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ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

(Az ülést 9.05-kor megnyitják.)

2. Az elnök nyilatkozata

Elnök. – Mielőtt elkezdjük, a következő nyilatkozatot szeretném tenni.

Ma van az ötödik évfordulója a londoni tömegközlekedési eszközökön elkövetett terrortámadásnak, amelyben
52 ember meghalt és közel 800 megsebesült. Különösen e napon gondolatban az áldozatok hozzátartozóival
és barátaival vagyunk.

A londoni bombatámadás az európai földön végrehajtott legsúlyosabb terrorcselekmények egyike volt. Hadd
üzenjem a következőket a terroristáknak: bármit is tegyenek, nem győzhetnek, mert számunkra minden
élet érték. Soha egyetlen terrorista vagy terrorcselekmény sem kisebbítheti vagy rombolhatja le bizalmunkat
az olyan fontos értékekben, mint az alapvető és emberi jogok.

A terrorizmus mindannyiunk ellen elkövetett támadás, demokratikus társadalmunk valódi felépítése elleni
támadás. Soha nem nyerhet igazolást. Európa a terrorizmus valamennyi formája elleni küzdelmében mindig
egységes lesz.

3. Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a
jegyzőkönyvet

4. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

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

6. A belga elnökség tevékenységi programja (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a belga elnökség tevékenységi
programjáról.

Miniszterelnök úr, üdvözöljük az Európai Parlamentben. Öné a szó, hogy megnyissa a vitát.

Yves Leterme, a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, államtitkár-helyettes úr és
természetesen Barroso úr.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, engedje meg, hogy gratuláljak holland barátainknak, amennyiben már
ébren vannak. Reménykedem a tisztességes játékban és abban, hogy a döntőben a jobb csapat nyer.

, a Tanács soros elnöke. – (FR) Hölgyeim és uraim, európai döntő, mindössze néhány hete ki hitte volna?
Mindenesetre a világ másik feléről az európai focisták a kiválóság, a bátorság, az önbizalom és a győzelem
iránti elkötelezettség példaképei.

Hölgyeim és uraim, kívülről nézve Európának minden oka megvan az örömre. Az Európai Unió sikere
segített a béke és a demokratikus kormányzási rendszer elterjesztésében szinte egész kontinensünkön. Közös
piacával az Európai Unió példátlan jólétet teremtett. Igaz azonban, hogy ez az Európa nem, vagy csak igen
ritkán örül.

Hölgyeim és uraim, bizonyára Önök is észrevették, hogy például Ázsiában mennyire érezhető az energia,
az ambíció, az önbizalom és a jövőbe vetett hit. Amerika továbbra is hisz önmagában, problémái ellenére.
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Végül a futball világbajnokság Dél-Afrikában történő megrendezése egyértelmű jelzés Afrika felé és egyértelmű
jelzés onnan, valódi ösztönző hatás.

Európa esetében ellenben túl sokszor tűnik úgy, hogy elveszítette a jövőbe vetett hitét, Vissza kell adnunk a
hitet Európának, újra ambiciózussá kell tennünk az Európai Uniót.

Hölgyeim és uraim, fellépésünk – elnök úr – e törekvés része kíván lenni, egy olyan törekvésé, amelyet Önök
bizonyára osztanak.

Annál is inkább szükség van Európa újbóli megmozdítására, mert a világ többi része nem vár ránk. Panta
rei: minden mozgásban van. Ha világunkban van egyetlen dolog is, ami állandó, az a folyamatos és nagy
sebességű változás − technológiai változás, gazdasági változás és a világ erőviszonyainak változásai.

Ebben a változó világban, ahol új gazdasági és politikai hatalmi erők születnek, Európa előtt óriási kihívások
állnak. Mi, a belga elnökség, elnökségünk öt cselekvési irányát e kihívások köré csoportosítottuk.

Az első kihívás Európa számára egyértelműen a fenntartható gazdasági növekedés helyreállítása. Ez az
újjászületés természetesen a pénzügyi stabilitás megerősítésétől függ. Helyre kell állítanunk pénzügyi és
gazdasági stabilitásunkat, vissza kell állítani a költségvetési fegyelmet, a gazdasági fellendülés akadályozása
nélkül, és vissza kell térni a legalább 2%-os növekedési pályára. Szükségünk van erre a növekedésre, hogy
finanszírozni tudjuk szociális modellünket, ezt az egyedi európai modellt, amelyhez továbbra is nagyon
ragaszkodunk. Nemzetközi hitelességünk megteremtéséhez is kell ez a növekedés.

Hölgyeim és uraim, a bankrendszer válsága, amelyért nem mi voltunk felelősek, kíméletlen recesszióba
sodort bennünket, amelyből más kontinensekhez képest nehezebben lábalunk ki. Az Európai Bizottság több
kezdeményezést javasolt arra, hogy felvértezzük magunkat a pénzügyi kalandorpolitika ellen, annak a
visszaélésnek a megismétlődése ellen, amely oly komoly következményekkel járt mind tagállamainkra, mind
pedig polgárainkra nézve.

Önökkel együtt mi is törekszünk arra, hogy a lehető leggyorsabban felállítsuk a pénzügyi intézmények új
felügyeleti rendszerét, valamint az alternatív befektetési alapok, például a fedezeti alapok rendszerét.

Ezen a héten a Parlament, a Tanács és a Bizottság ismét hosszan vitázott erről. Úgy gondolom, hogy Önök
ma el fogják fogadni a felügyeltre vonatkozó módosításaikat, de ezáltal úgy hiszem, hogy alkalmat adnak a
párbeszéd folytatására is, amit nagyra értékelünk. Tehát fogjunk össze, kezdjük meg együtt a párbeszédet,
folytassuk a párbeszédet, de mindenekelőtt fogadjuk el a szöveget, amelyre már oly régóta várunk.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a belga elnökség tegnap nem volt jelen a belga parlament eskütétele miatt,
és Önök tudják, hogy a parlamentek alakuló ülést tartanak. Ezért sajnos a belga elnökség tegnap nem tudott
itt lenni.

Mindenesetre a Bizottság a közelmúltban a pénzügyi szolgáltatások területén további 20 javaslatot felölelő,
átfogó csomagot is bejelentett. Hölgyeim és uraim, a belga elnökség Önökkel, a Parlamenttel folytatott szoros
együttműködésben e javaslatok 2011 végére történő gyakorlati megvalósításának biztosítására menetrendet
próbál meg létrehozni.

Tudomásunk szerint továbbá októberben a munkacsoport elkészíti a költségvetési fegyelem szigorításával,
a Stabilitási és Növekedési Paktummal, valamint a gazdasági irányítással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó
ajánlásait. A közelmúltbéli euróválság világosan bizonyította, hogy a valódi gazdasági koordináció nélküli
monetáris unió instabil marad. Az Uniónak minden eddiginél nagyobb szüksége van gazdasági irányításra.
A munkacsoport ezért szigorúbb ellenőrzésre tesz javaslatot, különösen költségvetési téren. Ez a felügyelet
nem csak tagállamaink költségvetési politikáját fogja érinteni, hanem azokat a gazdasági paramétereket is,
amelyek lehetővé teszik a benyújtott költségvetések hitelességének elbírálását is.

A Bizottság a továbbiakban ezen ajánlások megvalósítása érdekében minden szükséges lépést megtesz. A
Tanácsnak és a Parlamentnek is késlekedés nélkül foglalkoznia kell ezekkel. A belga elnökség ezt a kérdést
prioritásként kezeli, és minden támogatást meg fogunk adni ezen ajánlások lehető leggyorsabb gyakorlati
megvalósításához.

Hölgyeim és uraim, ahogy említettem, az előttünk álló első kihívás a fenntartható gazdasági növekedés
helyreállítása. A globalizáció korában fokozni kell erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy Európa gazdasága
ismét versenyképes és innovatív legyen, valamint alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá váljon. Ezt
az Európa 2020 foglalkoztatási és növekedési stratégiával érhetjük el.
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A belga elnökség támogatni fogja a Bizottság által bejelentett kiemelt kezdeményezéseket. A fenntartható
fejlődés azonban nem pusztán gazdasági paraméterek kérdése. Az emberektől is, és főként tőlük függ. Az
határozza meg, hogy a legnagyobb számban mihez járul hozzá. Ahogy számos országban tapasztalható,
nincs fenntartható fejlődés, nincs valódi fenntartható növekedés társadalmi kohézió nélkül, amely a második
legfőbb európai kihívás és elnökségünk második legfontosabb prioritása.

Belgium ezért szorgalmazta és érte el az EU 2020 programban, hogy a szegénység elleni küzdelemre irányuló
cél a szélesebb értelmű társadalmi kohézióra is kiterjedjen. Legyen szó erről vagy a gazdasági növekedés
előmozdításáról, hölgyeim és uraim, Európát ismét munkába kell állítanunk, növelnünk kell a foglalkoztatási
rátát.

Hölgyeim és uraim, szeretnék egy pillanatra megállni egy olyan kérdésnél, amely szívügyem: ez pedig ipari
alapunk, az európai gazdaság ipari alapjának kérdése.

Véleményem szerint, ami Európában néha hiányzik, azok a közös ipari projektek, emblematikus és inspiráló
projektek, mint például amilyen az Ariane, a nagysebességű vonatok vagy az Airbus volt, illetve még ma is
az.

Nem presztízsről vagy szimbólumokról van szó, hanem jólétünk és jövőbeni munkahelyek megteremtésének
valódi hajtóerejéről. A közelmúltban találkoztam azokkal a gazdasági elemzésekkel, amelyek kimutatták,
hogy a szilárd ipari alappal rendelkező országok ellenállóbbnak mutatkoztak az inkább szolgáltatásorientált
gazdaságokkal szemben.

Ipari szerkezetünket természetesen át kell alakítanunk. Ez nem jelenti szükségszerűen, hogy az úgynevezett
hagyományos feldolgozóipari ágazatokat arra ítélnék, hogy alacsony bérszinttel rendelkező országokba
települjenek, vagy hogy eltűnjenek. Vannak azonban olyan termelési módok, amelyek ilyenek.

Innovációval, magas hozzáadott értékkel rendelkező, csúcsminőségű termékek gyártásával az európai
országok már most is sikeresen megőrizhetik a kiváló teljesítményt nyújtó, nyereséges ipart, ahol a
munkavállalók a világ legjobban fizetett munkavállalói közé tartoznak.

Hölgyeim és uraim, mi, európaiak, megnyertünk a távközlési forradalmat. Ellenben kevésbé voltunk sikeresek
az informatikában. A „zöld forradalmat” pedig határozottan nem veszíthetjük el, nem csak a kutatás terén,
hanem mindenekelőtt a környezetbarát technológia előállítása terén sem. Európának valójában kiváló kutatói
vannak. De például az Egyesült Államok és Kína lehagy bennünket, amikor a kutatási eredmények ipari
termelésben való megvalósításáról van szó.

Az ipar területén a Bizottság által bejelentett kiemelt kezdeményezést ezért nagy várakozás övezi.
Hasonlóképpen rendkívüli fontosságot tulajdonítunk a Tanács decemberi ülésének, amely az ipari innovációval
foglalkozik majd.

A növekedés és innováció fejezetben van egyébként egy konkrét kérdés, amellyel szeretnénk elnökségünk
idején ismét foglalkozni. Az európai szabadalom kérdéséről van szó, amelyre már 30 éve várunk. Gondolnunk
kell vállalkozásainkra és különösen a kkv-kra. Gondoljunk csak a vállalkozásaink által amiatt elfecsérelt
pénzre és energiára, mert a 27 tagállamra vonatkozóan nincs egységes eljárás. Üzleti szereplőink a nemzetközi
versenyben valódi hátrányt szenvednek el. E kérdés újbóli napirendre tűzésével a Tanácsnak és az Európai
Parlamentnek kiváló lehetősége nyílik arra, hogy megmutassák a polgároknak, hogy gyakorlati kérdésekben
milyen fontos szerepet játszanak. Mostantól a szavakat tettekre kell váltanunk. Véleményem szerint ugyanez
vonatkozik az európai innovációs politikára is.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Hölgyeim és uraim, a környezet- és az éghajlatvédelem az Európa – az Európai
Unió – előtt álló harmadik fő kihívás, és egyben elnökségünk harmadik célkitűzése.

Nem lehet valódi fenntartható gazdasági növekedés, ha nem védjük meg bolygónkat; azt a bolygót, amely
nem a miénk, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön. Az Európai Unió a környezetvédelem és az
üvegházhatást okozó gázok elleni küzdelem terén a világon vezető szerepet tölt be. Vezető szerepet tölt be
a világban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának további csökkentésére irányuló, saját maga elé
kitűzött célok terén. Ez az úttörő szerep azonban önmagában nem elegendő, ahogy Koppenhágában az
Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási konferenciája sajnos bebizonyította. Őszintén szólva az EU ott nem
lépett fel egységesen, és így – hogy a futball nyelvén fejezzem ki magam – a kispadon ült, miközben a pályán
folyt a játék.
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Ezért a következő néhány hétben és hónapban az EU-nak jóval aktívabbnak, pontosabbnak és
magabiztosabbnak kell lennie abban, hogy hogyan tekint a rendelkezésére álló lehetőségekre, hogy más
fontos szereplőket – és ugyanakkor más fontos szennyezőket – nyerjen meg a bolygónk megmentésére
irányuló ambiciózus tervnek. Ez az egyetlen módja annak, hogy a cancúni és a nagoyai konferencia valódi
eredményeket hozzon.

Hölgyeim és uraim, amint már említettem, az EU olyan, mint azok az emberek, akikről azt mondják, hogy
mindenük megvan ahhoz, hogy boldogok legyenek. Kívülről nézve valójában az EU nagyon vonzó helynek
tűnik, fejlődésével, szolidaritási rendszerével és nagyon humánus demokratikus irányítási formáival. Ezért
– általában jogosan – sok embert vonz más kontinensekről, embereket, akik Európában jobb életet akarnak
felépíteni maguknak.

Valójában a nagy többség jó szándékkal érkezik ide, a „normális élet apró csodájának” keresésével, ahogyan
az oly szépen elhangzott egy közelmúltbeli, Afganisztánról szóló konferencián. Az ilyen bevándorlás
gazdagította kontinensünket, és ez a jövőben is így lesz. Másrészt napjainkban vannak olyanok is, akik
visszaélnek szabadságon alapuló rendszereinkkel. Szervezett bűnözői hálózatok használják ki nyitottságunkat.
Terrorszervezetek élnek vissza vele, hogy véres támadásokat indítsanak.

, a Tanács soros elnöke. – (DE) Hölgyeim és uraim, polgáraink biztonságának és szabadságának garantálása
ezért az Európa előtt álló negyedik fő kihívás. Az Uniónak minden eddiginél jobban a jog érvényesülésén, a
biztonságon és a szabadságon alapuló térséggé kell válnia. Ezért biztosítani kívánjuk a svéd elnökség által
kidolgozott stockholmi program végrehajtását.

Belgium úgy véli, hogy a bevándorlás, a menedékjog és a terrorizmus megakadályozása terén egy közösségi
politika kidolgozása nagy jelentőséggel bír. A büntetőjog területén történő együttműködéssel kapcsolatosan
prioritásként kezeljük a tagállamok bírósági határozatainak elismerését. Ide tartozik a bizonyítékok
összegyűjtésére vonatkozó európai rendszer kialakítására történő kiemelt összpontosítás.

A nemzetközi terrorizmus elleni harccal összefüggésben Belgium szeretné, ha a SWIFT-ről gyors megállapodás
születne az Egyesült Államokkal. Ennek a megállapodásnak a polgárok adatainak védelmét ötvöznie kell a
terrorizmus megakadályozására irányuló hatékony intézkedésekkel. Nagyon örülök, hogy holnap lehetőségünk
lesz arra, hogy itt megállapodásra jussunk. A belga elnökség a spanyol elnökség által e területen elért kiváló
munkára fog építkezni.

, a Tanács soros elnöke. – Ez végül, de nem utolsósorban elvezet engem az Unió előtt álló ötödik kihíváshoz:
az Unió nemzetközi színtéren játszott szerepéhez.

Számos hatalmas kihívás áll előttünk: az éghajlatváltozás elleni küzdelem; a béke megőrzésének, illetve
helyreállításának támogatása; a nyílt kormányzás elterjedésének előmozdítása; a nemzetközi terrorizmus
leküzdése; a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása; a konfliktusos területeken az emberi
jogok súlyos megsértésének felszámolása, különös tekintettel a nők elleni erőszakra; egy koherens, közös
energiapolitika kialakítása; piaci részesedésünk megőrzése és növelése.

Amint már említettem, a koppenhágai csúcstalálkozó fájdalmasan bizonyította, hogy az a tény, hogy mi
képviseljük a világ legnagyobb kereskedelmi tömörülését, hogy gazdagok és vonzók vagyunk, valamint puha
hatalmi példaképként való fellépésünk nem nyújt számunkra kellő nemzetközi alkupozíciót. Az Uniónak
nagyobb befolyást kell szereznie, hogy másokat is meggyőzzön és koalíciókat hozzon létre a békére, a
fenntartható fejlődésre, a biztonságra, valamint a szabad, ugyanakkor tisztességes kereskedelemre irányuló
céljai megvalósítása érdekében.

Ez minden eddiginél jobban megkívánja, hogy az Unió egységes hangon szóljon, és lehetőleg egy szájból
hangozzanak el a szavak. A Lisszaboni Szerződés e célból új eszközökkel ruházza fel az Uniót.

Az Unió az elkövetkezendő hónapokban kezdi meg európai diplomáciai szolgálatának felállítását. Ez is
elnökségünk egyik fő kihívása.

Döntenünk kell a Külügyi Szolgálat szervezetéről és működéséről, valamint el kell fogadnunk, a Parlamenttel
együtt, e szolgálat pénzügyi és személyzeti szabályzatát. Belgium minden tőle telhetőt meg fog tenni a Külügyi
Szolgálat súrlódásmentes és sikeres elindításáért, amely szolgálat elő fogja mozdítani az Európai Unió
láthatóságát és hitelességét az egész világon.
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A bővítés egy másik fő elem. A tagjelölt országokkal folytatott tárgyalásokat határozottan folytatni kell, és
minden tagjelöltet kizárólag saját érdemei alapján kell megítélni, az Európai Tanács 2006. decemberi, megújult
konszenzusával összhangban.

A Horvátországgal folytatott tárgyalások elnökségünk alatt végső szakaszukba érhetnek. Törökországgal
tovább folynak. Izlanddal elkezdődnek. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében az elnökség törekedni
fog arra, hogy a csatlakozási tárgyalások elindítására vonatkozóan megállapodás szülessen.

Belga elnökségünk valójában az első, amelyre teljes egészében a Lisszaboni Szerződés alapján fog megvalósulni.
Belgium tisztes kötelességének érzi, hogy a szerződés szövegének és szellemének teljes tiszteletben tartásával
gyakorolja az elnökséget, és ezáltal megfelelő példával szolgáljon.

Bizonyára tudják, hogy országomban választások voltak, hogy az új koalíció létrehozásáról szóló tárgyalások
eltartanak egy ideig, és hogy kormányom egy úgynevezett ügyvivő kormány. Biztosítani szeretném Önöket,
hogy ez egyáltalán nem fogja hátrányosan érinteni elnökségünk lendületét és lelkesedését. Ezt a 12. elnökséget
országomban széles körű konszenzus és hosszú európai hagyomány támogatja.

A belgiumi politikai életben mind szövetségi, mind pedig regionális szinten, diplomáciai testületeinknél és
civil szolgálatunknál számos, az Európai Uniót alaposan ismerő férfi és nő található. Az előkészületek igen
alaposak voltak, szoros együttműködésben a trió többi tagállamával és az európai intézményekkel.

Ezenkívül a kormányt támogatja a lakosság európai meggyőződése. A belgiumi szövetségi és regionális
kormányokban részt vevő kilenc politikai párt az ország lakosságának 90%-át képviseli. Belgium azon
országok egyike, ahol az Európával kapcsolatos elképzelés és az európai integrációs projekt még mindig
igen széles támogatottságot élvez.

Végül, de nem utolsósorban még el szeretném mondani, hogy elnökségünket gondosan és szándékosan
beleillesztettük az európai menetrendbe, hogy reális célokat határozzunk meg, és azokat hatékonyan
előmozdítsuk. Nincs kétségem afelől, hogy elnökségünket hatékonyan fogjuk gyakorolni, mint ahogyan azt
sem kétlem, hogy az új kormány – megalakulását követően – azt akadályok nélkül és zökkenőmentesen
továbbviszi.

Amint világossá tettem, a soros elnökség a folytonos európai folyamat része; nem jelent egy teljes egészében
új kezdetet. Ennek ellenére minden elnökség magával hozza saját hangsúlyait, és az elindulás mindig
lehetőséget nyújt arra, hogy a lakosság figyelmét ráirányítsa az Európai Unió jelentőségére, az európai ideálok
jelentőségére. Az elnökségünk kezdetéhez kapcsolódó ünnepségek bizonyítják, hogy országomban milyen
széles támogatottságot élveznek ezek az ideálok. A királytól és a királyi háztól kezdve egészen az oly sok
városban és faluban rendezett koncertekig és bálokig minden közösség és társadalmi osztály lelkesen részt
vett 12. elnökségünk kezdetének megünneplésében.

Szeretném őszinte elismerésemet is kifejezni azokért a megbeszélésekért is, amelyeket az utóbbi napokban
a kollégákkal, Önökkel, e Parlament képviselőivel tarthattam. Nagyon tanulságosnak és konstruktívnak
találtam ezeket a megbeszéléseket, és kormányom nagy jelentőséget tulajdonít az európai polgárok választott
képviselőivel való szoros együttműködésnek.

Szeretnék végül az Önök által képviselt emberekhez szólni. Valóban arra szeretném ösztönözni őket, hogy
bízzanak önmagukban, hogy legyenek ambícióik önmagukkal, országukkal és Európával kapcsolatosan.

Európai Uniónknak két csapdát kell elkerülnie: a reménytelenség csapdáját és az önelégültség csapdáját.
Nincs ok a reménytelenségre. Nem kell félnünk az új versenytől az egyre inkább többpólusú világban.
Ellenkezőleg, örülnünk kell neki.

Mi magunk segítettük elő ennek az új világnak a létrejöttét, például a források és a hatalom igazságosabb
elosztása érdekében tett erőfeszítéseinkkel. Amint elhangzott, ami történik, az nem „a Nyugat hanyatlása”,
hanem „a többiek felemelkedése”. Ebbe a versenybe lelkesedéssel és bizalommal kell belevetni magunkat –
az önmagunkba és a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközbe vetett bizalommal.

Nincs ok az önelégültségre sem. Minden bizonnyal büszkék lehetünk a múlt nagy eredményeire. Olyan
kormányzati rendszereink vannak, amelyekben a politikai és gazdasági szabadság együtt él a társadalmi
szolidaritással és az ökológiai felelősséggel. Sok polgárunk számára olyan életszínvonalat biztosítunk, amely
a világon a legmagasabb szintekhez tartozik. De nem dőlhetünk egyszerűen hátra és élvezhetjük azt, amink
van. A világ többi részének nem kötelessége, hogy eltartson bennünket. Dolgoznunk kell azért; talán még
keményebben kell dolgoznunk azért.
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Nem gondolom, hogy ezt a Parlamentet meg kell győzni arról, hogy ahhoz, hogy Uniónkat és annak
tagállamait magasabb sebességre kapcsoljuk, „több Európára” van szükségünk. Ez a „több Európát” jelentő
célkitűzés a belga európai és nemzetközi politika központi eleme. Országom mindig támogatta a „méthode
communautaire”-t, a „közösségi módszert” és továbbra is teljes odaadással így tesz.

A „több Európa” elnökségünk prioritásait és célkitűzéseit tekintve a következőket jelenti: az Unió számára
egy új pénzügyi szabályozási rendszer biztosítása; gazdasági irányításának megerősítése; a fenntartható
növekedéshez való visszatérésének ösztönzése; szociális modelljének konszolidálása; innovációs kapacitásának
fokozása; diplomáciai szolgálatának fejlesztése.

Azért állok Önök előtt, közel félmilliárd európai polgár képviselői előtt, hogy elnökségünk e törekvéseihez
együttműködésüket és támogatásukat kérjem. A Lisszaboni Szerződés, és ezt örömmel mondom, megerősítette
az Európai Parlament hatásköreit, ezáltal az európai integráció minden korábbinál nagyobb hajtóerejévé
tette.

Kollégáimmal várom elnökségünk és mindannyiuk, az Európai Parlament képviselői közötti gyümölcsöző
együttműködést, a valamennyiünk által osztott, Európával kapcsolatos törekvéseink szolgálatára.

(Taps)

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke.. – (FR) Elnök úr, Leterme úr, hölgyeim és uraim, Belgium a Tanács
soros elnökségét az Európai Unió számára döntő jelentőségű időszakban veszi át, és szeretnék köszönetet
mondani Leterme úrnak, hogy ilyen világos és ambiciózus programot határozott meg.

Az előttünk álló hónapok kihívásai igen egyértelműek. E kihívások részét képezi különösen, hogy
gazdaságpolitikáinkra vonatkozóan új koordinációs mechanizmust kell bevezetni, az Európa 2020
foglalkoztatási és növekedési stratégia végrehajtásával stabilizálni kell a gazdasági fellendülést és biztosítani
kell, hogy Európa megfeleljen a nemzetközi színtéren rá háruló feladatoknak.

A júniusi Európai Tanács támogatta a költségvetési fegyelem és a makrogazdasági felügyelet megerősítéséről
szóló, május 12-i bizottsági közleményben előterjesztett javaslatokat, amely kérdéseket a Van Rompuy úr
által elnökölt munkacsoportban is megvitattak. A munkacsoport zárójelentését októberben fogják benyújtani.

Időközben a Bizottság felgyorsította munkáját, hogy ezeket az iránymutatásokat konkrét javaslatokra váltsa,
konkrétan a június 30-i közleményében. Ez a makrogazdasági felügyelet megerősítését jelenti, többek között
szankcionáló és figyelmeztető mechanizmusok alkalmazásával, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktumon
keresztül, különösen az adósság- és a deficitszint kérdésére történő összpontosítással.

Végül az európai szemeszter lehetővé fogja tenni, hogy hatékonyabb előzetes politikai koordinációt érjünk
el. Ennek véglegesítése létfontosságú, és Rehn biztos úr erőfeszítést nem kímélve törekszik arra, hogy
haladéktalanul benyújtsa a szükséges jogalkotási javaslatokat. Számítok a belga elnökségre, valamint az
Európai Parlamentre a munka előrevitelében annak érdekében, hogy 2010 végére rendelkezésünkre álljon
az új rendszer.

A belga elnökségnek lehetővé kell tennie, hogy határozott előrehaladás történjen az Európa 2020 stratégia
végrehajtásában. Ez valamennyi tagállamtól megköveteli, hogy e stratégiát magáévá tegye és beépítse
különböző politikáiba: a pénzügyi, költségvetési, foglalkoztatási, innovációs, környezetvédelmi, energiaügyi,
oktatási és szociális politikába. Ennek eléréséhez szükséges eszközként az elkövetkezendő hónapokban
minden tagállamnak el kell készítenie nemzeti reformprogramját. A stratégia sikerének előfeltétele, hogy
valamennyi intézmény kövesse ezt a gyakorlatot.

A Bizottság közös munkájával kidolgozott különböző közösségi politikák támogatni és erősíteni fogják az
egyes tagállamok kezdeti lépéseit. Ebben a vonatkozásban a Bizottság által ez év végéig benyújtandó kiemelt
kezdeményezések döntő jelentőségűek.

