preveni comercializarea produselor provenite din exploatări forestiere considerate
ilegale.

Obligaţiile prevăzute de regulament trebuie să îi vizeze pe acei operatori care introduc pentru prima dată pe
piaţă lemn, deoarece atunci există cel mai mare risc. În plus, pentru a garantai eficienţa acestui regulament,
ar trebui să accentuăm nevoia unor controale regulate şi a unui sistem de pedepse severe care să îi descurajeze
pe contravenienţi.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), în scris. – (CS) Este bine cunoscut faptul că în fiecare an, în diferite state ale
lumii, mii de hectare de păduri dispar fără a fi înlocuite. De multe ori, şi în statele Uniunii Europene copacii
sunt scoşi din rădăcină în mod ilegal. Chiar şi în state dezvoltate, precum Republica Cehă, lemnul este furat
fie prin scoaterea copacilor din rădăcină, fie prin tăierea acestora fără ca proprietarul să ştie. Bineînţeles,
pădurile comerciale nu au numai un rol ecologic, ci, astfel cum sugerează şi termenul „păduri comerciale”,
au, de asemenea, rolul de a produce lemn. Este important ca legislaţia să ţină cont de reînnoirea unui amestec
optim de tipuri de arbori în cadrul pădurilor. Acest aspect este legat de administrarea animalelor, în special
a celor de talie înaltă. Aceste chestiuni ar trebui să fie rezolvate la nivelurile naţionale sau regionale
corespunzătoare. Nici chiar cea mai bună directivă nu poate avea un impact asupra daunelor cauzate economiei
fiecărei regiuni de către exportul tuturor tipurilor de lemn în afara frontierelor regiunilor. După părerea mea,
propunerile existente în cadrul raportului Parlamentului European sunt în conformitate cu opiniile acestei
instituţii legislative supreme a Comunităţii, şi ar trebui să sprijinim pe deplin raportul. Aplicarea accelerată
a acestui regulament, pedepsele în cazul încălcării normelor şi interzicerea comerţului reprezintă un minim
necesar. Încercările anumitor guverne de a adopta o abordare liberală extremă în acest sector sunt revoltătoare
şi pot dăuna economiilor naţionale ale statelor care le susţin în cadrul Consiliului. Grupul Confederal al
Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică va sprijini cu siguranţă propunerile raportoarei.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), în scris. – (NL) Lemnul recoltat în mod ilegal şi produsele fabricate
din acesta nu au ce căuta pe piaţa noastră. În ceea ce mă priveşte, comercializarea lemnului nu ar trebui
permisă decât dacă s-a stabilit, pe baza unor standarde credibile, faptul că lemnul nu a fost recoltat în mod
ilegal sau nedurabil. Cred că ar trebui să privim dincolo de mediu şi de climă şi să luăm în considerare statele
în care aşa-numita despădurire „legală” privează populaţiile locale de sursele lor de venit. De asemenea,
aceasta reprezintă şi o problemă a drepturilor omului. Astăzi, Grupul Partidului Popular European (Creştin
Democrat) poate demonstra ce vrea să spună cu adevărat prin administrare şi caritate. Grupul PPE a dorit să
diminueze protecţia populaţiilor locale ascunzându-se după standardele morale scăzute ale legislatorilor
din ţări terţe, care permit ca cetăţenii lor să fie exploataţi prin facilitarea defrişărilor pe scară largă sau prin
lipsa combaterii efective a acestora. Săptămâna trecută, televiziunea olandeză a arătat cum companiile noastre
energetice profită de pe urma exploatării minelor de cărbuni din Africa de Sud. Purtătorii de cuvânt ai acestor
companii au închis ochii la acest aspect; le-a lipsit curajul de a răspunde în faţa cetăţenilor cu privire la această
chestiune. Practici similare au loc în cadrul sectorului forestier. Trebuie să eliminăm aceste practici. Grupul
PPE nu poate folosi lipsa unei legislaţii eficiente şi a unor coduri etice ca scuză pentru propriei lipsă de
conştiinţă. Exploatarea forestieră pe scară largă îi determină pe oameni să părăsească zonele în care locuiesc.
Susţin obiectivele ecologice şi climatice, în timp ce pledez şi în favoarea protecţiei drepturilor omului.

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

19. Ridicarea şedinţei

(Şedinţa a fost închisă la ora 23.40)
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