E kezdeményezések közül különösen háromról szeretnék Önöknek beszélni, nevezetesen a foglalkoztatásra
és az oktatásra, az innovációra, valamint az iparpolitikára összpontosító kezdeményezésekről.

A foglalkoztatás továbbra is igen aktuális kérdés, és üdvözlöm, hogy a belga elnökség kiemelten kezeli a
foglalkoztatást. Ennek keretében az Andor biztos úr és Vassiliou biztos asszony koordinálásával készített,
„Az új készségek és munkahelyek menetrendje” elnevezésű kezdeményezés kedvező feltételeket kíván
kialakítani a munkaerőpiac modernizálásához, amelynek célja a foglalkoztatási ráta javítása és szociális
modelljeink életképességének biztosítása.
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A munkahelyteremtéshez növekedés szükséges, és jövőbeli növekedésünk nagy részét az innovációnak kell
biztosítania. Az „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezés, amelyet Geoghegan-Quinn biztos
asszony koordinál, így a belga elnökség idején az egyik kiemelt kérdésként szerepel majd. A fő cél az innováció
terjesztésének megkönnyítése, egy bizonyos számú, innovációra irányuló európai partnerség meghatározása
annak érdekében, hogy választ találjunk az azokon a területeken felmerülő társadalmi kihívásokra, ahol az
Európai Unió hozzáadott értéket teremthet, valamint javítsuk az európai, nemzeti és regionális innovációs
rendszerek hatékonyságát. Mindenekelőtt fontos, hogy az elkövetkezendő hónapokban előrehaladást érjünk
el a közösségi szabadalom kérdésében. A Bizottság e témában épp most terjesztett elő egy javaslatot.

Ezenkívül az „Iparpolitika a globalizáció korában” elnevezésű kiemelt kezdeményezés, amelynek kidolgozását
Tajani alelnök úr koordinálta, és amelyet októberben fogunk előterjeszteni, a vállalkozások, különösen a
kkv-k üzleti környezetének javítására és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis
kialakításának támogatására irányul.

E kiemelt kezdeményezéseken túl két másik, nagy jelentőségű projektet szeretnék megemlíteni. A Monti
úrtól általam kért jelentés közzétételét követően a Bizottság a belső piac megerősítésére vonatkozó
kezdeményezést fog előterjeszteni, többek között tekintettel a belső piac 2012. évi 20. évfordulójára.
Várhatóan ezt a belga elnökség idején fogjuk benyújtani. Barnier biztos úr keményen dolgozik ezen. Más
hozzájárulásokra is sor kerül, például Reding alelnök asszony és Šemeta biztos úr részéről, hogy csak két
másik kollégát is megemlítsek. Átfogó jellegénél fogva a belső piacra vonatkozó munka együttműködésünk
központi elemét képezi.

Szeretném hangsúlyozni a kereskedelmi politikánk jövőjével kapcsolatos megfontolások jelentőségét is,
amelyen De Gucht biztos úr dolgozik, és amelyet közlemény formájában ősszel fogunk előterjeszteni.
Ugyanakkor folyamatosan dolgozunk a pénzügyi piacok reformján, G20-akbeli partnereinkkel
együttműködésben.

A pénzügyi szolgáltatások tekintetében a reform útján kell továbbhaladnunk. A június 2-án elfogadott
bizottsági közlemény hangsúlyozza, hogy 2011 tavaszáig valamennyi szükséges intézkedésre javaslatot
fogunk tenni. A munka javára azonban a belga elnökség alatt kerül sor. A következő hat hónap ezért igen
zsúfolt lesz, Leterme úr.

A pénzügyi válságra adott válaszunkat ezek az intézkedések képezik, amelyeket összehangolt és koherens
módon terjesztettünk elő. Számítok az elnökségre, hogy a Tanácsban a lehető legnagyobb előrehaladást éri
el, valamint a Parlamentre, hogy e területet kiemelten kezeli.

E 2020-ig tartó európai uniós fejlesztési stratégiával közvetlen összefüggésben a Bizottság szeptemberben
benyújtja a költségvetési felülvizsgálati dokumentumot. Nehéz beszélni a politikáról anélkül, hogy egy
ponton ne vegyük figyelembe az alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Ez a dokumentum, amelynek
Lewandowski biztos úr és én is különös figyelmet szentelünk, lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament és
a tagállamok dönthessenek a következő pénzügyi keret főbb elveiről. A Bizottság üdvözli a belga elnökség
szándékát, hogy ezt értékelni kívánja, a 2011. évi költségvetés kidolgozására irányuló munkával
párhuzamosan.

Hölgyeim és uraim, e gazdasági, társadalmi, pénzügyi és költségvetési kérdések fontossága, komolysága és
sürgőssége miatt nem zárkózhatunk be. Nagyon fontos nemzetközi feladataink vannak. A G20-ak szöuli
csúcstalálkozója jelentős megbeszélés. Lehetőséget nyújt annak ellenőrzésére, hogy a felek által vállalt
kötelezettségek gyakorlati megvalósítása megtörtént-e. E tekintetben remélem, hogy Európa megtartja vezető
szerepét. Következésképpen a Bizottság e csúcstalálkozóra alaposan felkészül, és mindent megteszünk, hogy
Európa hangja tökéletesen hallható legyen.

Számos fontos nemzetközi találkozó közül, mint például a biodiverzitásról szóló nagoyai találkozó volt,
szeretném kiemelni a koppenhágai konferencia folyományaként Cancúnban, decemberben tartandó
konferenciát. A koppenhágai megállapodás végrehajtásában határozott gyakorlati előrehaladást kell elérnünk,
ugyanakkor együtt kell működnünk az iparosodott országokkal és a fejlődő országokkal is. Most ezt tesszük
a Bizottság, különösen a Hedegaard biztos asszony által folytatott mélyreható és széles körű kapcsolatok
útján, amelyek célja egy kiegyensúlyozott és kötelező nemzetközi megállapodás alapjainak előkészítése,
amely megállapodás fő célkitűzésünk marad.

Meg kell kétszereznünk a millenniumi fejlesztési célok elérésére irányuló erőfeszítéseinket is, ahogyan azt a
G8-ak csúcstalálkozóján kijelentettük. Határozott és egységes hangon kell szólnunk szeptemberben az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén, valamint a csúcstalálkozón szervezett külön eseményeken,
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ez alkalommal annak felmérésére, hogy mi, a nemzetközi közösség hogyan haladunk a millenniumi fejlesztési
célok elérése terén. Várakozásaim szerint a találkozón én képviselem az Európai Uniót.

Külpolitikai fellépésünk koherenciáját a Külügyi Szolgálat létrehozása fogja erősíteni.
Ashton főképviselő/bizottsági alelnök asszony elkötelezettsége lehetővé tette három intézményünk számára
a szilárd alapokon nyugvó, gyors elindulás alapjainak letételét. Most már rajtunk múlik, hogy megállapodásra
jussunk a részletes szövegek tekintetében, amelyeket a lehető leghamarabb végre kell hajtani, és amelyeket
meg fogunk vitatni a Parlamenttel.

Ezért, hölgyeim és uraim, egy igen zsúfolt menetrend áll előttünk, de biztos vagyok abban, hogy Európa a
belga elnökséget, az Európai Parlamentet és a Bizottságot vezérlő és egyesítő határozottsággal és közösségi
szellemmel meg fog felelni e kihívásoknak.

Az európai integráció története bizonyította, hogy Európa általában válságos időkben mutatja meg, hogy
képes szembenézni problémáival és valamennyi polgárunk javára képes azokon felülkerekedni.

Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök urak, Európa lakossága szeretné jobban megérteni,
hogy hogyan hozzák az európai döntéseket, és azt várja az Európai Uniótól, hogy konkrét válaszokat adjon
aggályaira.

Miniszterelnök úr, tisztelt Yves Leterme úr, szeretném itt elmondani, hogy eljött az ideje annak is, hogy véget
vessünk a soros elnökségek hosszú prioritási listáinak, amely csak kiábrándulást teremt. Már évek óta,
hathavonta idejönnek a tanácsi elnökök, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy hat hónap alatt újjáépítik
Európát. Majd hat hónap múlva visszatérnek, hogy elmondják nekünk, hogy rajtuk kívülálló okok miatt
várakozásaik semmivé váltak. Véleményem szerint a Tanácsnak nem ezt a magatartást kellene követnie, és
ez kárt okoz európai projektünk hitelességének.

Hölgyeim és uraim, örülök, hogy a belga elnökség először is nemzeti politikai élete miatt, másodszor amiatt,
hogy az Európai Tanács elnöke szintén belga, nem esett ebbe a csapdába, és erőfeszítéseit három prioritásunkra
koncentrálja: növekedés és foglalkoztatás, a környezetbarát gazdaság, valamint biztonság és szabadság.

Itt szeretném megismételni, és polgártársaink pontosan tisztában vannak vele: az előttünk álló főbb kihívásokra
adott válasz, legyen szó a gazdaságról, a foglalkoztatásról, a biztonságról, az éghajlatról vagy az energiáról,
először európai, csak azután globális.

Leterme úr, Ön azt mondta, hogy Európa első számú problémája lassú növekedése, más szóval az, hogy az
utóbbi időben nem rendelkezett elegendő kapacitással arra, hogy jólétet és foglalkoztatást teremtsen. Ezért
elnökségüknek erre kell összpontosítania, és a 2020-as menetrend, ha teljes egészében elfogadják, és így a
tagállamok finanszírozzák – ez a kulcsszó, a finanszírozás – igen hatékony eszköze lehet annak, hogy Európa
versenyképesebbé és környezetbarátabbá is váljon.

Ugyanakkor valódi előrehaladást kell elérnünk azon a szimbolikus területen, amely a pénzügyi ágazat
szabályozásához és a deficitek csökkentéséhez kapcsolódik. Európának e téren példát kell mutatnia, és
mindenkinek világosan kell látnia, hogy Európa mit ösztönöz és mit segít elő: nem a pénzügyi spekulációt,
hanem a munkát és a vállalkozói szellemet.

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése kérdésében is világos jelzést kell küldenünk az európaiaknak,
mivel polgártársaink gyakran felteszik magunknak a kérdést, hogy Európa miért nem játszik még mindig
szerepet olyan kérdésekben, mint például a bírósági határozatok kölcsönös elismerése. Az ilyen típusú
kérdésekre adott konkrét válaszokkal tesszük érthetőbbé munkánkat.

Leterme úr, Ön helyesen beszélt – előkészítettem egy következtetést, de nem olvashatom fel, mert a közösségi
módszerrel foglalkozott. Tulajdonképpen nagyon számítok a belga elnökségre annak biztosításában, mint
ahogyan Ön mondta, hogy ez a közösségi módszer különböző intézményeink még inkább elválaszthatatlan
részévé válik.

Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Leterme úr, Ön egy ambiciózus programot
mutatott be nekünk. Ott kezdem, ahol Daul úr abbahagyta. Az Ön által ismertetett ambiciózus program
valamennyi pontja egyetlen látható és nyilvánvaló üzenetet hordoz: Belgium egy olyan ország, amelynek
elnökségéhez mélyen gyökerező, Európa melletti elkötelezettség párosul, és ezért ez az elnökség mindannyiunk
számára nagy lehetőséget rejt magában.
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Ezért mindenekelőtt képviselőcsoportom nevében szeretnék köszönetet mondani Önnek azért, hogy a belga
elnökség, az előkészítés időszakában és az alatt a néhány nap alatt, amióta hivatalban van, bizonyította, hogy
a hatalmon lévő kormány nagyon is képes az Európai Unió vezetésére, ha elkötelezett az alapvető európai
értékek iránt. Ez az elnökség vonatkozásában pozitív és bíztató nyitányt jelent.

(Taps)

Európában társadalmi téren kiegyensúlyozatlan a helyzet. Az előttünk álló legnagyobb probléma az Unión
belüli mély társadalmi szakadék. Az elmúlt évek pénzügyi és gazdasági válságáról beszélünk, helyesen.
Vitázunk a szükséges intézkedésekről, amelyeket most meg kell hoznunk annak érdekében, hogy jobban
ellenőrzés alatt tudjuk tartani a szabályozás alól kicsúszott bankszektort, és különösen a szabályozás alól
kicsúszott spekulációs szektort. Ezért a most bevezetendő egyik döntő intézkedésnek a szabályozási
csomagnak kell lennie, amelyet holnap fogunk elfogadni.

A banki felügyeleti csomagot az Önök elnöksége alatt kell bevezetni. Az Európai Parlamentben az e csomag
első olvasatáról szóló végleges szavazás során a csomagot nagy többség fogja támogatni, ami lehetőséget
nyújt a Tanácsnak arra, hogy a szeptemberi ülésig konstruktív javaslattal térjen vissza a Parlamenthez. Ez az
Önök felelőssége, de az Önök nagy lehetősége is arra, hogy több szabályozás bevezetésével segítsenek az
európai társadalmi egyensúlytalanságok csökkentésében. E válság terheit és költségeit nem viselhetik csupán
a munkavállalók. A bankszektort felelősségre kell vonni.

(Taps)

Ezért van sürgősen szükség Európában a pénzügyi piacok szabályozására és gazdasági irányításra. Ebben az
esetben is érvényes azonban a közösségi módszer. Teljesen világosan azt szeretném mondani a Tanácsnak
és a Tanács soros elnökének, hogy elegendő európai intézményünk van. Nincs szükségünk többre. Arra van
szükségünk, hogy a már meglévő intézményeink végre Európa érdekében cselekedjenek. Egy dolog világos.
Nem mondhatjuk, hogy Európában nem tudunk adót kivetni a pénzügyi tranzakciók után, mert például az
Egyesült Államok és Kína a G20-ak keretében ebben nem vesz részt. Pontosan az ellenkezőjéről van szó. Ha
az európai kapitalista szektort nagyobb mértékű szabályozásnak vetik alá, az Amerikai Egyesült Államoknak,
tekintettel a most kezdődő dollárspekulációkra, nem lesz más választása, minthogy csatlakozzon ehhez.
Ezért az Önök elnöksége alatt fennáll a lehetősége, hogy e területen előrehaladást érjünk el és jó példával
járjuk elől.

Leterme úr, az Ön által említett egyik intézkedés képviselőcsoportomnak nagyon fontos. A belga elnökség
által vázolt Afrika-stratégiát az európai uniós nemzetközi politika kulcskérdésének tartom, és nem csupán
a szolidaritás szempontjából. Afrika egy elfeledett kontinens, és nagyon támogatom Önt és a belga elnökséget,
amikor azt mondja, hogy Európának jobban kell koncentrálnia Afrikára. Nem szabad azonban elfeledkezni
arról sem, hogy hátrányban vagyunk, mert más országok, elsősorban Kína, már szerepet vállalt ezen a
kontinensen. Most nem foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy a Kínai Népköztársaság által Afrikában
alkalmazott stratégia olyan stratégia-e, amelyet mi a kontinenssel szembeni tisztességes partnerségnek
tartanánk-e. Európaiként megközelítésünk eléggé eltér ettől, ami az afrikai lakosságnak is jobban megfelel.
Ezért teljes mértékben támogatjuk a belga elnökség által javasolt Afrika-stratégiát.

Végül, elnök úr, szeretnék egy megjegyzést tenni a bővítéssel kapcsolatban. Igaz, hogy fontos bővítési
szakaszban vagyunk, de Leterme úr, szeretnék egy gondolatot megosztani Önnel. Megemlítette Törökországot,
és én azok közé tartozom, akik támogatják Törökország Európai Unióhoz való csatlakozását. Ezért azt
szeretném mondani, hogy ha a Tanács nem teszi világossá egy ponton, hogy tényleg akarja-e Törökország
csatlakozását vagy sem, ha továbbra is kétértelműen lépünk fel és időről időre azt mondjuk, hogy
Törökországnak van esélye a csatlakozásra és az EU részévé kell válnia, miközben tudjuk, hogy legalább
négy vagy öt kormányfő ezt zárt ajtók mögött ellenzi, akkor ez a legjobb módja az EU és Törökország közötti
jó kapcsolat lerombolásának, ahelyett, hogy Törökországot behoznánk az EU-ba. Ezért az Önök feladata,
hogy e téren egyértelmű helyzetet teremtsenek.

Nagyon tetszett a felszólalása, és remélem, hogy ezzel képviselőcsoportom tagjai is így voltak.

(Taps)

Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr, engedje meg, hogy egyenesen
megmondjam, hogy a belga elnökség számíthat az Európai Parlament, de mindenesetre képviselőcsoportom,
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport teljes mértékű támogatására. Ennek
oka elég egyszerű. A belga elnökségek mindig törekedtek az európai integráció előmozdítására és
felgyorsítására, és manapság pontosan erre van szükségünk Európában. A holnap többpólusú világában,
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ahol a fókusz olyan országokra helyeződött át, mint például Kína, India és az Amerikai Egyesült Államok,
csak egy egyesült, integrált Európa játszhat szerepet, és örülök, hogy a belga elnökség fenntartja az európai
integráció előmozdításának hagyományát.

A legfőbb dolog, amire a belga elnökség részéről szükségünk van, miniszterelnök úr, az a következők melletti
elkötelezettség. Úgy hiszem, hogy hat hónappal ezelőtt többé-kevésbé ugyanezeket a szavakat intéztem a
spanyol elnökséghez. Sürgősen be kell fejeznünk a gazdasági és pénzügyi válsággal kapcsolatos házi
feladatunkat. Európa még nem csinálta meg a házi feladatát. Alapvetően öt kérdéskört kell eredményesen
lezárnunk. A belga elnökség valóban hatalmas sikert ér el, ha ezt az öt kérdéskört lezárja, mégpedig a lehető
leggyorsabban. Mindenekelőtt a bankokra vonatkozó stressz-tesztet kell elvégezni, és szükség eseten ezeket
a bankokat újra kell tőkésíteni. Nem lesz gazdasági növekedés és nem áll vissza a hitelnyújtás, amíg a
bankszektor nem tisztul meg.

Másodszor, a Stabilitási és Növekedési Paktumot megfelelően meg kell erősíteni; ez igen konkrétan azt jelenti,
hogy a vezetőülésben az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak kell helyet foglalnia. Nem
azt jelenti, hogy a vezetőülést a tagállamok foglalják el. Ez lehetetlen; ez nem működik. A tagállamok nem
ellenőrizhetik és büntethetik egymást; csak a közösségi intézmények tehetik ezt.

Harmadszor, valódi gazdasági irányításra van szükségünk. Ez a harmadik feladat. Az euróövezet esetében
a gazdasági irányítás sikeres beindítása, mindenesetre ismét csak az Európai Bizottság vezetésével, ahogy azt
meghatároztuk.

Negyedszer, sürgősen be kell fejeznünk a végső simításokat egy sor pénzügyi termékre, köztük a fedezeti
alapokra vonatkozó szabályozás esetében is. Dolgozunk ezen a kérdésen, de határoznunk kell róla.

Végül, de nem utolsósorban, amint már említettem itt, sürgősen el kell indítani az európai bankfelügyeletet.
Hadd legyek őszinte e tekintetben, miniszterelnök úr: számos tagállamnak, valójában többségüknek, még
le kell vonnia a válság tanulságát, amely szerint a nemzeti felügyeleti hatóságok nem képesek ellátni ezt a
feladatot. A 27 tagállam egyetlen nemzeti felügyeleti hatósága sem kongatta meg a vészharangot vagy
kapcsolta be a vészjelzést a válság időszakában. Most pedig jönnek a tagállamok és nem túl bőbeszédűen
közlik velünk, hogy a nemzeti hatóságoknak kell továbbra is ellátniuk ezt a feladatot. Hadd mondjam meg
Önnek, miniszterelnök úr; csak akkor jön létre megállapodás a Parlamenttel, ha az utolsó szót az európai
felügyeleti hatóságok mondják ki. Végül is napjainkban ez az, ami számít.

Adhatok Önnek egy apró tanácsot e tekintetben? Csak egy apró tanácsot szeretnék adni. Belgiumban mi
nem vagyunk ehhez hozzászokva. A múltban kaptam egy komoly tanácsot, amikor Ön ellenzékben volt,
és most megpróbálok cserébe tanácsot adni Önnek, amikor többségben van. Az európai felügyeletre vonatkozó
megállapodás eléréséhez, miniszterelnök úr, lehet, hogy szükség lesz az egyhangúság feladására a Tanácsban.
Véleményem szerint nem szabad próbálkoznia azzal, hogy meggyőzze a Parlamentet, hogy változtassa meg
álláspontját. Ellenkezőleg, a Tanácsnak kell megváltoztatnia álláspontját; eszerint meg kell fontolnia az
egyhangúságra való törekvés feladását, és minősített többség alapján megállapodásra kell törekednie az
Európai Parlamenttel.

Végül, ha szabad, elnök úr, úgy gondolom, hogy van egy utolsó pont, amit meg kell vitatnunk a belga
elnökséggel, amely az átszervezésről folyó retorikán felül az – amire szükség van, hiszen az átszervezés a
jövő növekedése –, hogy gazdasági növekedési stratégiára van szükségünk. Különösen egy páneurópai
infrastrukturális tervre gondolok. A belső piac növelése érdekében, a dél-európai és a közép-európai országok
bevonásához a Bizottságnak ki kell dolgoznia egy ilyen tervet. Ennek is programjuk részévé kell válnia.

Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Leterme úr, hölgyeim és uraim, először
is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy egyértelműen kiállt a többnyelvűség mellett. Ezt
Belgium polgárai felé küldött jelzésként is értékelem, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a többnyelvűségre,
amely olyan alapot képez, amelyen országuk erőben és harmóniában fejlődhet. Németként csak azt
mondhatom, hogy amikor fiatal voltam, irigyeltem azokat az osztálytársaimat és más fiatalokat, akik
többnyelvű országban nőttek fel, ezáltal nagyobb lehetőségeik voltak. Köszönöm Önnek ezt a jelzést.

(Taps)

Szüksége lehet erre, hiszen belga kormányfőként hozzászokott a gyengülő integrációs erőkhöz. Ez belga és
egyben európai probléma is. A pénzügyi felügyeleti rendszerrel kapcsolatban felmerülő komoly problémától
eltekintve mindenben egyetértek az előző hozzászólóval. Fontos, hogy együtt tudjon működni velünk és a
Bizottsággal, hogy visszaállítsuk az európai polgárok hitét abban, hogy az Európai Unió képes a cselekvésre.
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Bizalmuk jó részét elveszítettük. Korábban Európa a válságok és a bizonytalanság elleni védőbástya volt,
amely szabadságot és az életkörülmények állandó javulását is jelentette.

Európa polgárai már nem bíznak bennünk, és azt hiszem, hogy a szigorú pénzügyi felügyeleten kívül azokkal
a kihívásokkal is foglalkoznunk kell, amelyeket az okozott, hogy számos más területen az európai országok
és azok polgárai azt látják, hogy a dolgok szétesnek és a szakadékok szélesednek.

Sok szó esett az európai tagállamok eltérő versenyképességi szintjéről. Foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel.
Helyes, ha Brüsszel részt vesz a bér- és adópolitikával kapcsolatos stratégiai döntésekben. Nem akarjuk a
felelősséget minden téren átvállalni, de a költségvetési politikára való egyoldalú összpontosítás, ahogy azt
Németország teszi, bár rövid távon bizonyos mértékig áthidalja az Európai Unión belüli szakadékot, bizonyára
nem elegendő.

Azt is szeretném hozzátenni, hogy véleményem szerint többet kell tennünk a szociális körülmények terén
is. Az adományozó országokban élő emberek állandóan azt olvassák az újságokban, hogy a németek 67
éves korukban mehetnek nyugdíjba, miközben más országokban még a 60. életévet sem kell ehhez betölteni.
Hosszú távon ez nem a szolidaritás alapja. A szakadékok és a kihívások igen sokfélék, és úgy gondolom,
hogy nem áltathatjuk magunkat a helyzet komolyságával kapcsolatban.

Remélem, hogy a belga elnökség egy dolgot meg fog oldani, ez pedig a Tanács állandó elnökének szerepe,
amely pozíciót jelenleg egy belga, Van Rompuy úr tölti be, valamint a Tanács soros elnökségének szerepe.
Eddig az volt a benyomásunk, hogy a Tanács állandó elnökét, az Ön egyik honfitársát az a veszély fenyegeti,
hogy egyszerűen a Tanács érdekeinek eszközévé válik, és az Európai Unión belül a nagyobb kormányok
kulisszatologatóiként lép fel. Ez nem helyes, és a dolgok nem folyhatnak így …

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Derk Jan Eppink, az ECR képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr. Leterme úr, minden tiszteletem és
elismerésem az Öné. Ön a Tanács soros elnöke, ugyanakkor távozó miniszterelnök. Tulajdonképpen nincs
megbízatása, de továbbra is fenn kell tartania európai megbízatását. Ön mondhatni egy egyfajta európai
misszionárius. Adhatok Önnek egy apró tanácsot? Nem fogom használni a standard bürokratikus nyelvezetet,
de kiemelném, hogy Ön nyugat-flamand. Ön keményen dolgozik, szívós és nem pazarló; ezeket én kiváló
tulajdonságoknak tartom. Sok nyugat-flamandhoz hasonlóan kellő józan ésszel is rendelkezik. Az elmúlt
években sikerült közelebbről megismernem a nyugat-flamand politikát. Szeretném azonban megvédeni a
Bábel tornya effektustól. Ön azt mondja „több Európa”, többre van szükségünk és így tovább. Vigyáznunk
kell, nehogy Bábel tornyát építsük, ahol több figyelmet szentelünk a kolosszusnak, mint a minőségnek. A
Stabilitási és Növekedési Paktum ennek egyik példája. Volt egy Stabilitási és Növekedési Paktumunk, amelyről
Prodi úr 2002-ben kijelentette, hogy vacak és rugalmatlan. „Vacak” volt a szó, amit használt; és azután
természetesen ezek a dolgok összeomlanak.

A közös szál az Ön programjában valójában a pénz. Mindenekelőtt meg kell néznünk az eurót. Még mindig
nem nyugodhatunk meg. Görögország túljut-e a válságon vagy nem? Egy l’euro du beurre et l’euro des olives
helyzet felé haladunk, ha kifejezhetem így? Ez rossz lenne. Az erős euró mellett vagyok. Ha Ön is így van
ezzel, teljes mértékben támogatnia kell az Európai Konzervatívokat és Reformereket. A megoldás a
költségvetési fegyelem, kisebb adminisztráció és több adósság-átütemezés. Az Egyesült Államok példája
bizonyította, hogy a nagyarányú mentőcsomagok nem segítenek. A foglalkoztatási ráta nem nő az Egyesült
Államokban.

Hasonló a helyzet a költségvetéssel. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni Önnek egy kérdést.
Ön több Európáról beszél, amelyre Belgiumban mindenki azt válaszolja – és ennek is hagyománya van a
belga külpolitikában –, hogy ez több pénzt jelent. Nem igazán pártolom ezt. A Bizottságnak gyakran kell
megküzdenie ilyen elégtelen végrehajtással. Néha marad pénze a strukturális alapokból. 2008-ban a
Bizottságnak a tagállamoknak 4,5 milliárd eurót kellett visszafizetnie, így a GNP 1%-a elegendő.

Végül, elővigyázatosnak kell lennie az európai adóval. Németországban feszült a légkör. A németek nem
fizethetnek mindenért. Deutschland kann nicht immer zahlen. A német politikusok nem mindig merik ezt
kimondani, így kimondom én helyettük. Németországban a maximum a következő: Weltmeister ja, Zahlmeister
nein, Schulz úr. Az előzőt meglátjuk vasárnap, de az utóbbival egyetértek. Ezért nem kell felvetnünk az
európai adók kérdését. Ön így tesz, és Verhofstadt úr mindig így tett, bár soha nem voltam benne biztos,
hogy a saját nevében vagy képviselőcsoportja nevében beszélt-e. Dehaene úr szintén elkezdett erről újra
beszélni. Ezt el kell kerülni, vagy Bábel tornya összeomlik.
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Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök urak, Leterme úr, Ön ezt a feladatot egy
olyan időben veszi át, amikor Európa lakossága borzasztóan szenved a példátlan gazdasági és társadalmi
válság miatt. Ezért eljött az ideje, hogy merészek legyünk, hogy új, haladó kezdeményezésekbe fogjuk
szenvedésük enyhítése és a válságból való kilábalás érdekében.

Ön egy sor célkitűzést sorol fel, mint például a fenntartható fejlődés, a szegénység elleni küzdelem és a
környezetvédelem, amelyeket osztunk. Sajnos azonban előre megmondhatjuk, hogy ezek üres szavak
maradnak, és ha jól értettem, Daul úr maga is kétségeinek adott hangot e tekintetben, mivel az Európában
alkalmazott rendkívüli megszorítások ellentétben állnak a bejelentett célkitűzésekkel. Nem lesz fenntartható
fejlődés, fellendülés vagy szegénység elleni küzdelem, ha az emberek vásárlóereje nem nő.

A válság leküzdéséhez egyértelmű választásra van szükség: a jog és a foglalkoztatás választására a pénzügyi
piaccal szemben; kezdeményező politika választására, amelynek célja a humánus, fenntartható és
szolidaritáson alapuló fejlődés. A Stabilitási és Növekedési Paktum megerősítése, amelyben Barroso úrral is
egyetértettek az imént, hatalmas terhet ró a munkavállalókra, a fiatalokra és a nyugdíjasokra, és azokat az
államokat, amelyek azt nem alkalmazzák, mostantól szankciókkal fenyegetik, amelyek egészen az Ön által
elnökölt Tanácsban fennálló szavazati joguk visszavonásáig és bizonyos segélyalapok visszavonásáig
terjednek.

A gazdálkodóknak, az elbocsátott munkavállalóknak, a nyugdíjasoknak és a közszolgáltatásban dolgozóknak
kell fizetniük egy olyan válságért, amelyért egyáltalán nem ők felelősek? Elnök úr, nem akar új megoldásokat
keresni, mint például a tőkeáramlásokra kivetett adó, amelyet oly gyakran emlegetnek, vagy a tőke- és
pénzügyi jövedelemre kivetett európai adó?

Voltak reményeink azzal kapcsolatban, hogy az Önök elnöksége segíteni fog az általános érdekű
szolgáltatásokról szóló új irányelv végrehajtásában, de nem beszélt erről. Ami a SWIFT-et illeti, az nem jelenti
a szabadság irányába történő előrehaladást, épp az ellenkezőjét. Stabilitási paktum helyett, amely megszorítási
paktum lett, nem lenne-e jobb, ha a Parlament, a Tanács és a Bizottság együtt egy másik megoldást keresne:
egy új társadalmi és ökológiai fejlődési paktumot, egy új feladatokkal felruházott Európai Központi Bank
támogatásával, amelynek keretében megvásárolnák a rászoruló államok adósságeszközeit és refinanszíroznák
a kamattal terhelt állami hiteleket, támogatva ezáltal a foglalkoztatást, a kutatást, az innovációt és az oktatást,
valamint egy nagy, hasznos és ökológiai infrastrukturális európai programot.

A Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége egy másik átfogó, munkaorientált tervet terjesztett elő, amelynek
célja a spekuláció leküzdése és a tisztességes adózás ösztönzése. Az Európai Szakszervezetek Szövetsége
szeptember 29-én Brüsszelben cselekvésre szólít fel. Véleményem szerint erről az oldalról kell a megoldást
keresnünk, elnök úr, és kívánok Önnek sok sikert az elnökségben.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Elnök úr, egy eljárási kérdésem van. Harm asszony hozzászólása
egy perc 45 másodperccel lépte túl az időkeretet, és ott az úr is jóval időn túl beszélt. Elképzelhetetlen, hogy
a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoportból valaki több mint 25 másodpercnél hosszabb ideig
túllépje az időkeretet – valószínűleg még ennél is kevesebbel – anélkül, hogy ki ne kapcsolnák a mikrofont.
Ezért arra kérem az elnököt, hogy szigorúan alkalmazza a Ház eljárási szabályzatát.

(Taps az EFD képviselőcsoport soraiból)

Joseph Daul (PPE). – (FR) Elnök úr, szeretem a balomról érkező féktelen bekiabálásokat. Azt szeretném
azonban, ha azok a képviselők akkor is tapsolnának, amikor az elnökök ragaszkodnak az ő beszédidejükhöz.

Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, nem találja ki, hogy mi folyik itt ma délelőtt. A belga
elnökség veszi át hat hónapig tartó hivatalát és mindenki úgy tesz, mintha ez normális lenne.

Néhány hónappal ezelőtt kígyót-békát kiabáltak rám, amikor rámutattam, hogy Belgium nem egy igazi
nemzet, de a belga választók igazolták ezt az állítást: egy szeparatista párt most Belgiumban a legnagyobb
párt! Egy ügyvivő miniszterelnök áll előttünk, de mindannyian becsukjuk a szemünket és úgy teszünk,
mintha ez normális lenne. Ez egyszerűen nem így van!

Leterme úr, az Ön jelenléte itt nem legitim. Mennyire ironikus, hogy egy olyan ország, amely a kettészakadás
szélén áll, az elkövetkezendő hat hónapban megmondja 26 másik tagállamnak, hogy mit kell tenniük! Talán
még ennél is rosszabb, természetesen ez merő képmutatás az Ön részéről ez ügyben, hogy ma délelőtt itt
áll és „jó belgának” mutatja magát. Ne feledkezzünk el arról, hogy Ön, belga miniszterelnökként még saját
nemzeti himnuszát sem ismeri. Emlékezetes, hogy 2006-ban azt mondta, hogy csak a sör és a futball tartja
össze az országot. Most, felteszem, a hatalomvadászattal, minderről elfeledkeztek!
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Valóban, e Házban mindenki elbújik a tények elől, mert Belgium óriási szégyen számukra. Tipikus. Az egész
Európai Unió számára modell, és a felbomlás szélén áll, mégis Önök közül senki sem meri bevallani! Ami
ma itt, e Házban folyik, őszintén szólva még a szatírát is meghaladja. Nem gondoltam volna, hogy az Uniónak
belga elnöksége legyen. Nem lenne-e vicces, ha a hat hónapig tartó elnökség végén Belgiumban még mindig
nem lenne kormány?

Remélem, mindannyian nagyon büszkék!

Philip Claeys (NI). – (NL) Elnök úr, amit most hallottunk, az a Titanicon játszó zenekarra emlékeztető dolog.
Az Európai Unió elnökségének feladatkörét egy olyan ország látja el, amely még saját kormányzására sem
képes. A soros elnökség esetében még soha nem fordult elő, hogy a kezdetektől fogva egy leköszönő
kormánnyal lett volna dolga, több mint bizonyos, hogy Belgiumnak ezen elnökség hat hónapja során nem
lesz új szövetségi kormánya. Az előző, 2007-es választásokat követően a kormányalakítás kilenc hónapot
vett igénybe. Ennek oka, hogy a művi belga modell kormányozhatatlan. Flandria és Vallónia két különböző
ország lett, két teljesen eltérő politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális valósággal. A belgiumi
kormányalakítás kicsit olyan, mintha Németországnak és Görögországnak közös költségvetést kellene
kidolgoznia. Nem más, mint Karel De Gucht, európai biztos nevezte a közelmúltban a belga kormányzati
erőket állandó diplomáciai konferenciának.

Egyébként, mi egy olyan belga kormány demokratikus legitimitása, amely Flandriában három választóból
kevesebb mint egy választót képvisel? Ha hihetünk Leterme úrnak, a dolgok jóra fognak fordulni. A belga
kormány arra törekszik, hogy megpróbálja döntési képessége és demokratikus legitimitása hiányát
ultraföderalista füstfátyol mögé rejteni. A kellemetlen igazság azonban az, hogy Belgium az európai
jogszabályok átültetése terén jóval lemaradt az európai csoport mögött. Ugyanez érvényes a számos,
folyamatban lévő jogsértési eljárásra is. Ehhez járul továbbá, hogy a belga államadósság több mint 100%,
valamint a bevándorlási és menekültpolitika annyira kicsúszott az ellenőrzés alól, hogy valóban hívhatjuk
nyitott határpolitikának. Aztán ott van az égig érő adóteher és az igen alacsony foglalkoztatási ráta, nem
beszélve a demokráciadeficitről, ami azt jelenti, hogy a flamandokat, akik a lakosság többségét teszik ki,
kisebbségnek tekintik.

Ezenkívül, hogyan lehet Leterme úr biztos abban, hogy európai programja tekintetében a lakosság széles
körű támogatását élvezi, ha soha nem tartottak népszavazást, például Törökország lehetséges európai uniós
csatlakozásáról? Valószínűleg nem lesz erről népszavazás, Leterme úr, így ez a belga elnökség jól teszi, ha
visszafogja magát. A tagállamoknak óvakodniuk kell egy olyan bukott államtól, amely megpróbálja problémáit
Európába exportálni és arra törekszik, hogy Európából nagyobb méretű Belgiumot faragjon Mindenesetre
az Európai Unió jól tenné, ha felkészülne Belgium felbomlására és két új állam, az Európai Unió két új
tagállamának, Flandriának és Vallóniának a megalakulására.

Jean-Luc Dehaene (PPE). – (NL) Elnök úr, először is azt szeretném mondani Claeys úrnak, hogy Belgium
mindig politikai megállapodások útján oldotta meg problémáit, és mindig egy erősebb Európa és az
emberekhez közelebb álló, erősebb régiók eléréséért dolgozott.

Ahogy hangsúlyozta, miniszterelnök úr, a belga elnökség az első, amelynek a Lisszaboni Szerződést teljes
mértékben végre kell hajtania és az új intézményi megállapodás értelmezésével meg kell határoznia a Tanács
jövőbeni elnökségeinek irányvonalát. Az elnökségnek a Tanács működésére kell koncentrálnia, tekintettel
arra, hogy az Európai Tanács egy állandó elnökkel külön intézmény lett. Új körülmény, hogy a szerződés a
Tanács hatáskörét pontosan ugyanúgy írja le, mint az Európai Parlament hatáskörét. A két intézmény közösen
gyakorolja a jogalkotási és költségvetési feladatokat. Így a szerződés kifejezetten kétkamarás rendszert hoz
létre uniós szinten. Fontos kivételek ellenére az együttdöntés – a rendes jogalkotási eljárás – most általános
szabály. Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy a Tanács még mindig nincs kellő mértékben tisztában
ezzel az új körülménnyel. Ennek egyik példája a 2011. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos
háromoldalú egyeztetés. A belga elnökség ebben a tájékoztatási folyamatban fontos szerepet játszhat.

A Tanács elnökségének mostantól úgy kell működnie mint egy parlamenti közgyűlés elnökségének. Elő kell
mozdítania az Unió jogalkotását és költségvetési menetrendjét, amely alapján a Bizottság a Tanácson belüli
konszenzus, valamint a Tanács és a Parlament közötti megállapodások elősegítésével átveszi a kezdeményezést.
Ezen elnökség esetében ez egyértelműen a pénzügyi intézmények, az Európai Külügyi Szolgálat, a költségvetés
és a pénzügyi terv határozott szabályozásához kapcsolódik. Ezek szabályozásánál erősíteni kell a közösségi
módszert. Csak ez hozhat eredményt.

A belga elnökségnek biztosítania kell, hogy az EU valóban egységes hangon szóljon a cancúni éghajlatváltozási
konferencián. A leghatékonyabb modell a Kereskedelmi Világszervezet modellje, ahol a Bizottság szólal fel
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és tárgyal az Unió nevében. A belga elnökségnek is ennek a modellnek az alkalmazásával kell konszenzust
kialakítania az éghajlatváltozási konferencián. Hiszek az erős és hatékony belga elnökségben, különösen
azért, mert egy ügyvivő kormány ezzel tulajdonképpen teljes munkaidőben foglalkozni tud.

Kathleen Van Brempt (S&D). – (NL) Elnök úr, Leterme úr, engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy sok
sikert kívánjak a belga elnökség elindulásához. Számos európai parlamenti képviselőt hallott, akik kifejezték
az ezen elnökséggel kapcsolatos kételyeiket, hangsúlyozva, hogy az a tény, hogy az Ön kormánya egy távozó
kormány, gyengíti ezt az elnökséget. Nem hiszem, hogy így van. Ezt bizonyítják az Ön által a mai napon is
felvázolt irányvonalak, amelyeket az Öntől általam valaha hallott egyik leglendületesebb beszédben ismertetett.
Örülök, hogy ezt hallhattuk itt, e Házban. Ezért úgy gondolom, hogy megvan a lehetősége annak, hogy ez
egy erős elnökség legyen, és hogy Ön az Európai Unió feletti elnökséget gondosan és figyelemmel fogja
gyakorolni, különösen azért − és én nagyon büszke vagyok erre −, mert olyan ország vagyunk, amely
különösen Európa melletti mentalitást képvisel, mintha ez a génjeinkben lenne.

A kérdés azonban az, hogy ez elegendő lesz-e? Ön és sokan mások is hangsúlyozták, hogy a pénzügyi csomag
különösen fontos számunkra, de arra is ösztönözném, hogy nyújtson határozott támogatást a Szocialisták
és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja számos kiemelt prioritásának,
nevezetesen az éghajlati és társadalmi szempontoknak. Ki kell emelnem ez utóbbi pontot, hiszen különösen
közel áll a szívemhez. A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Évében szeretném,
ha a belga elnökség eredményeket tudna felmutatni a szegénység csökkentése területén. Remélem, hogy
többek között elő tudják mozdítani az európai minimumjövedelemmel kapcsolatos elképzelést, és e kérdésben
kezdeményezések elindítására tudják ösztönözni a Bizottságot.

Amint hallotta, nagy létszámú képviselőcsoportunk óriási lelkesedéssel fogja támogatni, ugyanakkor kritikus
szemmel is figyelemmel fogja kísérni Önöket. Leterme úr, nagy lelkesedésű elnökségi csapatot látok, amely
üdvözlendő. Európának azonban olyan vezető erőre is szüksége van, amely felhatalmazással léphet fel és –
ezzel nem akarok semmiféle támadást indítani – én és sokan mások reméljük, hogy az új belga kormány
hamarosan leteszi az esküt, hogy továbbvigye a lángot.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Elnök úr, megfogadtam, hogy nem reagálok Farage úr provokációira, de
mégis meg kell említenem Talleyrand-t, ezt a nagy embert, aki azt gondolta, hogy minden ami túlzott,
megvetendő. Erről ennyit, üdvözlöm, miniszterelnök úr, üdvözlöm, elnök úr, üdvözöljük Parlamentünkben,
üdvözöljük Parlamentjében.

Függetlenül attól, hogy az Unió elnökségét tölti-e be vagy sem, Belgium mindig nagy európai és közösségi
ambíciókkal rendelkezett. A kettő kéz a kézben jár, szinte egyhangúlag, ahogy Schulz úr és mások is ma
emlékeztettek bennünket erre. Ez volt a helyzet már 2001-ben, előző elnökségünk idején is – amelynek fő
alkotói, Guy Verhofstadt és Louis Michel egyébként ma itt vannak e Házban–, a laekeni nyilatkozat elnöklése
idején, az egyezmény elnöklése idején, amely végül is megteremtette a Lisszaboni Szerződés alapjait. Ezt a
partitúrát 2009 decemberében megírták, és most Önön a sor, Leterme úr, hogy karmesterként levezényelje
azt. Azt is szeretném azonban elmondani, hogy az utóbbi hat hónapban ez a melódia bizonyos
kulcsfontosságú helyeken hamis hangon szólt. Ezen az intézményi ponton Önnek kell finomra hangolnia
ezt a melódiát, hogy ez a triumvirátus megtanulja, hogy hogyan tud jobban együtt dolgozni és hatékonyan
együttműködni a tagállamokkal.

Hatékonyságán múlik természetesen Európa teljes hitelessége, és a példa, azt kellene mondanom az ellenpélda
– a legszimbolikusabb dolog – a Koppenhágában megütött hamis hang volt. Már nincs szó arról, hogy
közülünk tízen vagy majdnem tízen menjenek Cancúnba. Európának egy hangra, egy álláspontra van
szüksége, és ez alkalommal számszerűsített célokra. Ez egy másik vita, tudom, de lényeges, és egyébként Ön
hozta fel.

Ezenkívül a számokat és a prioritásokat a válság határozta meg: pénzügyi szabályozás, gazdasági irányítás,
visszatérés a növekedéshez, amely elvezet a pénzügyi tervről szóló vitához, fellépésünk, a fellendülés és a
növekedés eszközeihez.

Azt szeretném mondani, Leterme úr – és ezzel kívánom befejezni –, hogy a belgák nem várnak a Bizottság
javaslatára, hogy bizonyítsák az elvekkel szembeni ambíciójukat és határozottságukat. A növekedés csupán
takarékossággal nem érhető el. Drámai, sőt öngyilkossággal érne fel, ha a válságot alibiként használnák fel
a csapok további elzárására. Az ambiciózus Európa – és ezek az Ön első szavai, elnök úr – egy olyan Európa,
amelyben ebben az esetben is a képzelet a fő uralkodó.
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Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Leterme úr, remélem, hogy mostanra megértette, hogy igen korán
gólt rúghat a meccsen. Természetesen a pénzügyi felügyeletről beszélek.

Megállapíthatta, hogy e Házban elsöprő többség támogatja, hogy a főként európai szereplőkből álló pénzügyi
piacok ellenőrzésére európai ellenőrző szervezetet állítsanak fel.

Mostanáig a Tanács álláspontja nagyjából az volt, hogy fenn kell tartani a fennálló helyzetet, mintha semmi
sem történt volna 2008 óta. A nemzeti önző érdek tűnik az egyetlen dolognak, amely rangsorban az előtt
a modell előtt áll, amelyet sajnos mi itt túlságosan is ismerünk, …

. – (NL) ... „wat wij zelf doen, doen we beter”, ami azt jelenti, hogy amit magunk csinálunk, jobban csináljuk.

. – (FR) Ha 2011. január 1-jén működő megállapodást akarunk, akkor a Tanácsnak határozottan és gyorsan
kell lépnie. Ha ez azt jelenti, hogy a Tanács minősített többséggel szavaz, ahogy Verhofstadt úr javasolta,
akkor legyen úgy. Nem azért fogadtuk el a Lisszaboni Szerződést, hogy azonnal az egyhangúság diktatúrájába
süllyedjünk vissza. Tekintettel a körülményekre, lehetőségünk van arra, hogy teljes munkaidejű soros
elnökségünk legyen, amint elhangzott. Ezért minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll ahhoz, hogy
megcáfolja a pesszimistákat és sikert kovácsoljon ebből az elnökségből.

Ryszard Antoni Legutko (ECR). – (PL) Elnök úr, két témát szeretnék felvetni. Az első az Európai Külügyi
Szolgálat létrehozásával kapcsolatos, és a belga hatóságok és a külügyi főképviselő közötti együttműködést
érinti. Az elkövetkezendő hat hónap döntő jelentőségű lesz a szolgálat struktúrájára és működési elveire
nézve. Ezért szeretném felhívni Leterme úr és a belga hatóságok figyelmét arra, hogy a személyzet
kiválasztásánál biztosítani kell a lehető legigazságosabb és legszélesebb földrajzi képviseletet, a Parlament
által minden valószínűséggel holnap elfogadandó dokumentum preambulumával és 6. cikkének (6)
bekezdésével összhangban. Fontos, hogy a Külügyi Szolgálat európai legyen, nem pedig néhány kiválasztott
valamiféle elitklubja.

A másik téma, amit fel szeretnék vetni, az európai uniós külpolitika keleti dimenziójához kapcsolódó stratégiai
érdek. Nagyon zavaró, hogy a keleti partnerség országaival az igazságügyi és külügyi területen való folyamatos
együttműködés rövid említésén kívül ez az aspektus általában kimaradt az elnökség prioritásaiból. Ezért arra
szólítok fel, hogy az elkövetkezendő hat hónapot használják fel, hogy keleti szomszédainknak európai
perspektívát tudjunk garantálni. Ismétlem, ez az Európai Unió stratégiai érdeke.

Mara Bizzotto (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Tanács elnöke mellett, akire senki nem
szavazott, most van egy soros elnökségünk is, amely egy olyan kormány kezében van, amely elveszítette
saját polgárai bizalmát. Már ez elegendő lenne ahhoz, hogy megértsük, Európa miért él át súlyos válságot:
Európa egy, a polgárok által el nem ismert politikai elit ellenőrzése alatt álló politikai paradoxonná vált.

A belga nem-elnökség programja strukturális reformokról, a foglalkoztatás növeléséről, piaci stabilitásról
és versenyképességről beszél, a kiválasztott eszköz pedig az EU 2020 stratégia. A jelenlegi válságnak azonban
arra kellene ösztönöznie Európát, hogy az összeomláshoz vezető összetevőktől merőben eltérő elemeket
válasszon.

Mindent újra kell gondolni, mert a válság nem a hanyatlás tükröződése: annak az európai szociális modellnek
a halotti bizonyítványa, amelyet az europropaganda igazgatni akar ahelyett, hogy meggyógyítaná.

Európa jelenleg olyan mint egy óriási épület, amely összeomlik a demokrácia, a centralizmus és a szabad
vállalatok előtti akadályok súlya alatt. Ha Európa ki akar lábalni a válságból, meg kell változtatnia szótárát:
több decentralizáció, kevesebb bürokrácia, több tartalom és figyelem a polgárok valódi problémáira. Minden
más csak elkerülhetetlenül gyorsítja a hanyatlást.

Werner Langen (PPE). – (DE) Elnök úr, Leterme úr, szeretnék gratulálni prezentációjához és ahhoz az
ambiciózus programhoz, amely azonban nem bonyolódott részletekbe. Ha megfigyeli Farage úr támadásait,
világossá válik, hogy a pénzügyi piacok bármiféle szabályozását meg akarja akadályozni. Csak azért támadja
Önt, mert Ön csak ideiglenesen van hivatalban.

Szeretnék őszintén gratulálni Önnek. Ön Európa mellett áll, támogatja a szociális piacgazdaságot és az
országában fennálló nehézségek ellenére ambiciózus programot terjesztett elő. Véleményem szerint, ha
sikerül – ahogy Verhofstadt úr mondta – megtörnie a Tanács szerencsétlen és diktatórikus egyhangúságát a
pénzügyi piaci szabályozás kérdésében, mi Ön mellett fogunk állni, és az elmúlt évek egyik legsikeresebb
elnökségét tudhatja majd a magáénak.
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Ezért arra kérjük, különösen azért, mert nem sokáig lesz hivatalban, hogy használja ki ezt a néhány hónapot
arra, hogy együttműködik a Parlamenttel ennek a kérdésnek a véghezvitelében, ami a spanyol elnökségnek
nem sikerült. Támogatni fogjuk ebben.

Véronique De Keyser (S&D). – (FR) Elnök úr, Leterme úr, már napok óta áramlanak a részvétnyilvánítások.
Azt beszélik, maga alatt vágja a fát, hogy egy távozó kormánnyal kezdte meg az elnökséget, hogy a Lisszaboni
Szerződés úgyis mindent megváltoztatott, hogy a soros elnökségeknek már nincs beleszólásuk és az utolsó
dolog, amit hallunk: „Szerencsére ott van Önöknek Van Rompuy úr.” Válaszom ezekre az üzenetekre: a
szürrealizmus, Magritte és a hupikék törpikék országában semmi sem lehetetlen. Farage úrnak nincs
képzelőereje. Ide megyünk!

Sokkal komolyabban szólva, a hónapok óta végzett munka, Belgium szövetségi struktúrája és regionális
kormányai biztosítani fogják ennek az elnökségnek azt a szilárd alapot, amire szüksége van. E tekintetben
nincs veszély. Ami soros elnökségi szerepét illeti, végül is ez egyfajta szubszidiaritás. Hadd magyarázzam
meg: Belgiumnak a Tanács és a főképviselő munkája mellett értéket kell teremtenie. Itt válik azonban valóban
érdekessé a dolog, mivel hallottam, ahogy Van Rompuy úr időről időre megnyugtatta a pénzügyi piacokat,
de soha nem hallottam a polgárok megnyugtatásáról beszélni. A polgárok aggódnak. Azt várják, hogy Európa
közös választ adjon a válságra, pénzügyi szabályozás, munkahelyteremtés, projekteket, beruházásokat,
támogatási eszközöket felvonultató környezetbarát növekedés formájában és végül biztosítson társadalmi
dimenziót és európai dinamikát.

Úgy gondolom, hogy a szilárd belga társadalmi hagyományok és az a nemes jövőkép, amelyet az
együttműködésről és Afrikáról felvázolt, inspirálni fogják az európai intézményeket, ahelyett, hogy
szárcsagyökeret szállítanának nekik, ami, elnök úr, a hupikék törpikék kedvenc étele.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Elnök úr, Leterme úr, hölgyeim és uraim, az elnökség indulása körüli
feltételek nem ideálisak, bár lehetőséget nyújtanak arra, hogy az elnökség a valódi feladatokra koncentráljon
az új intézményi szabályok szerint. Látok ezentúl más lehetőséget is, az intézményi vita irányításában való
segítségnyújtás formájában, nem csak országunkban, hanem más uniós országokban is. Amint tudják, a
nemzetállamok szerepe a globalizáció következtében egyre gyakrabban kerül szóba. Európa nagyobb
hatáskört kap – helyesen –, ennek eredményeképpen nagyobb hatáskört kaphat Flandria, Vallónia, Skócia,
Katalónia és más régiók. Ez egy természetes folyamat, amelyet Európa megfelelően figyelembe vesz. A
gazdasági fellendülésben játszott szerepükre tekintettel meglehetősen logikus is, hogy ezek a nemzetek
ragaszkodnak ahhoz, hogy helyet kapjanak Európa asztalánál. Ezen elnökség idején regionális miniszterek
is elnökölnek majd a Tanács különböző megbeszélésein, például a környezetvédelem, a sport, az oktatási
és a regionális politika témakörében, és remélem, hogy ez lökést ad a szükséges, fokozott, többszintű európai
uniós irányításnak.

Jean-Marie Cavada (PPE). – (FR) Elnök urak, nagyon félünk attól, mi lesz a bankok jövőjével. A gazdaság
átadta mérgező adósságait a pénzügyi szektornak; a pénzügyi szektor áthárította a felelősséget a tagállamokra,
a tagállamok pedig most a polgárokhoz fordulnak, akiknek fizetniük kell, ha tudnak.

Tehát, Leterme úr, Ön nálam sokkal jobban tudja, hogy Európának most történelmi feladatot kell vállalnia;
más szóval közösségi megközelítés alkalmazását kell előírnia Európa nemzeti vezetői számára a közös
szabályozás tekintetében, ugyanakkor fellendülés és innováció tekintetében is. Ebben az előttünk játszódó
drámában a globális válságból nincs már nemzeti kivezető út.

Sok európai vezető – az Ön kollégái – figyeli a népszerűségi listákat. Európa vezetőinek most a történelemre
kell figyelniük, mielőtt a történelem maga lesüllyeszt bennünket a populizmus káoszába. Belgium egy olyan
ország, ahol mindig erős volt az európai patriotizmus; hogy jó vagy rossz állapotban van-e, az lényegtelen.
Vezetői akarata, fegyelme és objektivitása, ez fog megmenteni bennünket.

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Elnök úr, Európának a bizalom és a remény feltámadására van szüksége. A
válságban, amely még nincs mögöttünk, voltak tűzoltóink, ahogy Delors úr mondta. Reméljük, hogy a belga
elnökség építészeket fog hozni. Az első teszt természetesen szeptemberben lesz, amikor a Tanács megfontolja
a pénzügyi struktúrára vonatkozó parlamenti javaslatokat.

Jelenleg az Európa előtt álló legnagyobb kihívás azonban annak garantálása, hogy az európai valuta nem
omlik össze, sem az ellenőrzési eszközök hiánya vagy az euróövezet növekedésének hiánya miatt, vagy
különösen az euróövezetet képező gazdaságok közötti növekvő különbségek és belső feszültségek miatt.
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Az egymástól eltérő gazdaságok konvergenciájának ösztönzésére létrehozott strukturális alapok megnyirbálása
most, ahogy a Bizottság javasolja, olyan, mintha tűzoltókat küldenénk egy olyan tűz felszítására, amely még
nem aludt ki. Egyértelműen építészekre van szükségünk.

Egy utolsó kérdés: szeretném megismerni az EU fellépésének külső vetületét és különösen szeretnék többet
megtudni arról, hogy a belga elnökség mit javasol Calcún és Doha vonatkozásában.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Elnök úr, Leterme úr, szeretnék gratulálni felszólalásához: kiválóan
bemutatta ezt az elnökséget.

Véleményem szerint egy, vagy talán egynél több tanulságot levonhatunk a ma délelőtti vitából: először is,
hogy e Ház – azok közülünk, akik Európát akarják építeni, azok közülünk, akik pozitívan akarnak gondolkodni
Európáról – támogatja az Önök elnökségét és támogatja az Önök által tervezett erőfeszítéseket. Ismerve
továbbá az Önök kormányán belüli nehézségeket, szeretnék kétszeresen is köszönetet mondani Önnek,
hiszen ez még nehezebbé teszi, hogy ma idejöjjön ezzel az ambiciózus programmal. Őszintén köszönjük
Önnek.

Másodszor, koncentráljanak a gazdasági problémák megoldására. Úgy gondolom, hogy most óriási lehetőség
áll előttünk. Véleményem szerint a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos kérdésben elérkeztünk a megállapodás
eléréséhez. Erre összpontosítsanak!

Harmadszor, tegyék működőképessé a triót. Az elnökségi trió a Lisszaboni Szerződés kiváló újítása. Ne
legyen dísz – legyen valóság, és tegyük azt, amit az alapító atyák mondtak: gondolkodjatok és cselekedjetek
– ebben az esetben spanyolok, belgák és magyarok – európaiakként.

Nagyon köszönöm Leterme úr, és sok szerencsét!

Gilles Pargneaux (S&D). – (FR) Elnök úr, Leterme úr, Európát példátlan gazdasági és társadalmi válság
sújtja. A helyzet tarthatatlan: a munkanélküliek száma 24 millió, és 5 millióval emelkedik, ha semmit sem
teszünk ellene. Sajnos, Leterme úr, elnök úr, az előbbiekben elhangzott javaslataiban nem találtam választ
erre az előttünk álló sürgős helyzetre, és szeretnék három javaslattal előállni, amelyekről úgy gondolom,
hogy lehetővé teszik, hogy szembenézzünk az előttünk álló gazdasági és társadalmi helyzettel.

Először is egy nagy méretű európai kölcsönre van szükség. Ez az egyik lehetséges módja a teljes foglalkoztatásra
irányuló politika elérésének. Másodszor, Jacques Delors-ral és Buzek elnök úrral néhány héttel ezelőtt
Brüsszelben jártunk, hogy egy nagy európai uniós energiapolitikára tegyünk javaslatot. Harmadszor, a
pénzügyi tranzakciókra kivetett adó. Tudjuk, hogy az egyes pénzügyi tranzakciókra kivetett 0,05%-os adó
200 milliárd eurós bevételt jelent az Európai Unió számára és 2 millió munkahelyet.

Leterme úr, ezt szeretném hallani a belga elnökség következő hat hónapja keretében.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Elnök úr, nem tudom megállni, hogy ne válaszoljak Farage úrnak és azt mondjam,
hogy véleményem szerint rendkívül furcsa és egyedi, hogy egy olyan személy, aki itt a tagállamok autonómiája
és függetlensége, valamint az egyes tagállamoknak azon képessége mellett érvel, hogy saját belügyeiket
maguk irányítsák, mindössze arról akar beszélni, ami Belgium belügye. Hogyan érvelhet valaki a tagállamok
autonómiája és függetlensége mellett, ha azután azért fordul az Európai Parlamenthez, hogy egy tagállam
belügyeiről beszéljen? Mindezt annak magyarázata keretében, hogy hogyan tartsuk tiszteletben az egyes
tagállamok autonómiáját és függetlenségét.

Tisztelt miniszterelnök úr, csak gratulálni szeretnék Önnek három dologhoz. Először is, már meggyőződtem
arról, hogy a belga elnökség kifogástalanul felkészült. Másodszor, véleményem szerint feltétlenül hangsúlyozni
kell, hogy a gazdasági irányításra kell összpontosítanunk, Van Rompuy elnök úr erőfeszítéseinek és a
Bizottságnak a gazdasági irányítás megteremtésére irányuló erőfeszítéseinek támogatásával. Szeretném
továbbá elismerésemet kifejezni és azt mondani, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportja, különösen a portugálok, teljes mértékű támogatását élvezi az Afrika bevonására irányuló
kezdeményezés, mert véleményünk szerint Afrika az Európai Unió számára prioritást jelent.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Örülök, hogy a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése a belga
elnökség fő prioritása, ami élvezi támogatásunkat, és őszintén sok sikert kívánok Önnek.

Csökkenteni kell az európai régiók közötti egyenlőtlenségeket, különösen az infrastruktúra tekintetében,
amelyben Kelet-Európa lemaradt. Az Európai Uniónak egységes álláspontot kell képviselni az energiaügyi
kérdésekben. Országaink energetikai hálózatainak összekapcsolása kontinensünk függetlensége és biztonsága
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szempontjából kiemelkedő fontosságú. Ez sürgető kérdés. Ez az egyetlen módja, hogy szállítóinkkal szemben
megerősítsük tárgyalási pozíciónkat.

Minden projektet fontosnak tartunk, de a legfontosabb projektünknek a Nabucco projektet tartjuk. Elvárom,
hogy az elnökség határozottan támogassa a projektet és annak finanszírozására pénzeszközöket biztosítson.

A bővítés tekintetében várom, hogy a belga elnökség végéig lezáruljanak a Horvátországgal folytatott
tárgyalások, hogy a Horvátország csatlakozásáról szóló megállapodás 2011 elején aláírható legyen. Úgy
gondolom, hogy a többi nyugat-balkáni állam tekintetében a vízumliberalizációs rendszert tovább kell
építeni. Őszinte köszönetemet fejezem ki, miniszterelnök úr, és remélem, hogy elnöksége sikeres lesz.

Wim van de Camp (PPE). – (NL) Elnök úr, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoportjának holland tagjai sok sikert kívánnak Önnek.

Langen úrnak gondoskodnia kell arról, hogy csapata ma este megverje Spanyolországot, de ez nem fog
sikerülni. Elnök úr, ezt ne vonja le a beszédidőmből.

Sok sikert kívánunk Önnek. A problémák jól ismertek. Mindketten nehéz választásokon vagyunk túl. Ön
egy távozó miniszterelnök, de nem hagyja magát kimozdítani az egyensúlyából. Úgy értem, hogy Ön
nyugat-flandriai és nem észak-brabanti. Van homokunk és van agyagunk, és a homokos régióból valók
szívósabbak.

Két dolgot szeretnék kérdezni Öntől. Az első a tempóra vonatkozik. Az Európai Unió Brazíliával, Kínával
és Indiával összehasonlítva túl lassú. Fel kell gyorsítanunk az iramot, de azt a közösségi módszeren belül kell
megtennünk.

Második kérdésem a 2011-es költségvetésről szóló vitával kapcsolatos. Minden tagállamnak meg kell
szorítania a derékszíjat. Európa nem költekezhet nagyvonalúan, tehát jobban kell felhasználnunk ugyanazt
a pénzt.

Anne Delvaux (PPE). – (FR) Elnök úr, az általunk megélt válság egy modell végét jelzi. Miközben az elmúlt
hónapokban a politikai prioritások számos válságellenes intézkedésre összpontosultak, amelyek célja a
foglalkoztatás védelme, a fellendülés ösztönzése, amely régóta várat magára, majd az euróövezet stabilizálása,
meg kell mondani, hogy elérkeztünk közös történelmünk egy pontjára, amely kétségtelenül törékeny, de
mindenekelőtt döntő fontosságú jövőnkre nézve. A körülmények nyomása alatt hihetetlen lehetőség áll
előttünk: néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnő megoldások, például az európai gazdasági
irányítási koncepció elképzelésének felmerülése.

Itt az ideje, hogy a válságból való kilábalásra valódi stratégiát fejlesszünk ki, és strukturális reformokat
indítsunk a válság utáni társadalom felépítésére. Mernünk kell konkrét költségvetési, bér- és adóintézkedéseket
hozni. Nincs harminchat megoldásunk: a valódi együttműködés és a szükséges hatékonyság garantálásához
nagyobb integrációra és a közösségi módszer feltételen támogatására van szükségünk.

Ezt a törekvést szeretném látni, nem csak abban, hogy Belgium ezt megerősíti, hanem mindenekelőtt gyakorlati
és sürgős magvalósítás formájában.

Marisa Matias (GUE/NGL). – (PT) Elnök úr, Leterme úr, először is azt szeretném mondani, hogy figyelmesen
hallgattam Önt, és gondosan elolvastam programját is, és azzal szeretném kezdeni, amit ma itt mondott
nekünk, amikor bemutatkozott. Azt mondta, hogy egy monetáris irányítással igen, de gazdasági irányítással
nem rendelkező Európai Unió nem működne.

Teljes mértékben egyetértek, ezért ilyen gazdasági irányítást célzó, világos, átlátható és mindenekelőtt
demokratikus intézkedésekre szólítok fel, mert ezek eddig nem léteztek. Nem léteztek, és ez a megerősítés
és az ismertetett célkitűzések nagyobb összhangban vannak a Stabilitási és Növekedési Paktum irányvonalaival,
nagyobb hangsúlyt helyezve a deficitre és az államadósságra. Azt is jól tudjuk, hogy ezek olyan intézkedések,
amelyek – ismételten hangsúlyozom – erősíteni fogják ezt a monetáris irányítást, a gazdasági irányítást
azonban nem, amire pedig sürgősen szükség van.

Ezért ugyanaz a helyzet, mint a bérek csökkentésére irányuló intézkedésekkel, például azokkal, amelyeket
a stabilitási és növekedési tervek részeként vezettek be; a versenyképesség lehetetlen, és ezért az ehhez való
ragaszkodás csak olyan recessziós intézkedésekhez való ragaszkodást jelent, amelyek csak nagyobb recessziót
eredményeznek.
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Azt is el szeretném mondani, hogy a bejelentett új struktúrákkal és az Európában az utóbbi hónapokban
tervezett fontos kezdeményezések folytatására irányuló további intézkedésekkel kapcsolatban valójában
nem sok előrehaladást tapasztaltunk. Ezért talán a már bejelentett intézkedéseket végre kellene hajtani,
ahelyett, hogy új dolgokat jelentenek be. Nem csak elmaradt ezek végrehajtása; hatásukat sem mi, sem a
görögök nem érezték. Ezenkívül véleményem szerint alapvető fontosságú, hogy egyszer és mindenkorra a
társadalmi, gazdasági, tisztességes és átlátható integráció szellemében kellene előrelépnünk.

Ivo Belet (PPE). – (NL) Elnök úr, miniszterelnök úr, meggyőződésem, hogy a belga elnökség Európának
kellemes csalódást fog okozni, hála számos rövid távú sikernek, mivel a körülmények igen kedvezőek – ezt
már említették – a SWIFT-kérdés, a bankfelügyelet és a fedezeti alapok tekintetében is. Miniszterelnök úr,
logikus, hogy számos euroszkeptikus és europopulista – hívjuk így őket – nem örül ennek, mivel megrémíti
őket, hogy Európa erősebbé válik a belga elnökség alatt. Az erősebb gazdaságra, a szorosabb gazdasági
együttműködésre és különösen a több munkahelyre irányuló cselekvési tervére vonatkozó prioritásai
különösen üdvözlendők.

Miniszterelnök úr, engedje meg, hogy megemlítsek még egy pontot, ez pedig a sportot érinti. Amint tudja,
a Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy európai sportkampányokat indítsunk. A sport kiváló egyesítő
erő, erre most naponta láthatunk bizonyítékot Dél-Afrikában. Egyesítő erő régiók között, országok között
és különösen népcsoportok között, és azt mondom, fordítsunk nagy figyelmet a novemberi, sportról szóló
tanácsi ülésre, lássunk neki a munkának és vegyük fel a sportot is az európai menetrendbe. Sok sikert kívánok
Önnek, Leterme úr.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Elnök úr, Leterme úr, sok mindent érdemes hangsúlyozni abból, amit
mondott. Egy pontot szeretnék kiemelni, amit más képviselők is említettek már, ez pedig az európai pénzügyi
piacok szabályozása.

Nem csak az Európa mellett kiálló parlamenti képviselők támogatják ezt. Nem sokkal ezelőtt Profumo úr,
az Európa-szerte jelen levő UniCredit Bank vezetője azt mondta, hogy a bankoknak is szükségük van európai
bankfelügyeletre. Nem lehet, hogy az Európai Unió és az európai jogalkotás elmaradjon attól, amit felvilágosult
európai bankok és banki szakemberek szükségesnek tartanak. Ezért, Leterme úr, gondoskodjon arról, hogy
a közeljövőben hatékony és tényleges európai bankfelügyeleti rendszer jöjjön létre.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Elnök úr, hölgyem és uraim! Egyetértek Önnel, elnök úr, hogy az Európai
Uniónak alapvető szerepet kell játszania nemzetközi kérdésekben, és hogy egységes, határozott hangon kell
szólnunk. Minden bizonnyal a mi felelősségünk, hogy azonnal és határozottan fellépjünk mindenkor, amikor
elnyomják az emberi jogokat, függetlenül attól, hogy ez a világon hol történik.

Remélem, hogy a belga elnökség elkövetkezendő hat hónapját az e kérdések tekintetében való
megingathatatlan elkötelezettség jellemzi majd. Ezen elkötelezettség bizonyítására azt kérem, hogy fordítsanak
azonnal figyelmet arra, ami bizonyos líbiai börtönökben, a Szaharában történik: 250 eritreai polgárt, köztük
nőket és gyermekeket zártak be napokra embertelen körülmények közé, az emberi jogokra és a menedékjogra
vonatkozó valamennyi nemzetközi szabály megsértésével.

E polgárok közül soktól megtagadták a politikai menekült státuszt, még akkor is, ha megfeleltek a szükséges
követelményeknek. Az olasz külügyminiszter, Frattini úr azzal vádolta az Európai Uniót, hogy még egy
sajtóközleményt sem tett közzé. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy az Európai Unió egységes,
határozott hangon szóljon. Épp most nem szabad elfordítani a fejünket és másfelé nézni, mert 250 ember
kéri, hogy mentsük meg őket a haláltól.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, Leterme úr, Ön azt mondta, hogy fel kell fedeznünk Európa szellemét,
és hogy Európának inspirációra van szüksége. Ön öt célkitűzést említett, amelyek fő célja az európai gazdaság
újraépítése, valamint az, hogy az Európai Unió nemzetközi színtéren főszereplővé váljon.

Az Európa 2020 stratégia nemzeti programokban alkalmazandó elveivel összhangban a fő cél állandó
munkahelyek teremtése. Ezt tagállamaink valamennyi polgára nagyon várja. Teljes az egyetértés abban, hogy
újra kell építenünk az iparpolitikát, és ahogy Verhofstadt úr is mondta, új páneurópai infrastrukturális piacot
is ki kell építenünk, mert ezek nélkül nem lehet tartós és fenntartható fejlődésről beszélni.

Ön a többpólusú, gyorsan változó világról is beszélt. Szeretném hangsúlyozni, hogy felül kell kerekednünk
a válság alapvető okain, és felelősségre kell vonnunk azokat, akik ehhez hozzájárultak.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Elnök úr, miniszterelnök úr, először is sok sikert kívánok Önnek és
csapatának a belga elnökséghez. E vita során egy sor fontos prioritást tekintettünk át. Egy konkrét kérdésre
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szeretném felhívni a figyelmüket, amely az európai közlekedési ágazat, a szilárd európai közlekedési
infrastruktúra továbbfejlesztése és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésünk elérése szempontjából döntő
fontosságú, nevezetesen az euromatrica-irányelvre. Ezzel az irányelvvel első olvasatban 2009 márciusában
foglalkoztunk és azóta elakadt a Tanácsban. Ez egy fontos irányelv, mivel lehetőséget kívánunk adni a
tagállamoknak nem csupán az infrastrukturális költségek, hanem a járulékos költségek, például az útjainkat
használó tehergépkocsik okozta zajjal, légszennyezéssel és forgalmi torlódásokkal kapcsolatos költségek
felszámolására is. Ennek az ágazat jobb hatékonyságát kell eredményeznie, hozzá kell járulnia a forgalmi
torlódások csökkentéséhez és a tagállamok számára pótlólagos forrásokat kell hoznia, amelyek a közlekedési
rendszerekbe befektethetők annak érdekében, hogy azok fenntarthatóbbá váljanak és hozzájáruljanak a
gazdasági növekedéshez. Kérem, hogy támogassák ezt az irányelvet.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy
Belgiumnak és a belga elnökségnek most a Lisszaboni Szerződés tiszteletben tartására kell törekednie. A
Lisszaboni Szerződést Európa kulturális, vallási és humanista öröksége inspirálta, amelyből kifejlődtek az
egyetemes értékek és a személyekhez, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez fűződő
elidegeníthetetlen jogok, valamint a jogállamiság.

Sajnos ez a hat hónapig tartó időszak nem jól kezdődött: heves kitöréssel kezdődött, amely példátlan az
Európai Unió történetében, a mecheleni érsekségen ülésező katolikus püspökök letartóztatásával. Gyónás
során, névtelenségük megőrzését kifejezetten kérő polgárok által átadott dokumentumokat koboztak el és
két bíboros kriptáját légkalapáccsal gyalázták meg egy templomon belül. Ha ez a belga elnökség kezdete, ez
félelmet kelt bennem. Arra emlékeztet, ami 1997-ben történt, amikor Belgium felvette az Opus Deit és a
Sant’Egidio (Szent Egyed) közösséget a sátánista szekták listájára.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Határozott meggyőződésem, hogy a belga elnökség, amely a hangsúlyt
a cselekvésre helyezi, megfelelő módon kezeli fogja a jelenlegi európai helyzetet, amelyet gazdasági nehézségek
és az intézményi felülvizsgálat folyamata jellemez.

Most új európai uniós jövőképre van szükségünk. Európának folytatnia kell a bővítési folyamatot, erősítenie
kell intézményeit, gazdaságát és valutáját, valamint erősítenie kell a belső kohéziót. Békénk és stabilitásunk
szomszédaink békéjétől és stabilitásától függ. E tekintetben a Moldovai Köztársaság Európai Unióval
kapcsolatos pozitív fejlődése szempontjából alapvető fontosságú az ezen időszak alatti előrelépés, azoknak
az erőfeszítéseknek és reformoknak a támogatásával, amelyek ezen állam európai törekvéseivel összhangban
vannak.

Sok sikert kívánok Önnek az egyesített, dinamikus Európával kapcsolatos víziójának továbbviteléhez.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Elnök úr, Belgium tizenkettedik alkalommal veszi át az Európai Tanács
irányítását, tehát elvben egy olyan ország, amely tapasztaltnak tekinthető ebben a szerepben, bár e Házban
sokan csodálkoznak, hogy egy ország, amely öt hónapja nem képes saját kormányt és miniszterelnököt
állítani, hogyan lesz képes vezetni 26 másik tagállamot. A következő hat hónap különösen nehéz időszak
lesz mind Belgium, mind pedig a többi európai uniós tagállam számára. Egyrészt a vezetés felelősségét
bonyolítják a Lisszaboni Szerződéssel született intézményi változások, másrészt a hatalmas gazdasági válság
kísértete.

Az európai gazdasági és pénzügyi válság elleni küzdelmet az elnökség prioritásként határozta meg. Az
elnökség jelentős helyet szán az éghajlat védelmének is. Sok függ majd e törekvések végrehajtásának gyakorlati
megközelítésétől. Az alacsony károsanyag-kibocsátású gazdaság fejlődésének ösztönzése nem érhető el a
közép- és kelet-európai ipar drasztikus széndioxid-csökkentés kikényszerítésével történő megfojtása árán.
Ez egész Európában megakadályozná a válságból való tényleges kilábalást. Azt is reméljük, hogy a jelenlegi
belgiumi politikai zavarok nem akadályozzák meg az elnökség ambiciózus célkitűzéseinek elérését.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke.. – (FR) Elnök úr, a kérdések, legalábbis nagyrészük, Letreme úrhoz
szólnak, tehát nem rabolom sokáig az idejüket. Csak egy szempontot szeretnék kiemelni, amely nagyon
világosnak tűnik számomra.

E vitán keresztül az Európai Parlament, úgy tűnik számomra, hogy többségében egy igen világos prioritást
nyilvánított ki: a gazdasági kérdést és a társadalmi kérdést. A különböző képviselőcsoportok hangsúlyozták
ezt a prioritást, sőt ajánlották, hogy a belga elnökség koncentráljon erre. Úgy gondolom, hogy polgártársainkat
valójában ez foglalkoztatja a leginkább. Európát azáltal tudjuk közelebb vinni polgártársainkhoz, ha arra
koncentrálunk, amit ők a legnagyobb problémának éreznek: Európában ez most a munkanélküliség, a
foglalkoztatás kérdése – azok, akiknek nincs munkájuk és azok, akik attól félnek, hogy elveszítik azt.
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Tulajdonképpen ezért ismét azt kell mondanom a belga elnökségnek és a Parlamentnek, hogy készek vagyunk
arra, hogy nagyon koncentrált, nagyon intenzív módon együttműködjünk Önökkel ezeknek a feladatoknak
a teljesítése érdekében. Ebben a hónapban egy azonnali gazdasági prioritás kerül sorra: a stressz-tesztek
közzététele. Ez egy fontos prioritás. Az átláthatóság vonatkozásában ez egy elengedhetetlen gyakorlat, de
csak abban az esetben sikerülhet, ha a nemzeti felügyeletek és a nemzeti kormányok megfelelően előkészítik.

Ez elsődleges jelentőségű. Ezt követően ott van gazdasági menetrendünk fejlesztése, a kiemelt
kezdeményezések, amelyekről beszéltünk: a foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezés, a 2020-as stratégia
végrehajtása. Természetesen döntenünk kell az euróövezet és Európa egészének gazdasági irányításáról,
valamint a pénzügyi felügyeletről is.

A Parlament üzenete e ponton is nagyon világos volt, és ezt hangsúlyoznom kell. Tudják, hogy ezt követően
a Bizottság által tett javaslatok alapján jött létre a Parlament és a Tanács közötti vita. A Parlament legutóbbi
álláspontjait a kompromisszumra törekvés jelének tekintem. Felszólítom a Tanácsot, hogy tegyen egy lépést
az Európai Parlament irányába. Véleményem szerint a belga elnökség a kompromisszum elérése érdekében
a szerződésben meghatározott valamennyi mechanizmust fel tudja használni, mivel elengedhetetlennek
tartom, hogy a következő év elejére kész legyen az új felügyeleti struktúra, hogy eleget tehessünk
kötelezettségeinknek nem csak önmagunkkal, hanem a G20-ak keretében főbb partnereinkkel szemben is.
Ezt a folyamatot mi kezdtük el, és nem szeretném, ha mi fejeznénk be utoljára.

Tehát óriási munka áll előttünk mind gazdasági, mind pedig szociális téren, és ismét hangsúlyoznom kell,
hogy bízom a belga elnökségben. Ez nem csak amiatt van, mert Belgium másodszor tölti be a Tanács
elnökségének szerepét. Egyszóval, ha van olyan ország, amely természetes affinitást érez Európa iránt,
amelynek Európával szemben ösztönös megérzése, különleges elhivatottsága van, az Belgium. Ezt nem
udvariasságból mondom; azért mondom, mert igaz, de azért is, mert e hagyományokon túl is bízom ebben
a csapatban. Már voltak megbeszéléseink a Bizottságban a belga elnökséggel, és láttuk rendkívüli szintű
politikai és technikai felkészültségét, és mindenekelőtt elkötelezettségét és lelkesedését az európai ügy, közös
ügyünk, egy erősebb, szabadabb, egységesebb Európa iránt.

Yves Leterme, a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, először is természetesen szeretném megköszönni
valamennyi felszólaló európai parlamenti képviselő – képviselőcsoport-tagok és mások – szavait. Világossá
szeretném továbbá tenni, hogy meglehetős támogatást érzünk e hat hónappal kapcsolatos megközelítésünk
tekintetében. Túlzás nélkül az az érzésem, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban partnerek
lehetünk Európa előremozdításában, ami véleményem szerint az ügy döntő pontja. Mindenesetre tudom,
hogy ma bizalom van a belga elnökség iránt, valamint azt is tudom, hogy ki kell érdemelnünk ezt a bizalmat
és bizonyítanunk kell magunknak, hogy megérdemeltük. E gondolat keretében indulunk el.

Biztos vagyok abban, hogy megbocsátják, ha nem válaszolok valamennyi konkrét kérdésükre és
hozzászólásukra, például Belet úr sporttal kapcsolatos kérdéseire és az euromatricára vonatkozó kérdésekre.
Kívülről tudom, hogy alapprogramunkban vannak ennek szentelt szakaszok. Ez más európai parlamenti
képviselők felszólalására is vonatkozik.

Talán mindenekelőtt megközelítésünkről kell valamit mondanom, és lehet, hogy néhány ismétlés is elhangzik.
Ahogyan Daul úr is említette, nem arra törekedtünk, hogy ígéretek, reális és irreális ígéretek katalógusát
állítsuk össze. Tudatosan törekedtünk arra, amire Daul úr azt mondaná, hogy „moins de promesses, plus de
résultats”; azaz kevesebb ígéret és több eredmény. Erre törekszünk. Nem az volt a szándékunk, hogy egy
tagállam egyéni igényeit tartalmazó, díszes elnökséget hozzunk létre, amely Lisszabon végrehajtása keretében
túlbecsülné az elnökség jelentőségét. Nem, törekvésünk világos: globális és európai szinten meghatározott,
nem pedig egy Belgium által diktált menetrend melletti elkötelezettség. Ezen elnökség menetrendjét is az
Önök intézménye és általában az európai intézmények, valamint a jelenlegi események diktálják.

, a Tanács soros elnöke. – (FR) Másodszor, újra megismétlem, hogy a Lisszaboni Szerződés megközelítését
fogadjuk el − a Lisszaboni Szerződést mint egészet és nem kevesebbet, mint a szerződést. Ahogy néhány
képviselő kifejtette, a belga elnökség valójában az első, amely hivatali idejének hat hónapja alatt precedenst
teremthet és alkalmazhatja a Lisszaboni Szerződést és annak minden rendelkezését.

Igaz, hogy például a tiszta kétkamarás jelleg, ahogy Dehaene úr említette, újítást jelent, amit néha alulbecsülnek
a kollégák – köztük a belga kormányban ülő kollégák is –, akik azzal most ismerkednek.

Úgy tűnik, hogy ezen a szinten az első tesztek egyike a 2011. évi költségvetés összeállítása lesz. Volt parlamenti
tisztviselőként tudom, hogy egy költségvetés elkészítése – itt 15 évvel ezelőttre megyek vissza – mindig
meglehetősen kényes feladat. Ma egyrészt a kötelező kiadások, másrészt a nem kötelező kiadások közötti
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különbségtétel eltűnésével, valamint az előttünk álló tiszta együttdöntéssel ez egy olyan feladat, amely
szerintem teljes odafigyelést kíván, és úgy gondolom, hogy Wathelet költségvetésért felelős államtitkár úr
törekedni fog arra, hogy jó munkát végezzen.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, segíteni akarjuk Európa előrehaladását. Az intézmények teljes mértékű
tiszteletben tartásával akarjuk ezt megtenni, amely intézmények leginkább az emberektől kapják
legitimitásukat.

Ami a tartalmat illeti, sokak szavai bátorítanak. Amint a Bizottság elnöke is említette felszólalásában, világos,
hogy a megfelelő fenntartható gazdasági növekedés helyreállításának – amit tisztességesen kell
elosztani,Van Brempt asszony – abszolút elsőbbséget kell élveznie; ez pedig, Verhofstadt úr, igazán a pénzügyi
felügyelet tekintetében nyújtott megoldással érhető el. Tudomásul vettük kérését, hogy fontoljuk meg a
minősített többséggel történő szavazás alkalmazását. Ott van a fedezeti alapok problémája. Ezenkívül a
stressz-tesztek és különösen az ezekből a tesztekből közvetlenül levonandó következtetések felhasználásával
meg kell hoznunk a szükséges intézkedéseket bankjaink mérlegének megerősítése érdekében és biztosítanunk
kell, hogy a pénzügyi világ ismét pénzügyi erőt áraszthasson. A következő lépésnek a reálgazdaság
újjáélesztésének kell lennie, és az Európai Bizottság benyújtotta a vonatkozó szövegeket és terveket. Barroso úr,
ebben a tekintetben egyetértek azokkal, akik egyrészt a Stabilitási és Növekedési Paktum erősítését és
természetesen szigorúbb költségvetési felügyeletet, másrészt az infrastruktúrák és az iparpolitika ösztönzését
várják, ami a jelenleginél érezhetőbbé tenné Európát a társadalmi és gazdasági szereplők számára, és ami
egy, a kontinensünk egészére irányuló közös törekvés részét képezné.

, a Tanács soros elnöke. – (FR) Végül, ami a társadalmi aspektust illeti, szeretném ugyanakkor hangsúlyozni,
hogy bár Európának valójában nincs kiterjedt hatásköre e téren, Belgium arra törekszik, hogy teljes mértékben
figyelembe vegye a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság következményeit.

A válság kevesebb, mint két éve kezdődött, amerikai bankok összeomlásával, és ennek következményeit
láttuk az európai kontinensen. Azonnal cselekednünk kellett. A másodlagos hatás a polgárok mint fogyasztók
és mint befektetők bizalmán volt érezhető. Ez a bizalomhiány, ez a bizalomvesztés azután negatív hatást
gyakorolt a reálgazdaságra, ami negatívan hatott a munkaerőpiacra, aminek társadalmi következményeivel
most szembesülünk.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, ahogy számos európai parlamenti képviselő mondta, az emberek azt
várják az EU-tól, hogy lépjen fel ebben a kérdésben, ahogy azt korábban többször kinyilvánították.
Tulajdonképpen ez volt létrehozásának oka: az európai polgárok jólétének és boldogulásának valamiféle
garanciájaként jött létre. Ezért az EU-nak megfelelő választ kell nyújtania a pénzügyi válságként induló, majd
reálgazdasági válságba átcsapó, a munkaerőpiacot is érintő válság hatásának következtében bennünket érő
negatív társadalmi következményekre.

Szeretnék egy konkrét megjegyzést tenni, Afrika egyik fontos részével közös történelmünkre figyelemmel;
egy konkrét megjegyzés az Afrika-stratégiáról. Ezt a kérdést De Keyser asszony és Schulz úr, a Szocialisták
és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának vezetője vetette fel.

, a Tanács soros elnöke. – (DE) Az Unió Afrika-stratégiája tekintetében, amely az Unió külkapcsolatának részét
képezi, támogatjuk az Ashton bárónő által kezdeményezett vitát, amelynek célja regionális kapcsolataink
koherenciájának erősítése. Természetesen igaz, hogy Belgium, hosszú hagyományai miatt, az afrikai kontinenst
az európai menetrend élén kívánja tartani, továbbá a mai vitához a lehető leghatékonyabban szeretnénk
hozzájárulni.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, ahogy már mondtam, nem fogok minden pont részleteibe belemenni.
Mindenki kívánságára odafigyeltünk.

, a Tanács soros elnöke. – Befejezésül szeretném kiemelni, amit Jean-Luc Dehaene mondott, miszerint országom
jelenlegi politikai helyzetének egyik előnye, hogy szinte teljes időnket az EU soros elnökségének tudjuk
szentelni, beleértve az elkövetkezendő nyári szabadság időszakát is.

Szeretném továbbá hangsúlyozni és megismételni, hogy a belga elnökség programjának elkészítésére
Belgiumon belül folyó széles körű párbeszéd és vita után került sor, és ezekben a vitákban minden regionális
kormány részt vett. Országom egyik sajátos jellemzője, hogy mind szövetségi szinten, mind pedig regionális
szinten kormányaink több pártból állnak. Ezért ismétlem, hogy a programot a belga parlamentben felesküdött
képviselők közel 90%-a támogatja. Az ottani parlament tagjainak kilencven százaléka támogatja ezt az
elnökségi programot.
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Belga miniszterelnökként és soros elnökként szeretnék köszönetet mondani Önöknek. Nagyon keményen
fogunk dolgozni az elkövetkezendő hónapokban. Yves Leterme köszönetet mondott Önöknek, és
biztosíthatom Önöket, hogy Belgium miniszterelnöke – bárki is legyen az – decemberben ismét itt lesz.
Remélem, hogy akkor már látni fogjuk, hogy közös törekvéseink megvalósultak.

(Taps)

Elnök. – Miniszterelnök úr, köszönöm előterjesztését és megjegyzéseit. Minden jót a belga elnökségnek.

A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elena Băsescu (PPE), írásban. – (RO) A jelenlegi gazdasági válság időszakában üdvözlöm a belga elnökség
döntését, hogy a hosszú távú gazdasági fellendülést célzó intézkedések végrehajtását prioritásként kezeli. E
tekintetben úgy gondolom, hogy a belga elnökségnek ez év végére feltétlenül el kell érnie az új európai
pénzügyi felügyeletek felállítására irányuló célkitűzését. E felügyeletek a következő ágazatokban fogják
segíteni az európai szabályozások harmonizálását: bankok, biztosítóintézetek és értékpapír-piacok. A
külpolitika terén a belga elnökségnek támogatnia kell az Európai Uniónak a keleti partnerség országaihoz
fűződő kapcsolata erősítését. Különös figyelmet kell fordítanunk a Moldovai Köztársaságra, mivel ebben az
országban, amely közelebb akar kerülni az Európai Unióhoz, novemberben előrehozott parlamenti választások
lesznek. Úgy gondolom, hogy az Ázsia-Európa csúcstalálkozó, amelyet Belgium októberben rendez, fontos
szerepet fog játszani az Európai Unió és az ázsiai országok közötti kapcsolatok fejlődésében. Folytatódniuk
kell továbbá a bővítési tárgyalásoknak, az Európai Külügyi Szolgálat felállításának folyamatával párhuzamosan.

Dominique Baudis (PPE), írásban. – (FR) Leterme úr, Önök hat hónapig fogják betölteni az Európai Unió
soros elnökségét. Számos kihívás vár Önökre, beleértve az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását, amely a
Lisszaboni Szerződésben az egyik legfőbb előrelépés.

A különböző intézmények közötti megállapodás a szolgálat 2011 januárjáig történő létrehozását irányozza
elő, miközben több mint hat hónapba telt a szolgálat szervezeti felépítésének megtárgyalása. Az Európai
Külügyi Szolgálat tényleges és hatékony létrehozása mára már sürgőssé vált, mivel a Lisszaboni Szerződés,
valamint Európa nemzetközi közösségen belüli imázsának hitelessége forog kockán. Az Ön tárgyalási és a
kompromisszumok elérésében szerzett tapasztalata segíteni fogja a Lisszaboni Szerződés tényleges
végrehajtását. Sok sikert kívánunk Önnek.

George Becali (NI), írásban. – (RO) Szeretném üdvözölni a belga elnökség által elénk terjesztett prioritásokat.
Megítélésem szerint azok a mostani időkben megfelelőnek ítélhetők. E prioritások közül különösen kettőn
akadt meg a szemem: a tagállamokkal folytatott „intenzív” párbeszéden és a foglalkoztatáshoz, más szóval
a munkahelyekhez való hozzáférést biztosító „ambiciózus” politikán. Azt szeretném kérdezni Öntől az
általam képviselt román polgárok nevében, hogy e románok esetében véget vetnek e annak, hogy sajnos
másodrendű polgároknak tekintik őket, amikor a munkaerőpiacról, többek között a belga munkaerőpiacról
van szó. Ha lejár ez a hat hónap, többé nem szabad, hogy tisztességtelen és hátrányos megkülönböztetést
jelentő hozzáférésről beszéljünk. Az én törekvésem az, hogy köszönetet mondhassak és gratulálhassak
Önnek az akadályok elhárításáért, amelyeket Belgium sajnos, nem egyedüliként, de még mindig alkalmaz.
Határozottan hiszem, hogy Ön is erre törekszik.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), írásban. – (LT) Örülök, hogy az európai elnökség átvételével Belgium határozott
elképzelése, hogy a menetrendjében szereplő számos olyan célkitűzést valósít meg, amelyek az Európai Unió
egésze számára nagyon fontosak. Belgium erősebb, határozottabb Európát vár, amely a szociális modell
végrehajtása irányába halad. Ezért Európának az Európai Unió és polgárai közötti szorosabb párbeszédre
kell törekednie. A belga elnökség idején a foglalkoztatás az egyik fő szociális célkitűzés. Egyetértek azzal,
hogy a humán tőkébe és a munkahelyteremtésbe történő befektetés elválaszthatatlan a társadalmi és gazdasági
fejlesztési céloktól. Különösen fontos, hogy elnöksége alatt Belgium több figyelmet kíván szentelni az új
munkahelyek létrehozásának, és több lehetőséget kíván teremteni a munkanélkülieknek a munkaerőpiacra
való visszatéréshez. A fiatalokat érintő munkanélküliség is több figyelmet kíván. Ezért üdvözlöm azokat az
intézkedéseket, amelyek elő kívánják mozdítani a tanulást és lehetőséget nyújtanak a fiataloknak arra, hogy
a diploma megszerzése után azonnal munkát találjanak. Mivel ez az év a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés
Elleni Küzdelem Európai Éve, örülök, hogy Belgium további fellépést tervez e területen. Támogatom Belgium
elképzelését, hogy tovább kívánja erősíteni az egyenlő esélyek elvének végrehajtását és harcolni kíván a nők
elleni erőszak ellen.
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João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) Belgium az EU elnökségét egy olyan időszakban veszi át, amikor
a kapitalizmus rendszeres válságának számos következménye eléri a döntő pillanatot. Az EU-ban ez az
integrációs folyamat alapjainak válságát is jelenti, ahogy az világossá válik. Az Európai Unión belül a
szegénységbe süllyedt emberek száma több mint 85 millióra emelkedett. Ez a szám az elmúlt hetekben
javasolt mérési szempontok szerint még magasabb is lehet, meghaladja a 100 milliót. Ez súlyosbítja az EU-n
belüli strukturális egyensúlyhiányokat. A gazdasági és társadalmi kohézió egyre inkább puszta szlogenné
válik, üres szóvá a szerződésekben. A helyzet komolysága ellentétben áll az annak megoldására irányuló
intézkedések teljes hiányával. A válsággal szemben az EU receptje elkerülhetetlenül még mélyebb hanyatlást
von maga után a gazdasági szférában és még jelentősebb visszaesést a szociális szférában. Ez fog történni a
Stabilitási és Növekedési Paktum erősítésével és az abból adódó, a bérek, a szociális jogok és az államok
szociális működése elleni támadásokkal, valamint az egységes piac és a liberalizáció elmélyítésével. Ebben
a keretben a különböző országokon belüli szociális küzdelem erősödése biztosan meghiúsítja a belga elnökség
hat hónapját. Ez okot ad arra, hogy reménykedjünk és bízzunk egy jobb jövőben!

Kinga Göncz (S&D), írásban. – (HU) Nehéz időszakban vette át Belgium a stafétabotot Spanyolországtól
az EU Tanácsának élén. Az Európai Unió egy sor súlyos döntés előtt áll, ráadásul a soros elnökséget adó
ország kormányváltásra készül. Az ügyvezető kabinet azonban nyugodtan építhet arra a megbízható és
kipróbált köztisztviselői és diplomáciai karra, amely évek óta következetesen készül az elnöki feladatokra,
és amely támaszkodik az ország tucatnyi soros elnöksége során fölhalmozott tapasztalatokra. Példamutatónak
tartom, hogy a belga nyelvi közösségeket és politikai erőket megosztó sok-sok vita ellenére, az uniós elnökség
programját nemzeti egyetértés övezi. Az elnökségi trió tagjaként Belgium a közös spanyol-belga-magyar
program szellemében tevékenykedik majd, és bízom benne, hogy sikeresen teljesíti vállalásait. Üdvözlöm,
hogy a soros elnök erőteljes szociális programmal vág neki a következő hat hónapnak, s hogy a válság
társadalmi hatásait folyamatosan figyelemmel kívánja kísérni és a Tanács napirendjén fogja tartani.
Támogatom, hogy konferenciát tervez a fogyatékossággal élők jogairól, és szorgalmazza az e jogokat rögzítő
ENSZ-konvenció európai jóváhagyását. Belgiumra vár, hogy megvonja a Szegénység és Kirekesztés Elleni
Európa Év mérlegét. Remélem, hogy az előttünk álló hat hónapban lendületet kap a bővítési folyamat,
Horvátország közelebb kerül a csatlakozási tárgyalások lezárásához, és a Nyugat-Balkán országai is pozitív
üzenetek címzettjei lehetnek.

Zita Gurmai (S&D), írásban. – Még mindig a pénzügyi zűrzavar idejét éljük, ami új és koordinált megoldásokat
kíván. Ezenkívül a Lisszaboni Szerződés végrehajtásának előmozdítása is még előttünk álló feladat. Várom,
hogy e nehéz körülmények között együtt dolgozzunk a belga elnökséggel. Egyrészt az intézményi kérdéseken,
például az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásán, vagy az európai polgári kezdeményezésen, amelynek az
Európai Parlamentben társelőadója vagyok. Remélem, hogy ki tudunk dolgozni egy rendeletet, amely ezt az
eszközt a közvetlen demokrácia hozzáférhető, könnyen használható és a visszaélésekkel szembeni biztonságos
eszközévé teszi, amely az európai döntéshozatalban részt venni kívánó európai polgárok számára egy
lehetőséget teremt. Örömmel látom továbbá, hogy a belga elnökségnek vannak elképzelései a nemek közötti
egyenjogúsággal kapcsolatosan is, hiszen az elnökségi program megemlíti azoknak a témáknak a többségét,
amelyeket a spanyol elnökség megpróbált előrevinni. Még jobban örültem volna azonban, ha a belga elnökség
még ambiciózusabb lett volna, vagy ha legalább programjában expressis verbis megnevezte volna az európai
védelmi határozatot. Ezt a jogszabályt kiemelten fontosnak tartom, természetesen a nemek közötti egyenlőség
új stratégiája és a Nőjogi Charta mellett.

Enikő Győri (PPE), írásban. – (HU) A spanyol-belga-magyar 18 hónapos trió-elnökség második féléve
Magyarország számára kiemelten fontos. A trió tagjaként és soron következő elnökségként készek vagyunk
az eddigi szoros együttműködés folytatására egy a polgárokhoz és aggodalmaikhoz közelebb álló, a
kihívásokra gyors és határozott válaszadásra képes Unió megteremtésének előmozdítása érdekében. Engedjék
meg, hogy az ismert e féléves feladatok közül csak néhányat emeljek ki. Fontosnak tartom, hogy még idén
lezáruljon az uniós költségvetés felülvizsgálata, hogy a magyar elnökség alatt megkezdődhessen a következő
többéves pénzügyi keretről a vita. Másodszor, pontot kell tenni a pénzügyi felügyeleti reformcsomag vitájára.
Komoly arcvesztés lenne mindannyiunknak, ha a felügyeleti intézmények nem lennének a helyükön január
1-jén. Harmadszor, az Uniónak érdeke, hogy még az idén lezárja a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal.
Meggyőződésem, amennyiben megvan ehhez a politikai akarat, akkor ezt a célkitűzést el tudjuk érni. Ez
azért is szükséges, hogy fennmaradjon a bővítési folyamat hitelessége. Végül, a finisben van Románia és
Bulgária felkészülése a schengeni övezethez való csatlakozásra. Az unión belüli szabad mozgás az egyik
legkézzelfoghatóbb vívmánya a közös Európának a polgárok számára, segítsük tehát elő minden lehetséges
módon ennek megvalósulását. Bízom benne, hogy a belga elnökség alatt mindezeken a területeken komoly
előrelépést érünk el.
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András Gyürk (PPE), írásban. – (HU) A 2011-es magyar elnökség alatt rendkívüli tanácsülésre kerül majd
sor, amelyen elsősorban energiapolitikai kérdések kerülnek majd napirendre. Ezt megelőzően már a belga
elnökségnek is érdemes határozott lépéseket tennie a közös energiapolitika megerősítésére. A lépéskényszer
talán a beruházások terén a legnagyobb. Az Európai Bizottság által korábban bemutatott stratégiai
felülvizsgálat helyesen határozta meg a főbb fejlesztési csapásirányokat. Az infrastruktúrára vonatkozó
egyeztetéseknek így a továbbiakban a pénzügyi források előteremtésére kell fókuszálniuk. Különösen akkor,
ha tudjuk: rövidesen megkezdődnek a következő hétéves uniós költségvetésről szóló tárgyalások. Az új
hosszú távú büdzsében a TEN-E programok reformján keresztül markánsabb szerepet kell kapniuk az
alapvető energetikai infrastrukturális fejlesztéseknek. A cselekvés egy másik fontos területeként helyzetbe
kell hozni energiaellátást befolyásoló új technológiákat. Csak közösségi szintű jogharmonizációval lehet
kellő lendületet adni a decentralizált energiatermelésnek, illetve a megújulóknak. Sokat várunk attól a
bizottsági előterjesztéstől, amely új jogi keretet adna a kétoldalú kommunikációt megkönnyítő intelligens
energiahálózatoknak. Mivel új szabályozási területről van szó, már a belga elnökség alatt meg kell kezdeni
a politikai egyeztetéseket. A jövőbe tekintés mellett a belga elnökségnek érdemes figyelemmel kísérnie, hogy
a már eddig elfogadott tetemes mennyiségű jogszabályt hogyan hajtják végre a tagállamok. A harmadik
energiapiaci csomag, vagy a végső formáját ezekben a hetekben elnyerő gázellátási rendelet gyakorlatba
ültetése nem szenvedhet késedelmet.

Danuta Jazłowiecka (PPE), írásban. – (PL) Leterme úr, gratulálok felszólásához, amelyből az Európa előtt
álló kérdésekkel szembeni alázatosság és felelősség érződött. Üdvözlöm a belga elnökség célkitűzéseire tett
megfontolt javaslatait. Szeretném támogatásomról biztosítani a gazdasági koordináció erősítését érintő
célkitűzéseit, amely koordinációra nagy szükség van ahhoz, hogy Európa a globális színtéren egyenlő
partnerré váljon. Szeretném, ha kihasználná, hogy a tagállamok most készek a bátor döntések meghozatalára,
például a strukturális reformok tekintetében, amelyek támogatják a megfelelő és összetartó gazdasági
irányítást Európában. Fel szeretném azonban hívni a figyelmét, hogy ezen erőfeszítésekbe valamennyi európai
uniós tagállamot be kell vonni, nem csupán az euróövezet részét képező országokat. Csak az egységből
eredő erővel nyerhetjük vissza a hitelességet a pénzügyi piacok szemében, ami az államdósság-szolgálat
költségeinek csökkenését fogja eredményezni, megkönnyíti a költségvetési konszolidációt és erősíti a
gazdasági növekedést. Határozottságot, dinamizmust és felelős választást kívánok Önnek.

Ádám Kósa (PPE), írásban. – (HU) Örömteli, hogy a soros Belga Elnökség kiemelt figyelmet szentel a
fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítására, különös figyelemmel a fogyatékos emberek jogairól
szóló ENSZ-egyezmény aláírásának és ratifikációjának figyelemmel kísérésére a tagállamokban. Álláspontom
szerint azonban a tavaly november 26-ai tanácsi döntés már megalapozza azt a jogi helyzetet, hogy az ENSZ
egyezmény előírásai érvényesek legyenek az európai intézményekre vonatkozóan - így az Európai Tanácsra
is, és ily módon ezek az előírások a soros elnökséget képviselő Belga Elnökség munkájához is zsinórmértékéül
kell, hogy szolgáljanak. Tekintettel arra, hogy az egyes tagállamokban a parafálási, illetve a ratifikációs
folyamatok tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, határozott álláspontom szerint mindez nem
bizonytalaníthatja el az uniós intézményeket az egyezmény de facto hatásait illetően sem: uniós szinten nem
szükséges a tagállamok általi külön-külön történő ratifikációja, hiszen az Európai Tanács - benne a tagállamok
képviselőivel, illetve az Európai Parlament támogató határozatával - már meghozta ez irányú döntését.
Annak ellenére, hogy az e tárgyban két hónappal ezelőtt feltett konkrét kérdésemre - a spanyol kollégákkal
ápolt rendkívül jó munkakapcsolat ellenére - mind a mai napig nem érkezett válasz, ezért kértem a kérdés
napirendre vételét az illetékes szakbizottságnál. Remélem, hogy a Belga Elnökség alatt kapunk erre választ.
Végezetül, jó munkát és sok sikert kívánunk belga kollégáinknak!

Marian-Jean Marinescu (PPE), írásban. – (RO) Az első számú prioritás és a belga elnökség előtt álló egyik
legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet garantálni az Európai Unió gazdasági és pénzügyi stabilitását. E
tekintetben remélem, hogy minden erőfeszítés a válság megoldására irányul, amelynek célja, hogy a lehető
leghamarabb gazdasági fellendülést, fenntartható növekedést és több munkahelyet érjünk el. Az új pénzügyi
felügyeleti mechanizmus végrehajtását be kell fejezni, az euróövezetet stabilizálni kell és helyre kell állítani
a költségvetési fegyelmet. Az európai alapok gyakorlati módon járulhatnak hozzá az ezen az időszakon való
túljutáshoz. Az eddig el nem költött forrásokat olyan területekre kell átcsoportosítani, amelyek munkahelyeket
teremtenek.

Ezenkívül Belgiumnak le kell zárnia a Horvátországgal folytatott tárgyalásokat és a többi nyugat-balkáni
ország bevonásával folytatnia kell az integrációs folyamatot. Ugyanakkor azt kérem az új elnökségtől, hogy
fontolja meg Moldova bevonását is a nyugat-balkáni országok csoportjába.
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A munkaprogram öt feladatot tartalmaz, amelyek rendkívül fontosak. Azok elérése pozitív hatást gyakorolhat
a belga szövetségi kormány jövőjének és Belgium polgárainak Európa jövőjébe vetett bizalmának
megerősítésére is.

Iosif Matula (PPE), írásban. – (RO) Európai polgárként szeretném határozott támogatásomról biztosítani
az Európai Unió belga elnökségének célkitűzéseit. Valójában együtt kell harcolnunk az emberek széles
csoportjaira súlyos következményekkel járó gazdasági válság leküzdése érdekében.

Úgy gondolom, hogy az európai gazdasági irányítási mechanizmusok létrehozása és fejlesztése teljes
mértékben elengedhetetlen. Konkrét eredmények lehető leghamarabbi elérése érdekében azonban fontosabb,
hogy politikai szolidaritással támogassuk azokat. Valójában lehetőségünk van arra, hogy a Lisszaboni
Szerződés szolidaritási záradékait a gyakorlatban alkalmazzuk.

Az EU 2020 stratégiával a háttérben, valamit a szegénység és a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésére
irányuló célkitűzés figyelembevételével teljes mértékben ösztönöznünk kell az innovációt, a kutatást, a
fejlesztést és a versenyt.

A Duna-régióra vonatkozó új európai uniós stratégia számtalan lehetőséget nyújt, beleértve a Belgium és
Románia kikötői között az európai Rajna-Majna-Duna folyosó által biztosított összeköttetéseket. Ez a teljes
Duna-régió gazdasági és társadalmi fejlődését eredményezheti, ami jótékony hatást gyakorol a helyi és
regionális közösségekre.

Úgy gondolom továbbá, hogy folytatni kell a schengeni övezet bővítésére irányuló erőfeszítéseinket, a
meghatározott menetrenddel összhangban. Mivel az EU határán található országból érkeztem, azt is
hangsúlyozni szeretném, hogy látható előrehaladást kell elérni az európai partnerség és az Európai Unió
bővítési folyamata terén is.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Spanyolország után egy másik olyan ország veszi át az elnökséget,
amelyet belpolitikai ügyei teljesen lefoglalnak, és amely el fogja hanyagolni európai vezető szerepét. Ez a
tény jól jön a Lisszaboni Szerződés támogatóinak, mivel a szerződés a Tanács soros elnökségének
hatalomcsökkenésével jár együtt. Ezenkívül a nagyobb államok a kisebb államok feje felett saját érdekeik
előtérbe helyezésére fogják felhasználni az új vezetés gyengeségét. Ha Belgium a bevándorlás demográfiai
tényezőit és gazdasági okait meg akarja vitatni, jobb, ha egyszerűen most megnyitjuk az Európába vezető
zsilipeket. A bevándorláspolitika nem alapulhat nagyvállalatok olcsó munkaerő-tömegek iránti igényén
vagy politikailag korrekt multikulturális víziókon. A középpontban mindig az európai történelmi népek
jogos érdekeinek kell állniuk. Ezeknek az embereknek a harmadik világból történő, korlátozás nélküli tömeges
bevándorlás elleni védelme érdekében Európának családbarát politikát kell folytatnia, amely növeli a születési
rátát. Európának az EU-ban jelenleg tartózkodó illegális bevándorlók ezrei tekintetében következetes
visszatérési politikára is szüksége van. A Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások gyors lezárása
iránti belga törekvés üdvözlendő. Belgium azonban nem kötelezi el magát a Törökországgal folytatott
tárgyalások berekesztése iránt. Törökország szinte naponta szolgáltat bizonyítékot arra, hogy nem kész az
EU-hoz való csatlakozásra Törökország sem földrajzi, sem kultúrtörténeti szempontból nem Európa része.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), írásban. – (RO) Szeretném üdvözölni azokat az ambiciózus célkitűzéseket,
amelyeket a Tanács belga elnöksége programja részeként a mezőgazdasági és halászati ágazat tekintetében
meghatározott. A tejipari ágazatban javasolt és a mezőgazdasági termelés minőségét érintő intézkedések,
valamint a vidékfejlesztési politika javítása és egyszerűsítése fontos aspektusok, különösen a jelenlegi gazdasági
válságban.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hat hónapban az elnökség előtt álló legnagyobb kihívás,
hogy hogyan biztosítsanak megfelelő keretet a közös agrárpolitika jövőjének és az EU jövőbeli pénzügyi
struktúrájának megvitatására. E két területen koherens álláspont elfogadásával a belga elnökség alapvető
befolyást gyakorolhat Európa következő évtizedére.

A halászat tekintetében továbbá úgy vélem, hogy az elnökségnek figyelmét a fekete-tengeri halászatra is
összpontosítania kell, amellyel tulajdonképpen egy európai parlamenti jelentés is foglalkozni fog.

Kristiina Ojuland (ALDE), írásban. – (ET) Az Európai Unió Tanácsa belga elnökségének programja
tartalmazza azt a törekvést, hogy ki kell dolgozni egy fehér könyvet a fenntartható közlekedés a 2010 és
2020 közötti időszak alatti fejlesztéséről. Öt évvel ezelőtt az Európai Bizottság előterjesztett egy, a
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos prioritásokat egyesítő tervet, amelyben a harminc projekt egyike a
Rail Baltica, amely Helsinkit a balti-tengeri fővárosokon áthaladva Varsóval kötné össze. A 2008-ban
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elkészített időközi jelentésben megállapították, hogy az 1142 km hosszú vasúti hálózatból ténylegesen
mindössze 135 km készült el, bár abban az évben már csak a vonal egyharmadának kellett volna hátra lennie.
A jelentésben volt egy nyugtalanító aspektus: a Białystoktól a lengyel határig tartó vonal, amely a balti
államokban és Közép-Európában használt vasúti nyomtáv eltérése miatt is problematikus volt. A belga
elnökségnek szándékában áll azoknak a politikáknak és módszereknek a vizsgálata, amelyekre egy integrált
európai közlekedési hálózat létrehozásához szükség van. Aggodalommal tekintek arra, hogy eddig a balti
államokat kihagyták az európai vasúti hálózatból, és remélem, hogy a belga elnökség alatt Észtország,
Lettország és Litvánia Európával való összekapcsolása az infrastruktúra terén is hangsúlyt kap. Véleményem
szerint nyomást kell gyakorolni a projektben részt vevő tagállamokra annak érdekében, hogy folytassák
munkájukat, és hogy komolyan vizsgálják meg a felmerült technikai problémákat, hogy a Rail Baltica a
tervezetteknek megfelelően 2020-ra elkészüljön. A Rail Baltica befejezése jelentős hatást gyakorolna az
egész régió gazdasági fejlődésére, a személyek mozgására, a közlekedésbiztonságra és a környezet megőrzésére.

Nuno Teixeira (PPE), írásban. – (PT) Belgium az Európai Unió elnökségét számos ország számára mind
gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból kihívásokkal teli időszakban tölti be. Az elnökséget fel kell
használni a kohéziós politikáról szóló, várhatóan a Bizottság által novemberben elfogadandó ötödik jelentés
elkészítésére és megvitatására. Az Európa 2020 stratégiában még inkább középpontba kell állítania a
strukturális alapokat, a kohézió és a regionális versenyképesség közötti kapcsolattal együtt, folyamatos
irányítás révén, amely különböző intézményi szinteken – európai, nemzeti, regionális és helyi − valósul meg.
Másrészt az új európai innovációs stratégiáról szóló októberi csúcstalálkozó lehetőséget fog nyújtani a
nemzeti vezetők számára, hogy tisztábban lássanak olyan aspektusokban, mint az újítás finanszírozása és
az annak mérésére szolgáló mutatók. Csak arra ösztönözhetek, hogy több forrást biztosítsanak erre a területre,
amelynek finanszírozására különös hangsúlyt kell helyezni a legkülső európai régiókban, miközben elő kell
segíteni az egyetemek és kutatóközpontok, valamint a nemzeti vállalkozói közösség egymáshoz való
közeledését. Ez az egyetlen módja annak, hogy ez a kötelezettségvállalás valódi üzleti lehetőségeket és
vállalataink számára nagyobb versenyképességet hozzon az ipari szerkezetátalakítás időszakában.

Anna Záborská (PPE), írásban. – (SK) Egyértelmű, hogy a belga elnökség főként az európai gazdaság, a
pénzügyi piacok és az államháztartások fellendülésére fog összpontosítani. Ugyanakkor számos kapcsolódó
kérdés megoldására van szükség. A tagállamok a szociális és nyugdíjrendszerek reformja tekintetében nehéz
döntések előtt állnak. Ugyanez vonatkozik az államilag finanszírozott egészségügyre. Van azonban egy
dolog, amelyről nem szabad elfeledkezni: csak a családpolitika és a gyermekes családok támogatásának
alapvető erősítése hozhat hosszú távú megoldást ezekre a problémákra. Ezért támogatom a belga elnökségnek
a szociális védelem megerősítésére irányuló törekvését. A nők közül az anyákat fenyegeti leginkább a
szegénység kockázata. Európának minden eddiginél inkább konkrét eredményekre van szüksége. Véleményem
szerint a belga elnökség által az európai parlamenti képviselők elé terjesztett tervek nem maradnak egy jobb
holnapot remélő, puszta kívánságlista elemei.

ELNÖKÖL: DAGMAR ROTH-BEHRENDT
alelnök

7. Izland európai uniós tagságra irányuló kérelme (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont az Izland európai uniós tagságára irányuló kérelméről szóló tanácsi
és bizottsági nyilatkozatok.

Steven Vanackere, a Tanács soros elnöke. – (NL) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre
szolgál, hogy ma alkalmam nyílik arra, hogy az Európai Unió soros elnöksége nevében néhány szót intézzek
az Európai Unió plenáris ülésének résztvevőihez, valamint arra is, hogy bemutassam Önöknek az Izlanddal
folytatott csatlakozási tárgyalásokra vonatkozó tervünket; az országgal az elmúlt hónapokban az
Eyjafjallajökull vulkán kapcsán mindannyian közelebbről is megismerkedhettünk. Elnézést kérek a
tolmácsoktól, hogy ennek a nyelvtörő tulajdonnévnek a kiejtésére kényszerítettem őket.

Először is szeretném hangsúlyozni, hogy amint a bővítési stratégiáról szóló legutóbbi állásfoglalásukban
Önök is rámutattak, a bővítés az EU és Európa egésze számára sikertörténetnek számít, a régebbi és az új
tagállamoknak egyaránt előnyére vált. A bővítési folyamat továbbra is hozzájárul az európai kontinens
békéjéhez, demokráciájához és stabilitásához. A bővítés az EU-nak a világban is nagyobb súlyt biztosít, és
többek között a nagyobb jólét, a gazdasági növekedésre való kedvezőbb kilátások, valamint például a
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közlekedés, az energiaügy és számos egyéb területen megnyilvánuló új együttműködési lehetőségek révén
polgáraink számára is kézzelfogható előnyökkel jár.

A belga soros elnökség – a korábbi soros elnökségek eredményeire építve, az Európai Tanács 2006. decemberi
következtetéseibe foglalt megújított bővítési konszenzussal összhangban, valamint a Tanács elnöki trojkájával
egyetértésben – tovább folytatja ezeket a tevékenységeket. Meg kell említenem, hogy a belga soros elnökség
öt prioritási tengelyének egyike a bővítés helyes irányba terelése.

A június 17-i Európai Tanács üdvözölte az Izland európai uniós tagságára irányuló kérelméről szóló bizottsági
véleményt, valamint az Izlanddal való csatlakozási tárgyalások megkezdésére tett javaslatot. A megújított
bővítési konszenzust tekintve az Európai Tanács megállapította, hogy Izland megfelel az 1993-ban az Európai
Tanács koppenhágai ülése által meghatározott politikai kritériumoknak, és a csatlakozási tárgyalások
megnyitásáról határozott.

Az Európai Tanács továbbá azt kérte, hogy a Tanács állapítson meg egy általános tárgyalási keretet, valamint
kiadott egy, a tárgyalások céljáról szóló emlékeztetőt, amelynek lényege, hogy Izland teljes egészében fogadja
el a közösségi vívmányokat, és biztosítsa azok teljes körű végrehajtását és érvényesítését. Ez azt jelenti, hogy
Izlandnak be kell tartania fennálló kötelezettségeit, például az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásból eredő kötelezettségeit, amelyekre az Európai Szabadkereskedelmi Társulás felügyeleti
hatósága hívta fel a figyelmet. Izlandnak ezenfelül azokra a gyenge területekre vonatkozóan kell lépéseket
tennie, amelyekre a Bizottság véleményében utalt, például a pénzügyi szolgáltatások területére vonatkozóan.

, a Tanács soros elnöke. – (FR) Az Európai Tanács szintén üdvözölte Izland azon szándékát, hogy ezekre a
kérdésekre összpontosítson, és meggyőződése, hogy az ország továbbra is aktívan törekszik az eddig
megoldatlan kérdések elrendezésére.

Végül pedig az Európai Tanács megerősítette, hogy a többi tagjelölt országhoz hasonlóan a tárgyalások
Izland esetében is az ország saját különleges érdemein fognak alapulni, az előrehaladás mértéke pedig attól
függ, hogy a tárgyalások során meghatározott kritériumok teljesítésében az ország milyen előrelépéseket
tesz.

Hogyan is zajlik ez a folyamat? Összhangban a megújított bővítési konszenzussal ugyanazt az eljárást fogjuk
alkalmazni, mint az eddigi csatlakozási folyamatok során.

A Tanács először egy tárgyalási keretet fogad el Izlanddal kapcsolatban, amely meghatározza a tárgyalások
menetére vonatkozó általános alapelveket, valamint az ország által teljesítendő feltételeket is. Ez a tárgyalási
keret Izland különleges érdemeit, speciális helyzetét és jellegzetességeit is figyelembe veszi. Az, hogy az
ország nemrégiben részesült az előcsatlakozási támogatási eszközből, egyértelműen segíti felkészíteni az
országot a csatlakozásra.

A Bizottság mindeközben már elküldte a Tanácsnak a tárgyalási keret tervezetét, és reményeim szerint az
Általános Ügyek Tanácsa, amelynek elnöke július 26-án én magam leszek, el tudja fogadni azt, így ez
megnyithatja az utat az első kormányközi csatlakozási konferencia előtt, amelyre a tervek szerint még e
hónap vége előtt sor kerül Izlanddal.

Ha elfogadásra kerül a menetrend, akkor még a nyári szünet előtt megkezdhetjük a csatlakozási tárgyalásokat.
Ekkor a Bizottság Izlandot átvilágításnak veti alá, hogy megállapítsa, a tagjelölt országok a közösségi vívmányok
egyes területein mennyire felkészültek a tárgyalások megkezdésére. Ezek a területek, mint tudják, fejezetekre
tagolódnak. A Bizottság ősszel fogja bemutatni Izland csatlakozási előrehaladásáról szóló első szabályszerű
jelentését. A Tanács a Bizottság által elvégzett átvilágítás eredményei, valamint a Bizottság által a Tanácsnak
benyújtott javaslat alapján határoz az egyes fejezetek megnyitására és lezárására alkalmazandó kritériumokról.

Néhányan azt szeretnék megtudni, mennyi ideig tartanak Izlanddal ezek a csatlakozási tárgyalások. Hadd
nyomatékosítsuk először is azt, hogy Izland, mivel már tagja az Európai Gazdasági Térségnek, és a schengeni
térséghez tartozik, máris szorosan kötődik az EU-hoz, és a közösségi vívmányok nagy részének is megfelel. A
Tanács azonban rosszul tenné, ha időrendet határozna meg a tárgyalások számára, vagy előrevetítené, hogy
azok mire fognak kiterjedni.

Egyéb területeken, például a halászat – ideértve a bálnavadászatot is, amellyel kapcsolatban az Európának
egyértelmű az álláspontja, és amelyre a közösségi vívmányok is érvényesek, amelyeknek Izland is kénytelen
lesz megfelelni –, valamint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén a tárgyalások valószínűleg kissé
nehezebbek lesznek. A bővítésről az érdemek alapján születik határozat, nem pedig előre meghatározott
időrend szerint.
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Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a belga soros elnökség szilárd elkötelezettséggel törekszik ennek
a folyamatnak az előmozdítására.

, a Tanács soros elnöke. – (NL) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, amint Önök is tudják, a bővítési
folyamat eddig az Európai Unió és az európai kontinens számára egyaránt sikertörténetnek számít. A belga
soros elnökség tehát várakozással tekint az Önökkel e témában az elkövetkezendő hat hónapban folytatandó
további pozitív és építő jellegű együttműködés elé, amely nem csak Izland csatlakozására, hanem egyéb
tagjelölt államokra is kiterjed.

Szeretném kiemelni azt, amit országom miniszterelnöke az imént egyértelműen kifejtett az előadásában. A
belga soros elnökség különösen jól tudja, hogy az Európai Parlament szintén kulcsszerepet játszott a bővítési
folyamat támogatásában – és ez a szerepe a Lisszaboni Szerződés óta sem csökkent – például azáltal, hogy
többek között biztosította, hogy az Európai Unió polgárai továbbra is támogassák ezt a folyamatot.

Szeretném továbbá elismerésemet kifejezni az Európai Parlament munkájáért, valamint az uniós bővítési
politikában való konstruktív részvételükért, például a jelenlegi állásfoglalásban is, amikor a közvélemény
meggyőzéséről és arról esik szó, hogy tovább kell munkálkodni azon, hogy a bővítési politika elég széles
támogatást nyerjen az európai polgárok körében. Köszönöm a figyelmüket.

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök asszony! Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek Önökkel,
és részt vehetek az Izlandról és a csatlakozási folyamat következő lépéseiről folyó eszmecserében.

Izland uniós csatlakozási törekvésében jelentős előrelépést jelent az Európai Tanács júniusi ülése, amikor is
az állam- és kormányfők egyhangú határozatot hoztak a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Ez
egyértelműen azt jelzi, hogy Izlandnak helye van az Európai Unióban, és hogy a tagállamok mindannyian
készek fogadni az országot, amint az teljesíti a feltételeket. A Bizottság üdvözli ezt a határozatot, amely
figyelembe vette a februári véleményünkben megfogalmazott ajánlásokat.

Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjem a Háznak a folyamat során nyújtott támogatását, és
hadd gratuláljak az előadónak, Preda képviselő úrnak időszerű és kiváló minőségű jelentéséért. Az Európai
Parlament ma megvitatásra kerülő állásfoglalása igen hasznos hozzájárulást jelent a folyamathoz. A megfelelő
pillanatban a megfelelő üzenetet közvetíti Izland felé.

Biztosíthatom a Házat, hogy a Bizottság az állásfoglalást teljes mértékben támogatja.

A Bizottság – a tagállamok politikai támogatása mellett – jelenleg aktívan dolgozik a csatlakozási folyamat
következő szakaszainak előkészítésén. Első lépésként a Bizottság kidolgozta a tárgyalási keret tervezetét,
amelyet elődöm helyesen el is fogadott, és amelyet jelenleg éppen a Tanács vitat meg. A belga soros elnökség
várakozása szerint a tervezetet az Általános Ügyek Tanácsa július 26-án fogadja el, hogy július 27-én Izlanddal
megvalósulhasson az első kormányközi konferencia. Ebben a törekvésben számítunk a tagállamok
támogatására.

A tárgyalási keret általános iránymutatást ad a csatlakozási tárgyalások lefolytatására, és meghatározza
azokat a reformokat, amelyeket Izlandnak az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz véghez kell vinnie. A
tárgyalások alapját, amint a többi tagjelölt ország esetében is, az ország saját érdemei képezik, a tárgyalások
üteme pedig attól függ, hogy Izland milyen előrehaladást mutat a tárgyalási keretben meghatározott
követelmények teljesítésében. Ideértendők Izlandnak az Európai Gazdasági Térséghez kapcsolódó
kötelezettségei is. A Bizottság a tárgyalási folyamat elősegítésére minden szükséges technikai segítséget
megad Izlandnak.

Ezenkívül aktívan készülünk arra, hogy egy úgynevezett átvilágítás keretében fejezetről fejezetre értékeljük
Izland közösségi vívmányoknak való megfelelését. Ez az átvilágítás várhatóan 2010 őszén veszi kezdetét,
és valószínűleg 2011 közepéig tart. A megújított bővítési konszenzus értelmében a fejezetek átvilágítása,
különös figyelemmel az izlandi kontextusra – azaz a pénzügyi szolgáltatásokra, a halászatra, a mezőgazdaságra
és a környezetvédelemre –, már a folyamat igen korai szakaszában elkezdődhet.

A Bizottság az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) révén az egész folyamat során pénzügyi eszközökkel
szeretné támogatni Izland csatlakozási kritériumok teljesítésére irányuló törekvéseit. Üdvözöljük tehát a
módosított IPA-rendelet jövő heti hatálybalépését, amely lehetővé teszi, hogy Izland is részesülhessen uniós
támogatásban.

Szeretném megköszönni a Parlamentnek ennek a jelentős rendeletnek az elfogadási folyamata során nyújtott
támogatását. Izlandot, annak jeleként, hogy most már teljesen a bővítési családhoz tartozik, első alkalommal
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az idén befoglaljuk éves bővítési csomagunkba, ennek első időközi jelentése pedig, amely az elmúlt évben
történt előrehaladást kíséri figyelemmel, november közepén fog megjelenni.

Amint látják, az előkészületek már jó úton haladnak, így a tárgyalások korán megkezdődhetnek. Izland
EGT-tagsága, a Schengeni Egyezményhez való kapcsolódása, valamint az ország magas színvonalú
demokráciája a folyamat során sokat fog nyomni a latban. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a
csatlakozáshoz vezető út még számos kihívást tartogat.

Mindannyian tudjuk, hogy például a bálnavadászat és a halászat kérdése – hogy csak a legnyilvánvalóbbakat
említsem – Izland és a tagállamok számára egyaránt érzékeny kérdésnek számít. Hallottam, hogy Ön
konstruktív hozzáállásra buzdított a halászati fejezet tárgyalásának idejére, és biztosíthatom arról, hogy a
Bizottság a tárgyalásokat a legjobb hangulatban kívánja lefolytatni.

Az Icesave kérdését illetően megértem a kétoldalú tárgyalások lelassulása miatti aggodalmat, amely azt
követően történt, hogy Izlandon márciusban a népszavazás kedvezőtlen eredménnyel zárult. Amint
állásfoglalásukban is szerepel, reményeink szerint a jogi helyzet tisztázása, amely az EFTA felügyelő hatóságától
érkező hivatalos értesítő levél nyomán fog bekövetkezni, elősegíti azt a folyamatot, hogy Izland, az Egyesült
Királyság és Hollandia között hamarosan elfogadható megállapodás alakuljon ki.

A nemrégiben miniszteri szinten történt levélváltások eredményei biztatóak. Szeretném hangsúlyozni, hogy
hálás vagyok minden olyan érintett félnek, aki energiáját nem kímélve, elkötelezetten próbált tenni annak
érdekében, hogy az ügyben megegyezés szülessen. A Bizottság a csatlakozási folyamat során figyelemmel
fogja kísérni a fejleményeket.

Ugyanígy osztom a nemzeti konszenzus hiányából eredő kihívásokkal, és a tagságra vonatkozó ezzel
összefüggő csekély izlandi támogatottsággal kapcsolatos aggodalmukat. Tudomásul vettem a Bizottsághoz
intézett felkérést, hogy támogassa az izlandi hatóságokat az európai uniós tagsággal kapcsolatos
kommunikációs stratégiájukban.

A kommunikáció az Izlandnak nyújtott IPA-támogatásban egyértelmű prioritás lesz. Jelenleg az országban
egy információs központ felállításán, valamint tényszerű és objektív kommunikációs anyagok kidolgozásán
dolgozunk. Reykjavíki küldöttségünk, amely teljes körű munkáját ősszel kezdi meg, jelentős szerepet fog
játszani az izlandiak megszólításában. Munkáját az izlandi kormánnyal szoros együttműködésben fogja
végezni, amely ebben a tekintetben az elsődleges felelősséget viseli.

Befejezésül hadd ismételjem meg újra, hogy a Bizottság teljes mértékben támogatja Izland európai uniós
tagságra irányuló törekvését. Meggyőződésem, hogy Izland továbbra is minden szükséges erőfeszítést megtesz
annak érdekében, hogy a csatlakozási tárgyalások kedvező eredménnyel záruljanak.

Amint már korábban is hangsúlyoztam, gondoskodom róla, hogy a Parlament a tárgyalási folyamat során
folyamatos tájékoztatást kapjon.

Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében. – (RO) Először is szeretném köszönteni a Bizottság és a
Tanács jelen lévő tagjait az ülésteremben, valamint örömmel tapasztalom az ezekkel az intézményekkel,
valamint más képviselőcsoportokhoz tartozó képviselőtársaimmal folytatott eddigi gyümölcsöző
együttműködést. Az általam összeállított jelentés négy alapvető tényező szempontjából foglalkozik Izland
uniós csatlakozásra irányuló kérelmével.

Az első tényező: a politikai kritériumok. Izland ebből a szempontból erős demokratikus hagyományaival
tűnik ki. Másrészt, a közelmúlt bíztató fejleményei ellenére, még mindig kétséges a bírósági rendszer
függetlensége. Az izlandi hatóságok továbbá a jövőben nem tehetnek különbséget az európai polgárok
között a szavazati jog és a helyi választások tekintetében.

A második tényező: a gazdasági kritériumok. Izland az Európai Gazdasági Térség tagjaként máris teljesíti a
tagállamok kötelezettségeinek többségét. Üdvözlöm az Icesave-re vonatkozó jogszabályról szóló kétoldalú
tárgyalások újrakezdését, valamint a gazdasági konszolidáció közelmúltban megmutatkozó jeleit.
Nyilvánvalóan támogatom Izland euróövezetbe való belépési törekvését, miután uniós tagállammá válik és
teljesíti a szükséges feltételeket.

A harmadik tényező: a regionális együttműködés. Ezen a ponton Izland és az ország csatlakozása az Európai
Uniónak egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy a sarkvidéki térségben jelenlétét megerősítse és
megszilárdítsa.

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU30



És végül, de nem utolsósorban a közvélemény. A közvélemény szerepe kulcsfontosságú a csatlakozási
folyamat végső sikeréhez. Ezt szem előtt tartva úgy gondolom, hogy bátorítani kell az izlandi hatóságok arra
irányuló kezdeményezését, hogy nyilvános vitát indítsanak és ebben a projektben minden érdekelt féllel
konzultáljanak. Ez annál is inkább fontos, mivel egy nemrégiben végzett felmérésből az derül ki, hogy az
izlandiak bővebb tájékoztatást szeretnének kapni az EU-ról és annak politikájáról.

David-Maria Sassoli, az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztel elnök asszony, a Tanács és a Bizottság
tisztelt képviselői, hölgyeim és uraim! Az Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdése
egyértelműen újabb előrelépést jelent az európai integrációs folyamatban. Olyan országról beszélünk, amely
már évek óta európai társulási megállapodásokat ír alá, amely 1996-ban aláírta a Schengeni Egyezményt, és
amely a Kereskedelmi Világszervezet egyik alapító tagja.

Izland már megmutatta, hogy számos csatlakozási kritériumnak megfelel, jóllehet van még néhány olyan
terület, amely fejlesztésre szorul. Itt a Preda úr által említett igazságszolgáltatási rendszerre utalok: fontos,
hogy a bíróságok függetlenségének biztosítása érdekében Izland világos mechanizmusokat fogadjon el,
valamint hogy megoldja a bírák, ügyészek és a legfelsőbb bíróság tagjai kinevezésének problémáját.

Az izlandi kormánynak még keményebben kell dolgoznia: az egész izlandi népet rá kell vennie, hogy részt
akarjon venni az európai kihívásban. Természetesen van még más olyan kérdés is, amelyeket meg kell vitatni:
az egyik például a bálnavadászat. A június 25-én, Agadirban megrendezett konferencia megerősítette a
bálnavadászatra vonatkozó moratóriumot, tehát Izlandnak is a határozat szerint kell cselekednie, és még a
tudományos célú bálnavadászatot is le kell állítania, mivel gyakran ennek ürügyén végeznek kereskedelmi
célú bálnavadászatot.

Végezetül pedig még egy pontot említenék, amelynek kapcsán a Parlament nagyobb meggyőző erejére van
szükség, ez pedig az Icesave kérdése, amelynek kapcsán kiderült, hogy az országban megfelelő
összeférhetetlenségi törvényre van szükség. Tisztelt elnök asszony! A tárgyalási szakasz megkezdődhet,
amellyel megerősítjük, hogy Európa nem egy földrajzi terület vagy zárt rendszer, és hogy amennyiben úgy
kívánják, és teljesítik a feltételeket, az Európával határos országok is részt vehetnek az európai projekt
kidolgozásában és felépítésében.

Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök asszony! Izland az
egyik legrégebbi európai demokrácia. Az izlandi országgyűlés, az Althing, a földrész legrégebbi országgyűlése.
Izland tagja az Európai Gazdasági Térségnek, a Schengeni és a Dublini Egyezménynek, ez pedig azt jelenti,
hogy Izland máris átvette a közösségi vívmányok többségét. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
Képviselőcsoport tehát nagy örömmel üdvözli a csatlakozási tárgyalások megindítását Izlanddal. Az Európai
Unió tagjaként Izland valóban hozzá fog tudni járulni Európa értékeihez. Ez azonban azt is jelenti, tisztelt
elnök asszony, hogy Izlandnak teljesítenie kell az Icesave-ből eredő kötelezettségeit, azaz kötelezettségeit
az Egyesült Királyság és Hollandia felé. Amint tudják, a két országgal kötött megállapodásokat a népszavazáson
elutasították, ez pedig azt jelenti, hogy az izlandi kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy új
megállapodásokat kössön Hollandiával és az Egyesült Királysággal, és ezeket teljesítenie is kell. Végső soron
az európai integráció alapja a következő mondás: pacta sunt servanda; azaz a megállapodásokat be kell tartani.
Amennyiben az izlandi kormány ezt megteszi, az Izlanddal folytatott csatlakozási tárgyalások kirakós
játékának utolsó darabja is a helyére kerül, és ezzel európai uniós csatlakozása is megvalósulhat. Csak ilyen
feltételek mellett tudjuk üdvözölni a csatlakozási tárgyalásokat.

Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (ET) Hölgyeim és uraim, egy olyan dokumentumot
vitatunk itt meg, amely az Európai Unió Izlanddal folytatandó tárgyalásaira szóló megbízatását határozza
meg, ez pedig szintén fontos üzenet az emberek, ezen belül az Izlandi polgárok számára is, akik – mindannyian
tudjuk – nem vélekedik pozitívan az Európai Unióval való integrációról. Mivel ez a dokumentum megbízatást
képez, úgy vélem, azokat a szempontokat kell hangsúlyozni, amelyek a viták során komolyabbnak ígérkeznek,
azaz a halászat és a bálnavadászat kérdéseit. Sajnálatosnak tartom, hogy a Külügyi Bizottságban leszavazták
a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának javaslatait, akik tisztességes és egyenes üzenetet
szerettek volna közvetíteni az izlandiaknak.

Valójában azonban azokat a pontokat, amelyek nem a megbízatáshoz kapcsolódtak, nem szavazták le, és
itt természetesen az Icesave-kérdésre gondolok. Szerencsére Preda úrnak a kérdésben kielégítő
kompromisszumot sikerült elérnie. Személy szerint igazságtalannak tartom, hogy néhányan a gazdasági
szereplők rossz döntései miatt az egész izlandi népet felelősségre szeretnék vonni. Ezenfelül a pénzt egyes
brit helyi önkormányzatok helyezték el az izlandi bankokban; azt a pénzt helyezték el, amelyet a brit
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adófizetőktől kaptak a tömegközlekedés és az oktatás fejlesztésére, nem pedig azért, hogy eljátsszák a
kaszinóban.

A Külügyi Bizottság egyik ülésén Izlandot csődbe jutott szigetnek nevezték. Való igaz, hogy Izlandot súlyosan
érintette a pénzügyi válság, de hány olyan országot tudnánk felsorolni, amelyet nem érintett? Én egyet sem.
Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy 1971-ben Dánia is igen súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdött, egy
évvel később viszont ki tudott lábalni ebből, és nagyszerű európai uniós tagállam vált belőle. Végül pedig,
tisztelt elnök asszony, nagyon remélem, hogy már ebben a plenáris ülésszakban hat új széket helyeznek el
ebben a teremben az izlandi képviselők számára.

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök asszony! Az ECR képviselőcsoport támogatja
az Unió bővítését, és elvben természetesen támogatjuk Izland csatlakozását is, amennyiben az izlandi nép
maga is ezt kívánja.

Számos érvet lehet felsorolni, hogy Izland tagsága miért is lenne kedvező az EU számára. Először is minél
nagyobbra nő az EU, remélhetőleg annál lazábbá és rugalmasabbá válik.

Másodszor Izland halászati ágazattól való függése nagy valószínűséggel kedvező megegyezést eredményez,
amely önmagában meghozhatja a közös halászati politika régóta esedékes reformját, és végső soron
megnyithatja az utat Norvégia csatlakozásához.

Harmadszor Izland az Európai Gazdasági Térség és a schengeni övezet részeként a közösségi vívmányok nagy
részét már elfogadta, tehát Izland befogadása nem súlyosbítaná az úgynevezett „bővítési fáradtságot”, amely
egyesek szerint a nagyközönség Európai Unióból való kiábrándulásának oka.

Senki sem gondolja, hogy a tehetős izlandiak tömegesen fogják elhagyni szórványosan lakott szigetüket,
hogy az Európai Unió egyéb részeiben keressenek munkát, aminek például fennáll a lehetősége, ha
Törökország a jövőben csatlakozik.

A döntés a népszavazáskor természetesen az izlandiak kezében van. A legutóbbi izlandi népszavazáson a
szavazók nem szavazták meg a brit betétesek több milliárd fontjának visszatérítését az Icesave bank
összeomlását követően.

Továbbra is bízom abban, hogy Izland elismeri és teljesíti az EGT-ből eredő jogi kötelezettségeit az ügyben
leginkább érintett többi tagállam, például saját országom, az Egyesült Királyság, valamint Hollandia felé.

Søren Bo Søndergaard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök asszony, az Izland uniós tagságáról
szóló vitában nem tapasztaltam semmilyen önvizsgálatot. Véleményem szerint a vitának nem csupán azokról
a területekről kellene szólnia, amelyek tekintetében Izlandnak kell alkalmazkodnia az EU-hoz. Nem szabad
magunkat olyan propagandagépezetté alakítanunk, amely abból indul ki, hogy Izland uniós tagsága a múltban,
a jelenben és a jövőben is mindig egyértelműen előnyös Izland számára.

Olyan pozícióba kell helyezkednünk, hogy objektívan fel tudjuk mérni az előnyöket és a hátrányokat. Az
izlandiak nem ostobák. Nagyon is tudatában vannak, hogy ha Izland már korábban csatlakozott volna, az
EU jelenlegi halászati politikája mellett a halászati ágazat – amely az ország legfőbb gazdasági ágazata –
összeomlott volna. Az izlandiak azt is tudják, hogy az EU-nak a bankrendszer liberalizációjára irányuló
ismételt felhívásai nem akadályozták meg, sőt inkább megalapozták a bankrendszer Izlandon tapasztalható
válságát. Végül pedig az izlandiak nagyon is jól látják, hogy ha Izland pénzneme jelenleg az euró lenne, sokkal
nehezebben tudnának kilábalni a válságból, amelyből lebegő valutájuk segítségével szerencsére nagyon is
sikeresen emelkednek ki.

A legutóbbi izlandi közvélemény-kutatás szerint az uniós tagságot ellenzők tábora egyenletes ütemben
növekszik. Ha ma tartanák a népszavazást, az izlandiak 70%-a „nemmel” szavazna, és csupán 30% mondana
„igent” a csatlakozásra. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt az eredményt az EU áldásairól szóló reklámkampánnyal
meg lehet változtatni, akkor nagyot tévedünk! Izland kérelmének nem csak arra kellene alkalmat adnia, hogy
követeléseket fogalmazzunk meg Izland felé, hanem arra is, hogy önkritikus szemmel vizsgáljuk meg az EU
saját politikáját.

Timo Soini, az EFD képviselőcsoport nevében. – (FI) Tisztelt elnök asszony, finn állampolgárként és egy skandináv
ország képviselőjeként szeretnék szólni. Izland független, szuverén állam, és Önök hozzák meg a döntést.
Azt tanácsolom Önöknek, ne tegyék ezt önmagukkal. Sokkal értékesebbek Európa részeként, de ha az
Európai Unión kívül maradnak. Norvégia, Svájc és Izland intelligens és virágzó európai országok az Európai
Unió keretein kívül.
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Nekünk, Finnországban 15 éves tapasztalatunk van erről, és egyáltalán nem vagyok elégedett. Egy kis
országnak itt nincs szava – a nagy országok uralkodnak. Az Önök országában sok érték rejlik, és bizonyára
teljesítik a kritériumokat. Erős skandináv demokráciával rendelkeznek, ahol a népszavazások nem csúfolják
meg a demokráciát. Amikor 1994-ben Norvégia nemet mondott, nem tartottak új szavazást. Amikor
Svédország nemet mondott a korona felváltására, nem tartottak új szavazást. Máshol Európában azonban,
ha az eredmény nem felel meg, egy év múlva megismétlik a szavazást. Ne hagyják, hogy Önöknél is ez
történjen.

Nick Griffin (NI). – Tisztelt elnök asszony, az uniós konspirációt – az általános hiábavalóság és
szemfényvesztés mellett – az jellemzi leginkább, hogy fittyet hány a hétköznapi emberek igényeire. Ennek
csupán egyik példája Izland erőszakos betörése az uniós szabályok igája alá. A Gallup-felmérések szerint az
izlandiak 60%-a meg akarja tartani szabadságát, és nem szeretne belépni az EU-ba. Csupán 26%-ukat tudta
megtéveszteni a központi média Uniót támogató propagandája.

Nem csoda. Hiszen az izlandiak a világ legrégibb demokráciáját mondhatják a magukénak. És nem is szeretnék
azt elcserélni meg nem választott komisszárok uralkodására. Az izlandiaké a világ szinte utolsó nagyszerű
halállománya. És nem akarják, hogy ez elpusztuljon, Nagy-Britannia halállománya ugyanis az uniós tagság
miatt ment tönkre. Az izlandiak büszkék viking eredetükre, virágzó kultúrájukra és identitásukra. Az uniós
uralom nyomán Reykjavík is „Londonisztán”, Párizs, Brüsszel és Koppenhága muszlim gettóinak miniatűr
másává válna! Arra bíztatom tehát az izlandiakat innen az Euro-szörnyeteg gyomrából: ne adjátok fel a
szabadságot! Mondjatok „nemet” az Európai Unióra!

Elmar Brok (PPE). – (DE) Tisztelt elnök asszony, Füle úr, Vanackere úr, hölgyeim és uraim! Támogatom
Izland Európai Unióhoz való csatlakozását, mivel az Európai Gazdasági Térség tagjaként máris számos
szükséges kritériumnak megfelel. Izland az általam ismert egyik legjobban működő demokrácia, és úgy
vélem, az Európai Unió örömmel biztosít menedéket Izland számára, mivel Izland ezért nyújtotta be kérelmét.
Azt azonban szintén egyértelművé kell tennünk, hogy Izland uniós tagsága nekünk is érdekünkben áll.

Ezenfelül egész sor olyan kérdés van, amelyre az Európai Gazdasági Térség nem terjed ki. A bálnavadászat
nyilvánvalóan az egyik megemlítendő a számos egyéb, például a tőke szabad mozgásával és a mezőgazdasággal
kapcsolatos kérdés mellett, amelyeket meg kell oldani.

Véleményem szerint különösen fontos, hogy az izlandi kormány a csatlakozást illetően megnyerje a
közvélemény támogatását. Tárgyalások folytatása annak teljes tudatában, hogy a lakosság többsége nem áll
a kormány mellett, elfogadhatatlanul megbéníthatja az erőforrásokat. Tehát Füle úr, kérem, tisztázza ezt,
hogy ne folytassunk tárgyalásokat értelmetlenül.

Arlene McCarthy (S&D). – Tisztelt elnök asszony, nem kétséges, hogy Izland otthona az Európai Unió, és
bár lehet, hogy Nick Griffint ez meglepi, de Izland máris önként alkalmazza az uniós jogszabályok
kétharmadát, önként tagja a belső piacnak, és önként lépett be a schengeni térségbe.

Arra szeretném ma felhívni a figyelmet, hogy a pénzügyi válságra válaszlépéseket kell kidolgoznunk. Ez a
legfőbb jellemzője európai politikai döntéshozatali folyamatunknak. Tisztelt biztos úr! Amint tudja, a
Parlament ma fog szavazni a pénzügyi felügyeleti csomagról, az intézmények számára előírt
tőkekövetelményekről, valamint a banki fizetések és javadalmazások szabályairól. Fontos tehát Izland
pénzügyi összeomlása után, hogy a pénzügyi reform körül megerősítsük partnerségünket. Ezért örömömre
szolgál, hogy az Izlanddal való tárgyalásoknak ez lényeges – és egyben igen korai – részét képezi.

Természetesen – amint számos kollégáim már elmondta – van egy jelentős, kiemelt kérdés, amely megoldásra
vár. Az Egyesült Királyság, Hollandia és Izland közötti Icesave-tárgyalások során méltányos és igazságos
megoldást kell találni a bankbetétesek kártalanítására – a saját választókörzetemben például egy daganatos
betegek ellátásával foglalkozó jótékonysági szervezet veszítette el adományokból összegyűlt pénzét, így
kormányunknak kellett kártalanítania. Ezért örömmel látom, hogy a Bizottság és a Tanács belátja, mennyire
fontos ennek a kérdésnek a megoldása.

Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az európai gazdaság – és nem csupán az izlandi és az egyéb
tagállamok gazdasága – érdekében a pénzügyi szolgáltatásoknak és a fokozott felügyeletnek a tárgyalások
lényeges részét kell képeznie.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Tisztelt elnök asszony, Izland a tárgyalások gyors lefolytatásához
egyedülálló helyzetben van, és amint az már többen elmondták, EGT-tagságának köszönhetően a közösségi
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vívmányok jelentős részét már elfogadta. Az uniós politika több mint 35 különféle területét kell megvitatni,
többek között a versenypolitikát, a pénzügyi szolgáltatásokat, a mezőgazdaságot és a halászatot.

Az Európai Parlament Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének,
valamint az EGT parlamenti vegyes bizottságának elnökeként szilárd meggyőződésem, hogy a most
megkezdődő politikai tárgyalások mellett ugyanolyan fontos az Európai Unió és Izland közötti, politikai és
a civil társadalmi párbeszéd további előmozdítása. A csatlakozási tárgyalások hagyományosan egy olyan
nyitott folyamat részei, amelyben az előrehaladás a felek jó szándékán múlik. Többek között ezért is fontos,
hogy az Icesave-vel kapcsolatos kérdések kétoldalú ügyek maradjanak.

Egyszerűen azt javaslom azoknak az izlandiaknak, akik esetleg most még tartanak a csatlakozástól, hogy
mielőtt szilárd álláspontra helyezkednek, várják ki a végső eredményt. Amint Arlene McCarthy is elmondta,
nincs szó Izland erőszakos betöréséről. Az izlandiak értelmes emberek, és a tárgyalások befejezésekor el
fogják dönteni, hogy miben látják a jövőjüket.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Tisztelt elnök asszony, holland állampolgárként egyértelműen az a
véleményem, hogy feltétlenül megállapodásra kell jutnunk Izlanddal az Icesave által felhalmozott adósság
kérdésében, az a vita azonban semmiképpen nem lehet akadálya annak, hogy a tárgyalások most
megkezdődjenek. Igazán értékelem tehát holland európai parlamenti képviselőtársaim e kérdéssel kapcsolatos
konstruktív hozzáállását. Izland Európai Unióba való felvétele végső soron önmagában garantálni fogja,
hogy a pénzt az ország végül vissza fogja fizetni.

Egy másik kérdésre térnék át: a bálnavadászatra. Európa felvette a bálnákat a védett fajok jegyzékébe. Az
európai országok nem vadásznak bálnára. Ha Izland az EU tagja szeretne lenni – és azt remélem, ez így is
van –, akkor meg kell szüntetnie a bálnavadászatot, és úgy gondolom, hogy a feladat, hogy ezt az üzenetet
eljuttassa hozzá, erre a Parlamentre hárul. De ne bocsátkozzunk most vitába a bálnavadászat kérdésében,
amikor a tárgyalások éppen megkezdődtek.

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Tisztelt elnök asszony, Izland uniós csatlakozásra irányuló kérelme ésszerű
és megérdemli, hogy támogassuk. Törökországgal ellentétben az ország Európában fekszik, és már régóta
Európához hasonló társadalmi-gazdasági, kulturális és ideológiai berendezkedéssel rendelkezik. Ebben is
különbözik Törökországtól.

Izland csatlakozása azért is válik lehetővé, mert az ország megfelel a koppenhágai kritériumoknak, az Icesave
bankbetétekkel kapcsolatos, Hollandiával és az Egyesült Királysággal folytatott vitája azonban még ennél is
fontosabb ügy. A kérdést a megfelelő időben és módon meg kell oldani. A csatlakozási megállapodás pénzügyi
fejezeteiről szóló tárgyalások csak akkor zárulhatnak le, ha Izlanddal teljes megállapodás születik a pénz
visszafizetéséről, és ha az ügyet sikerült tisztázni. Ezt alapvető követelménynek tartom. Ha nincs készpénz,
nincs csatlakozás.

Nigel Farage (EFD). – Tisztelt elnök asszony, egy kis atlanti-óceáni közösségről van szó, amely már több
mint 1 000 éve rendelkezik parlamenttel. Olyan helyről beszélünk, ahol jó az oktatás színvonala. Olyan
helyről beszélünk, ahol az emberek jól meggondolják, mielőtt beleugranának valamibe. Úgy vélem, a
közvélemény-kutatás során ezért válaszolt úgy az emberek mintegy kétharmada, hogy nem akarnak az
Európai Unióhoz csatlakozni. És ez nem is fog megtörténni!

Csak annyit mondhatok: Izland szerencsés! Mert nem voltak benne a klubban, mert nem álltak át az euróra,
koronájuk kompetitív leértékelése jót tett a gazdaságuknak. A turizmus emiatt virágzásnak indult, és szerintem
más országok, például Görögország ezért meg is irigyelhetné őket.

Ezenkívül halászati joguk 200 mérföldes kizárólagos gazdasági övezetre terjed ki, amelyet a Nagy-Britanniával
folytatott tőkehalháborúban szereztek még az 1970-es években. Ne áldozzátok ezt fel! Ne tékozoljátok el!
Ne higgyetek saját karrierpolitikusaitoknak, mert különben ez a banda megfoszt benneteket legnagyobb
megújuló erőforrásotoktól! Ne tegyétek!

Krisztina Morvai (NI). – Tisztelt elnök asszony, emberi jogi jogászként Izland csatlakozási folyamatát az
emberi jogok szemszögéből kísérem figyelemmel, és meg kell mondanom, nagy aggodalommal szemlélem
a folyamatot.

Csupán egy perc áll rendelkezésemre, hogy az emberi jogokról szóljak – és főleg természetesen azokról, akik
megkérdőjelezik és kétségbe vonják a csatlakozást vagy tiltakoznak ellene –, ezért két fontos dologra szeretném
emlékeztetni az izlandi állampolgárokat. Az egyik, hogy a modern emberi jogi törvények értelmében alapvető
emberi joguk van a közügyekkel kapcsolatos helyes, pontos és megfelelő tájékoztatáshoz – nem csak a
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csatlakozás pozitív, hanem a negatív oldaláról is. Továbbá aki Önök közül a csatlakozás ellen szeretne
mozgósítani, annak ugyanúgy joga van a szólásszabadsághoz, a szabad véleménynyilvánításhoz és a
gyülekezéshez, mint azoknak, akik a csatlakozás mellett mozgósítanak. Megkülönböztetés nélkül ugyanolyan
joguk van a közforrások használatához, a közszolgálati médiumokhoz, a közszolgálati televízióhoz és
egyébhez való hozzáféréshez. Éljenek jogaikkal, mielőtt túl késő lesz.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönjük Preda úr kiváló
és konstruktív együttműködését.

Elnök asszony, a csatlakozási tárgyalásokon fontos, hogy a tagjelölt országban ne keltsünk hiú reményeket,
és hogy azonosítsuk a súlyosan problémás kérdéseket. A folyamat során objektívnek kell lennünk, és tudjuk,
hogy a kritériumokat is teljesíteni kell. Tisztelt elnök asszony! Éppen ezért kiemelten fontos, hogy Izland a
közösségi vívmányokból eredő minden a kötelezettséget teljesítsen. Az Európai Bizottsághoz hasonlóan én is
arra a következtetésre jutottam, hogy Izland nem gyakorol elegendő felügyeletet pénzügyi piacai felett. Azt
is megállapítottam, hogy a betétbiztosítási rendszer alkalmazásának elmulasztása legalább két tagállam
számára okozott problémákat: Hollandiának és az Egyesült Királyságnak. Még egy dolog van, amit az EU-hoz
csatlakozó országoknak feltétlenül tejesítenie kell: meg kell felelniük az EU támasztotta kötelezettségeknek
és megállapodásra kell jutni.

Tisztelt elnök asszony! Izland legnagyobb kihívása abban áll, hogy míg társadalma és politikusai meg vannak
győződve arról, hogy szeretnék a csatlakozást, az országnak még mindig sok tennivalója van hátra.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Mindenekelőtt szeretnék gratulálni kollégámnak, Cristian Predának a jelentés
elkészítése érdekében végzett munkájáért. Az, hogy majd egy évvel Izland kérelmének benyújtása után
elfogadtuk ezt a jelentést, azt mutatja, hogy támogatjuk az ország csatlakozási törekvéseit.

Hangsúlyozni szeretném, hogy Izland, amely 1994 óta az Európai Gazdasági Térség, 1996 óta pedig a
schengeni övezet része, már sok éve folytat együttműködést az Európai Unióval. Így az ország meglehetősen
gyorsan végre tudja hajtani az európai jogszabályokat.

Úgy vélem, Izland csatakozása stratégiai fontosságú az EU sarkköri és észak-atlanti területeken játszott
szerepének megerősítése szempontjából. Izland ugyanakkor biztosíthatná saját stabilitását, az Európai Unió
pedig olyan országot fogadhatna tagállamai közé, amely jóllehet éppen válságot él át, piacgazdasággal és
demokratikus államberendezkedéssel rendelkezik.

Antigoni Papadopoulou (S&D). – (EL) Tisztelt elnök asszony, Izland egy kis szigetország, az egyik legrégebbi
európai demokrácia, és a világ egyik legerősebb gazdaságát mondhatja magáénak. Nemrégiben a nemzetközi
pénzügyi és monetáris válság viharának közepén találta magát. Legnagyobb bankjai összeomlottak, nemzeti
valutája pedig a földre került, emiatt nőtt a munkanélküliség, számos cég csődbe ment, a kamatlábak pedig
az égbe szöktek.

Azonnali szükség van tehát a pénzügyi felügyeleti rendszer és a betétbiztosítási rendszer megszervezésére.
Izland Európai Unióhoz való csatlakozási törekvései arra utalnak, hogy bíznak az európai konstrukcióban.

Izland csatlakozása egyértelműen könnyebben megvalósulhat, mint Törökországé, mivel Izland tagja az
Európai Gazdasági Térségnek, teljesen demokratikus ország, és az európai jogszabályok többségét máris
elfogadta. Európai Unióba való belépése nyomán a sarkköri területeken nő az Európai Unió tekintélye, és új
fejezet nyílik a halászat és a bálnavadászat kérdéseinek kétirányú kommunikációjában.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Chris Davies (ALDE). – Tisztelt elnök asszony, úgy vélem, Izland tagsága erősítené az Európai Unió értékeit,
ezért üdvözlöm a kérelmet. Azt mondják, Izlandon felzúdulást fog kelteni, ha ragaszkodunk a bálnavadászat
korlátozásához, az izlandiaknak azonban meg kell érteniük, hogy ha nem ragaszkodnánk ehhez a
korlátozáshoz, az Európa többi részén vezetne felzúduláshoz.

El kell ismernünk, hogy Izland nagyszerű eredményekkel rendelkezik a tengeri környezet megőrzése terén,
sokkal jobb eredményekkel, mint a tagállamok többsége. A magam részéről beleegyeznék egy olyan
megoldásba, amely a bálnavadászatot kizárólag a helyi lakosság szükségleteire engedélyezné, noha a tények
arra mutatnak, hogy maguk az izlandiak sem kedvelik túlságosan a bálnát. A kereskedelmi export célú
bálnavadászatot elfogadhatatlannak tartom. Remélem, hogy Izlandot olyan helyként fogjuk számon tartani
Európában, ahová bálnákat megfigyelni járunk, nem pedig olyan helyként, ahol bálnavadászatnak lehetünk
szemtanúi.
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Seán Kelly (PPE). – Tisztelt elnök asszony, örömmel üdvözlöm Izland kérelmét. Nem tudok róla, hogy
bárki is pisztolyt tartana a fejükhöz. Úgy gondolom, azért szeretnének csatlakozni, mert – ahogy a belga
miniszterelnök úr korábban elmondta – az Európai Uniót a jólét garanciájának tartják.

Tisztán és világosan kimondom, hogy mindenkihez eljusson a hír: a jólétre nincsen garancia. Az érmének
két oldala van. Hogy a néhai amerikai elnök, John F. Kennedy szavait kissé másképpen idézzem, azt kell
mondanunk a tagállamoknak és a tagságot kérelmező országoknak: „Ne azt kérdezd, mit tehet az EU érted,
kérdezd azt, mit tehetsz te az EU-ért!”. Nincsenek aranybányáink, ahol az emberek belemarkolhatnak az
aranyba és gazdagok lehetnek.

Én is támogatom Izland kérelmét, mert amint a többi felszólaló már elmondta, ez lehetőséget nyújt arra,
hogy megreformáljuk a közös halászati politikát (KHP). Tudom, hogy országom lakosai, különösen a
halászatból élők közössége, igen borúsan látja a jelenlegi helyzet. Ha Izland belép, a közös halászati politika
újratárgyalásával ez megváltozhat.

Ian Hudghton (Verts/ALE). – Tisztelt elnök asszony, úgy látom, a halászatról szóló állásfoglalásunkban
van két ellentmondásos bekezdés. Az egyik a 26. bekezdés, amely ellen fogok szavazni: „bátorítja Izlandot,
hogy fogadjon el olyan intézkedéseket a halászati politikában, amelyek lehetővé teszik számára a KHP-ra
való átállást”. Csak nem a jelenlegi KHP-ről van szó? Csak nem gondoljuk, hogy az izlandiak önként
csatlakoznak egy olyan közös halászati politikához, amely nálunk nem vált be, és náluk ugyanígy nem válna
be?

Ezzel szemben a 25. bekezdés elfogadja, hogy Izland „felelősségteljes és fenntartható” hozzáállással kezeli
a halászatot, és építő jellegű tárgyalásokat szorgalmaz, hogy „e tárgyalások eredményeként kölcsönösen
kielégítő megoldás szülessen, amelynek alapját a legjobb gyakorlatok, illetve mind az európai, mind pedig
az izlandi halászok és fogyasztók érdekeinek védelme képezi”.

Ezzel a résszel összefüggésben, amelyet támogatok, úgy gondolom, a makrélahalászat kérdését, amely a
biztos úr előtt bizonyára ismeretes, sürgősen meg kell vitatni Izlanddal. Ezeket a megbeszéléseket folytatni
kell. Úgy vélem, Izlandnak szintén fontos szerepe lenne annak jelzésében…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Úgy gondolom, Izlandot – kultúráját, történelmét és földrajzi fekvését tekintve
is – mindannyian Európa részének tekintjük. Ezért üdvözöljük az izlandi kormány európai uniós csatlakozás
iránti kérelmét.

Izlandban erős a demokrácia, és Izland olyan ország, amely a megújuló energiaforrások, a geotermikus
energia és a környezetvédelem területén gazdag tapasztalatokkal lép be az EU-ba, amelyek révén a
környezetvédelem és energiaágazatok terén igen hatékonyan gazdagíthatja az uniós szakpolitikákat.

Nyilvánvaló, hogy Izland uniós csatlakozásával az EU csak nyerne, de az alapvető kérdés továbbra is az:
vajon az izlandi nép fel akarja-e adni függetlensége egy részét Brüsszel kedvéért, és vállalja-e, hogy országában
az uniós jog érvényesüljön?

Úgy tűnik, ez a kérdés továbbra is megválaszolatlan marad.

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök asszony, hadd fejezzem ki ismételten nagyrabecsülésemet az
Európai Parlament által – többek között – az Izland uniós tagságáról előterjesztett állásfoglalási indítvány
kidolgozásában játszott szerep iránt.

A bővítés valójában nagyon komoly folyamat, és senki erőszakos betörésére nem fogjuk használni – legalábbis
itt az EU-ban és a kérelmező országokban. Nemcsak a folyamat végén, hanem az egész folyamat alatt is
egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy a tagság Izland és az Európai Unió számára egyaránt hozzáadott
értéket jelent.

A mai viták során számos fontos szempontot hallottam a bálnavadászat, a halászati politikák és a közvélemény
támogatása témájában. Komolyan meg fogom fontolni, és a csatlakozási tárgyalások során a prioritásként
fogom kezelni ezeket.

Steven Vanackere, a Tanács soros elnöke. – (NL) Tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az
előadónak, Preda úrnak, aki az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti kiváló együttműködést
említette, amelyet a soros elnökség igen nagyra értékel.

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU36



Amint Füle biztos úr már említette – és többen Önök közül is hangsúlyozták –, Izland valóban máris nagy
utat tett meg a közösségi vívmányok tiszteletben tartásában, felmerült azonban néhány olyan ismétlődő
probléma, mint az Icesave, a bálnavadászat és az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége. Hölgyeim és
uraim! A csatlakozás továbbra is minkét fél kölcsönös előnyeire épül, tehát nem csupán arról van szó, hogy
Izland hasznot szeretne húzni a további integrációból, hanem az Európai Unió hasonló céljairól is. Ebben a
helyzetben valóban nincs helye a bővítési fáradtságnak, és Füle biztos úrral együtt mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat a helyes irányba tereljük.

Elnök. – Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban beterjesztésre került a vita
lezárását képező állásfoglalásra irányuló indítvány(1).

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. július 7-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Diane Dodds (NI), írásban. – Érdemes kiemelni ezen a ponton, hogy több ezer brit állampolgár került szorult
helyzetbe, miután az izlandi bankok csődbe jutottak. Ezeket a problémákat, különösen az Icesave-vitát, még
az Izland csatlakozásáról szóló megállapodás előtt kell megoldani. Természetesen van egyéb olyan ok is,
amely miatt elővigyázatosnak kell lennünk Izland uniós csatlakozásával kapcsolatban. Izland érthető módon
védi halászati ágazatát. Mivel az ország első számú exportterméke és fő valutatermelője a hal, az EU sikertelen
halászati politikájának hátrányaival összehasonlítva, Izland saját halászati gazdálkodási politikájának előnyeit
dicséri. Az uniós északi nyílt tengeri halászok nézőpontja szerint azonban a jelenleg is folyó halászati
tárgyalásokkal Izlandnak éppen az a célja, hogy hozzáférhessen a vizeinkhez. Az izlandi halászok valódi
fenyegetést jelentenek az EU és az Egyesült Királyság vizeinek fenntartható módon és megfelelően kezelt
makrélaállományára. Az Izlanddal folyó tárgyalások kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy Izlandot
eltántorítsuk a fenntartható mértéket meghaladó makrélahalászattól. Az uniós klub tagságának kibővítéséért
folyó törtetés közepette nem szabad elfeledkezni az európai és az egyesült királyságbeli betétesek, valamint
halászok érdekeiről.

Krzysztof Lisek (PPE), írásban. – (PL) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Lengyelország igen messze
fekszik Izlandtól, mégis legalább két okból támogatjuk Izland uniós csatlakozási törekvéseit. Először is mi
magunk sem régóta csatlakoztunk az Unióhoz, és mindannyian emlékszünk arra, mennyire fontos volt ez
számunkra. Az EU nem lehet zárt klub, nyitottnak kell lennie más országok csatlakozására. A második ok
az, hogy mintegy 30 000 lengyel munkavállaló él Izlandon, akik főként a halfeldolgozó ágazatban dolgoznak.
Ezzel kapcsolatban, több észrevételt is szeretnék tenni: örömömre szolgál, hogy az Izland csatlakozására
irányuló uniós bővítési tárgyalások folyamata már előrehaladott szakaszban van, és hogy június 17-én az
Európai Tanács úgy határozott, hogy megkezdi a tárgyalásokat Izlanddal. Az is fontos, hogy Izland elfogadja
a tárgyalási folyamatra vonatkozó alapelvek egyetemességét. Izland csatlakozási folyamatának meggyorsítását
különösen a nyugat-balkáni országok néznék rossz szemmel. Jelentős kérdés, hogy az izlandi állampolgárok
készek-e arra, hogy rendezzék azokat a kérdéseket, amelyek az Egyesült Királyság és Hollandia kormányainak
az országok Icesave-csődben elszenvedett veszteségeiért fizetendő kártérítéssel kapcsolatosak. Úgy gondolom
azonban, hogy a kétoldalú viták nem befolyásolhatják a lehetséges csatlakozásra irányuló folyamatot.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Örömmel üdvözlöm Izland uniós csatlakozásra irányuló kérelmét. Már
régóta esedékes volt, és ahhoz, hogy Izlandot az uniós család teljes jogú tagjaként fogadhassuk, a kérdést
komolyan meg kell tárgyalnunk és vitára kell bocsátanunk.

(Az ülést rövid időre felfüggesztik)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Richard Howitt (S&D). – Tisztelt elnök asszony! Önön keresztül arra szeretném kérni a soros elnök urat,
hogy sürgősen fejezze ki tiltakozását a Maldív-szigetek kormányának az ellen, hogy a múlt héten az ellenzék
képviselőit az ellenük felhozott vádak közlése nélkül letartóztatták, és folyamatosan házi őrizetben tartják.
Alkotmányellenes tett végrehajtásával vádolták meg őket, ezt azonban alá kell támasztani vagy vissza kell
vonni.

(1) Lásd a jegyzőkönyvet.
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Anélkül, hogy bármilyen megjegyzést tennék az ország belpolitikájával kapcsolatban, helyesnek tartom, ha
az Európai Parlament szót emel a demokratikus intézmények mellett, parlamenti képviselő kollégáink
biztonsága és védelme érdekében – amennyiben ezeket veszély fenyegeti. A hadsereg ma kivonult az utcákra,
a fővárosban pedig nagy a nyugtalanság, ma azonban a Srí Lanka-i elnök is megérkezik, hogy a felek között
megpróbáljon közvetíteni.

Az Európai Parlamentnek csatlakoznia kell az Európai Uniónak a vita lecsendesítése és megoldása érdekében
tett felhívásához, és szerencsét kell kívánnia a Srí Lanka-i elnöknek feladata sikeres teljesítéséhez.

Elnök. – Howitt úr, köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket ezekre az ügyekre.

8. Szavazások órája

Elnök. – A következő napirendi pont a szavazás.

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

8.1. A jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazása és a pénzügyi szolgáltatási
ágazat javadalmazási politikái (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Saïd El Khadraoui, előadó. – (NL) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Arra szeretném kérni Önöket, hogy
támogassák arra irányuló kérelmemet, hogy a jelentésemről név szerint szavazzunk. Az árnyékelőadókat is
tájékoztattam már, és úgy tudom, támogatják a kérést. Úgy vélem, a név szerinti szavazás még jobban rávilágít
majd arra, milyen széles körű támogatást élvezett a jelentés a Gazdasági és Monetáris Bizottságban. Köszönöm
a megértésüket.

(A név szerinti szavazásra vonatkozó kérelemnek eleget tettek)

8.2. Új élelmiszerek (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (szavazás)

– Az 5. módosításról szóló szavazásról:

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném kérni az 5. módosítás elektronikus
ellenőrzését.

Mário David (PPE). – Elnök asszony! Úgy vélem, hogy az előző szavazások eredményére tekintettel, és
mivel a demokratikus kívánalmaknak megfelelően minősített többségre van szükségünk, meg kellene
ismételnünk az 5. módosításról szóló szavazást.

(Taps)

8.3. Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése)
(átdolgozás) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (szavazás)

8.4. A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei (A7-0149/2010,
Satu Hassi) (szavazás)

– A szavazás után:

Corien Wortmann-Kool (PPE). – Elnök asszony, ha megengedi, szeretném pontosítani a PPE
képviselőcsoportnak a felügyeleti csomaggal kapcsolatos jelentésekre vonatkozó szavazólistáját, amely úgy
alakul, hogy a jogalkotási állásfoglalásokról szóló zárószavazáson a PPE képviselőcsoport név szerinti
szavazatainak igenlőnek kell lenniük. Ezt csupán az esetleges félreértések megelőzése végett szerettem volna
tisztázni.
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8.5. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság hatásköre (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (szavazás)

– A zárószavazás előtt:

Antolín Sánchez Presedo, előadó. – (ES) Elnök asszony, az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdésére
utalva hadd mondjam ki nyíltan, hogy az általunk elfogadott módosítások a Parlament gyűjtőirányelvvel
(omnibus) kapcsolatos álláspontját tükrözik, amely ugyan pontosan és világosan a felügyeleti csomag részét
képezi, de a Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott háromoldalú párbeszéd végén nem az a végleges
szövegváltozat érkezett meg, amelyet szerettünk volna.

Kértük a Bizottságot és a Tanácsot, hogy komolyan vizsgálja meg ezt a szöveget, és figyelembe véve egyrészt
az ő álláspontjukat, másrészt a belga elnökség kifejezett kérését, miszerint meg kellene próbálni mielőbb
egyezségre jutni, kérni fogom a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elnapolását, valamint a
jelentés visszaküldését a bizottsághoz.

Szeretném leszögezni, hogy ez a Parlament utolsó lehetősége arra, hogy első olvasatban megegyezésre jusson,
és arról is szeretném tájékoztatni az elnök asszonyt, hogy ha arról lesz szavazás, hogy megszavazzuk-e a
jogalkotási állásfoglalás-tervezetet, én annak elutasítását fogom indítványozni.

Michel Barnier, a Bizottság tagja. – (FR) Elnök asszony! Először is, szeretnék gyorsan köszönetet mondani
Sánchez Presedo úrnak az előbbi szavaiért. Továbbá szeretnék köszönetet mondani a többi előadónak is,
akik csodálatos munkát végeztek és végeznek, valamint mindazoknak, akik őket segítik.

Barroso elnök úr Bizottsága nevében szeretném elmondani, hogy méltányoljuk a Parlament politikai szándékát
és jóakaratát, amelyet azzal az alapvető kérdéssel kapcsolatban mutat, amely a Bizottság különböző
jelentéseiben és javaslataiban megjelenve egy hatékony és hiteles felügyeleti rendszer kiépítését célozza.

Ez alapvető kérdés, hiszen a siker múlik rajta, vagy legalábbis számos más, az átláthatósághoz, a felügyelethez
és – egyszerűen szólva – az erkölcsi normákhoz fűződő döntés a pénzügyi szolgáltatások teljes palettáján,
ahonnan ezek az elemek – mint azt a legutóbbi válság is mutatta – furcsa módon hiányoztak az elmúlt kb.
15 évben.

Sánchez Presedo úr, az említett rendszer kiépítéséhez még szükségünk van némi időre. A belga elnökségnek
szüksége van még egy kis időre ahhoz, hogy a Tanács politikai akaratát összeegyeztesse a Parlamentével –
ahogyan erre Ön is utalt – és a Bizottságéval. A Bizottság nevében annyit mondanék, hogy a Tanácsnak teljes
mértékben méltányolnia kell ezt a jóakaratot és elszántságot, és arra kell fordítania az Önök által biztosított
időt, hogy a kívánt szinten valósítsák meg a kitűzött célt. Mindenesetre, a tárgyalások – természetesen –
jelenleg is zajlanak. A Bizottság tehát egyelőre nem fog, és nem tud az eddig benyújtott módosításokkal
kapcsolatban állást foglalni, még ha azok közül több egyezik is a mi álláspontunkkal.

Azt is szeretném megerősíteni – miközben jelezném, hogy egyetértek az Önök által javasolt eljárással –,
hogy a Bizottság az elkövetkező napokban éjjel-nappal elérhető lesz annak érdekében, hogy érvényre
juttathassuk ezt a szintű jóakaratot, és hogy 2011. január 1-jével olyan felügyeleti intézményeket, hatóságokat
és rendszerkockázati bizottságot hozhassunk létre, hölgyeim és uraim, amelyek nem csupán hitelesek, de
hatékonyan is működnek.

José Manuel García-Margallo y Marfil, a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök asszony,
képviselőcsoportom nevében – és úgy vélem, minden előadó nevében – kérni fogom, hogy a következő, egy
csomagba tartozó jelentéseken belül – ahová a Giegold-jelentés, a Goulard-jelentés, a saját jelentésem és a
Skinner-jelentés tartozik – a módosított bizottsági javaslatokról név szerint szavazzunk. Fontos tudnunk,
hogy a Parlament rendelkezik azzal a mértékű felhatalmazással, amelyről meg kell állapodnunk a Tanáccsal.

Antolín Sánchez Presedo, előadó. – (ES) Elnök asszony, szeretném kérni, hogy pontosan határozza meg
a szavazás részleteit. Ha ugyanis arról szavazunk, hogy megszavazzuk-e a jogalkotási állásfoglalás-tervezetet
vagy sem, akkor „nem”-et fogok kérni, de ha arról szavazunk, hogy elhalasszuk-e a szavazást, akkor „igen”-t
javaslok.

Ezért arra kérem, határozza meg pontosan, hogy miről fogunk szavazni.

(A zárószavazást elhalasztják)
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8.6. Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (A7-0169/2010, Sven Giegold)
(szavazás)

– A zárószavazás előtt:

Sven Giegold, előadó. – (DE) Elnök asszony! Köszönjük ezt a meggyőző többséget. Egyetlen dolgot szeretnék
csak mondani. A szavazás elnapolását a Parlament egyik erősségének, és nem a gyengéjének kell tekinteni.
Tudjuk, hogy jelenlegi helyzetünkben csak annak alapján tudjuk megítélni a pénzügyi piacokra vonatkozó
új európai felügyeleti csomagot, hogy tartalmaz-e erős uniós szintű hatásköröket. Nem fogjuk hagyni, hogy
nyomást gyakoroljanak ránk. Hagyni fogunk elég időt a Tanácsnak ahhoz, hogy olyan ésszerű álláspontot
alakítson ki, amelyről szavazhatunk.

(A zárószavazást elhalasztják)

8.7. A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai
Rendszerkockázati Testület felállítása (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (szavazás)

– A zárószavazás előtt:

Sylvie Goulard, előadó. – (FR) Elnök asszony, nincs hozzáfűznivalóm a képviselőtársaim által
elmondottakhoz. Az elnökség ugyan nincs jelen, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy az európai parlamenti
képviselők többsége nagyon is támogatja az erős felügyeleti rendszer gondolatát. Ezért remélem, hogy a
Tanács figyelembe tudja majd venni ezt, amikor azt látja, milyen sok állam ért ebben egyet velünk.

(Taps)

(A zárószavazást elhalasztják)

8.8. Európai Bankfelügyeleti Hatóság (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo
y Marfil) (szavazás)

– A zárószavazás előtt:

José Manuel García-Margallo y Marfil, előadó. – (ES) Elnök asszony, egész egyszerűen szeretnék köszönetet
mondani a többi előadónak, amiért példamutató módon dolgoztunk együtt ezen a nehéznek bizonyuló
csomagon: egy egyhangúan jóváhagyott tanácsi megállapodás volt az asztalunkon.

Most már azonban a Parlament felhatalmazása is gyakorlatilag egyhangúan elfogadásra került, és további
óriási előnyünk, hogy az események a Parlament malmára hajtják a vizet, és nem a Tanácséra, amelynek
szövege mára kifejezetten avíttnak tűnik.

Köszönet saját képviselőcsoportomnak, minden képviselőcsoportnak és a Parlament egészének, amely ma
fontos győzelmet aratott.

(A zárószavazást elhalasztják)

8.9. Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (A7-0170/2010,
Peter Skinner) (szavazás)

– A zárószavazás előtt:

Peter Skinner, előadó. – Elnök asszony, ugyanazokból az okokból kifolyólag, amiért képviselőtársaim és
előadótársaim a szavazás elhalasztását kérték, jómagam is halasztást szeretnék kérni erre a jelentésre, hogy
elegendő idő álljon a rendelkezésünkre ahhoz, hogy alaposan megvitathassuk a Tanáccsal, bármivel jöjjenek
is vissza hozzánk.

Úgy vélem, sikeres megállapodást köthetünk. Azt hiszem, ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a kellő
erővel képviselhessük álláspontunkat – még ha különböző irányokból közelítünk is ahhoz –, és így
megállapodhassunk a Bizottsággal és a Tanáccsal.
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(A zárószavazást elhalasztják)

8.10. A kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó
tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata
(A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (szavazás)

8.11. Az Európai Központi Bank speciális feladatai az Európai Rendszerkockázati
Testület működésének tekintetében (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells)
(szavazás)

– A zárószavazás előtt:

Ramon Tremosa i Balcells, előadó. – Elnök asszony, én is a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás
elhalasztását szeretném javasolni. Tegnap délután a jogalkotási csomagról szóló vitán a Tanács egyetlen
tagja sem volt jelen itt, a Parlamentben.

(A zárószavazást elhalasztják)

8.12. Határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban (A7-0213/2010, Elisa
Ferreira) (szavazás)

8.13. Európai pénzügyi stabilitási eszköz, európai pénzügyi stabilitási mechanizmus
és jövőbeli fellépések (szavazás)

– A szavazás előtt:

Anni Podimata (S&D). – (EL) Elnök asszony! Az eljárási kérdés a 2. módosításról szóló szavazást érinti.
Ha a 2. módosítást elfogadjuk, az eredeti (14) bekezdés elévül, mivel a 2. módosítás a (14) bekezdésre
vonatkozik.

– A 6. módosításra vonatkozó szavazás előtt

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Elnök asszony! Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
képviselőcsoport koordinátoraként szeretnék megjegyzést fűzni a 6. módosításhoz. Szeretném felszólítani
képviselőcsoportomat, hogy a szavazási ajánlásunkon szereplőkkel ellentétben szavazza meg a 6. módosítást.
A listában ez hibásan szerepel. A 6. módosítást meg kell szavaznunk, és ez valószínűleg világossá teszi,
hogyan fogunk most szavazni egy ehhez hasonló döntő helyzetben.

8.14. Izland európai uniós tagságra irányuló kérelme (B7-0407/2010) (szavazás)

9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

Jelentés: Said El Khadraoui (A7-0208/2010)

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Igennel szavaztunk El Khadraoui úrnak a jegyzett társaságok javadalmazásáról
szóló jelentésével kapcsolatban.

Hazámban, Franciaországban ezeknek az igazgatóknak a többségét a közszolgálatban vezető szerepet betöltő
személyek közül választják a már meglévő tagok. Az ilyen igazgatók hatalmas összegekre tesznek szert az
igazgatótanácsi ülések látogatásáért, és emellett jutalmat is kapnak. Amikor felállnak székükből, akkor
megkapják az úgynevezett arany ejtőernyőt, és olyan javadalmazást ítélnek meg saját maguknak, amely
semmilyen arányban nincsen az azoknál vállalatoknál végzett tényleges munkájukkal, amelyeknek
részvényesei és munkavállalói ráadásul gyakran szenvednek az említettek tevékenysége vagy alkalmatlansága
miatt.
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Ez a fajta cinikus viselkedés teljes mértékben elfogadhatatlan, és nem folytatódhat. Ennek véget kell vetnünk,
ha el akarjuk kerülni a piacgazdaság és a kapitalizmus hitelvesztését.

Daniel Hannan (ECR). – Tisztelt elnök asszony, úgy tűnik, hogy most a magánágazatbeli foglalkoztatás
feltételeit készülünk megszabályozni. A Parlament egyes tisztelt képviselői talán még emlékszenek arra,
hogy olyan országokból származnak, ahol ez az állam megszokott feladata volt. Még saját hazám is megtett
néhány tétova lépést ebben az irányban az 1970-es években, aminek aztán súlyos következményei lettek.

Nem a kormány feladata, hogy megmondja az embereknek, mennyit kereshetnek. Ha én Önnek kívánok
dolgozni, tisztelt elnök asszony, és Ön hajlandó engem foglalkoztatni, és mindketten elégedettek vagyunk
a szerződés feltételeivel, akkor helytelenül jár el az állam, amikor közénk áll, és azt mondja, ez jogsértő –
ilyet kizárólag az EU tehet.

Értem én, hogy az emberek pillanatnyilag haragszanak a bankokra, se ez a javaslat nem arányos válasz egy
konkrét problémára. Ez a gőz kiengedésének egy formája. A kezdeti stádiumban lévő düh kifejezése. Néhányan
közülünk már az elején ellene voltak a mentőakcióknak. Soha nem értettük, miért kellene az adófizetők
pénzét arra felhasználni, hogy néhány nagyon jómódú személyt kimenekítsünk saját hibáik következményei
elől.

Furcsa, hogy épp azok panaszkodnak most, és próbálják megrendszabályozni a bankokat, akik a
mentőcsomagokhoz is ragaszkodtak. Még ha meg is kellene ezt tennünk, akkor is a tagállamok megfelelő
demokratikus nemzeti mechanizmusai révén kellene ezt tennünk, nem pedig Brüsszelben, demokratikus
jóváhagyás nélkül előírni.

Syed Kamall (ECR). – Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ismételten Önt
láthatom az elnöki székben. Azt hiszem, valamennyien egyetértünk abban, hogy a javadalmazásnak a
teljesítményhez kell igazodnia. Valamennyiünket feldühít, amikor úgy tűnik, hogy az igazgatók, bankárok
és mások a sikertelenségért kapnak fizetést, különösen, amikor tevékenységük az adósság növekedéséhez
vezetett, hozzájárult a hitelbuborék, és az általunk is ismert problémák kialakulásához. Ugyanakkor tisztában
kell lennünk az esetleges szabályozás nem szándékos következményeivel, és attól tartok, hogy nagyon
gyakran nem vagyunk ezekkel tisztában.

Ha a javadalmazás változó részét, ha a jutalmakat olyan módon szabályozzuk, ami nem igazodik a
teljesítményhez, hogyan reagálnak majd ezek a szervezetek? Egyszerűen megemelik a nem változó részt.
Megemelik az alapfizetést és csökkentik a javadalmazás változó részét. A vége egy olyan helyzet lesz, amelyben
a teljesítmény és annak ellentételezése a korábbinál sokkal kevésbé igazodik majd egymáshoz. Biztosnak
kell lennünk abban, hogy megvizsgáljuk intézkedésein nem kívánt következményeit.

Ajánlás második olvasatra: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A jelentés célja az új élelmiszerek
és a harmadik országokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalának szabályozása az új élelmiszerek
engedélyezésére, felügyeletére, címkézésére és használatára vonatkozó szabályok megállapítása révén.

A Parlament ezt a szándékot az első olvasatban megerősítette, figyelemmel az emberi élet és egészség, az
állatok egészsége és jóléte, a környezet és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmének biztosítására. A
Tanács ezeknek az elemeknek csak egy részét vette figyelembe első olvasatban.

Mivel a Tanács a legfontosabb első olvasatbeli módosításokat nem vette figyelembe, ismételten a Parlament
elé terjesztettük azokat. Ezek különösen a klónozott állatoknak élelmiszerekben és takarmányokban történő
felhasználása kérdéséhez kapcsolódtak, amelyekkel kapcsolatban a ma elfogadott és általam megszavazott
módosítások bevezetik az előállítási folyamatokban alkalmazott összetevők származására vonatkozó,
szükséges fogyasztói garanciát.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Tisztelt elnök asszony, egy hónappal ezelőtt szavaztunk az élelmiszerek
pontos és egységes címkézéséről annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók hozzáférhessenek az azzal
kapcsolatban szükséges információhoz, hogy mit használtak fel az általuk fogyasztott ételek elkészítéséhez.
Mi odafigyelünk az európaiak egészségére, és nem engedhetjük meg, hogy a klónozott állatokból előállított,
vagy a klónokból kitenyésztett állatokból előállított élelmiszerek kerüljenek üzleteink polcaira. Az európai
mezőgazdaság termelési színvonala magas, és a mezőgazdaság alkalmas a legjobb minőségű, a környezetet
nem veszélyeztető körülmények között előállított egészséges élelmiszerek termelésére. Ezért nincs szükség
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arra, hogy ne olyan ételt együnk, amellyel kapcsolatban biztosak vagyunk – szemben a kipróbálatlan,
bizonytalan kísérleti produktumokkal.

Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Még az élelmiszer-ágazati
technológia is azt követeli meg a tagállamoktól, és ilyen módon Európától, hogy folyamatosan a mindenek
előtt az egészség, valamint az élelmiszerminőség védelmére irányuló előírásokat és jogszabályi intézkedéseket
fogadjanak el. Ezt nyilvánvaló módon az élelmiszerek szabad mozgásával összhangban kell elvégezni, de
annak fenntartásával, hogy az élelmiszerek biztonságosak és egészségesek. Ez alapvető követelmény a
megfelelő és eredményes jogalkotási tevékenységhez, pontosan azért, mert az az emberi egészség védelmére
irányul.

A mai napon a Tanács álláspontjával összhangban elfogadott intézkedés ezért azt javasolja, hogy a bizonyos
innovatív jellemzőkkel rendelkező termékeket bele kell foglalni egy külön listába, hogy az emberek
megismerjék a genetikai módosítással járó technikai vagy technológiai megoldásokból származó termékeket,
különösen azokat, amelyeket az egységes piacon kívüli harmadik országokból importáltak. Ilyen módon az
e jogalkotási keretrendszerben elfogadott intézkedést kielégítőnek mondhatjuk.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Tisztelt elnök asszony! Először azt szeretném elmondani, hogy nincsenek gazdasági
követelmének a klónozott hús emberi fogyasztásra való biztosításához. A második, hogy a klónozott hús
fogyasztásával járó kockázatok értékelése még nem készült el. A fő álláspontom mindazonáltal az, hogy az
állatok klónozása nem összeegyeztethető az állatok jólétének biztosításáról szóló európai jogszabályokkal.
Ezért az állatok élelmiszertermelés céljából való klónozása nem megengedett. Be kell tiltani. Azt hiszem, az
Európai Unió polgárai azt várják tőlünk, hogy határozott álláspontot alakítsunk ki ezzel kapcsolatban.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Támogattam ezt a fontos jelentést. A tudomány és technika gyors fejlődése
megteremtette az előfeltételeteket a különösen fejlett és innovatív élelmiszer-gyártási folyamatok és
intézkedések számára. Meglehetős azonban a géntechnika, a szomatikus génsejtek és a nanotechnológia
alkalmazásával előállított élelmiszertermékeknek az emberi egészségre gyakorolt hatása miatti aggodalom.
A tudomány és a technika fejlődése elkerülhetetlen és alapvető a ma világában, ám ugyanakkor e fejlődésnek
biztonságosnak kell lennie, és el kell oszlatnia az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokkal
kapcsolatos kételyeket. Ezért az ilyen módon előállított élelmiszerekre az ellenőrzésre és a forgalomba
hozatalra vonatkozóan rendkívül szigorú szabályokat kell alkalmazni, a fogyasztóknak pedig meg kell
kapniuk a szükséges és fontos információkat, valamint a fogyasztóké kell, hogy legyen a választáshoz való
jog.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Tisztelt elnök asszony, én arra szavaztam, hogy kérjük a Bizottságtól
a klónozott állatokból előállított élelmiszereket az európai piacról kitiltó, az állatok klónozásáról szóló
javaslat előterjesztését. Az Európai Unióban a fogyasztók nem akarják az ilyen élelmiszereket, és törődnek
az állatok kíméletével.

A Bizottság azt mondta, hogy az európai élelmiszerbiztonság biztosításához nincs szükség klónozásra.
Ismert, hogy a klónozás rossz az állatoknak. A klónozás időigényes és költséges. Ugyanakkor nagyon fontos,
hogy folytatódjon a kutatás, és hogy arra ösztönözzük a Bizottságot és az EFSA-t, hogy foglalkozzanak az
innovációval és fejlesszék a klónozás valamennyi egyéb aspektusával kapcsolatos technológiát.

A másik fontos érv, hogy a technológiai tesztek jelenleg nem alkalmasak a klónozott és a klónozatlan hús
közötti különbség kimutatására, és ennélfogva nem tudjuk tájékoztatni fogyasztót, illetve nem tudjuk számára
a szabad választás lehetőségét biztosítani, amelyhez egyébként joga van.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Tisztelt elnök asszony, igennel szavaztam az új élelmiszerekre vonatkozó új
rendelettel kapcsolatban, amely sokkal szigorúbb annál, mint amit képviselőcsoportom szeretne, mivel –
véleményem szerint – még mindig nincs elegendő információnk például a nanotechnológiának az
élelmiszergyártásra gyakorolt hatására vonatkozóan.

A Parlament álláspontja az, hogy be kell tiltani a klónozott állatok élelmiszerforrásként való felhasználását,
és ez nagyon fontos, mivel a kutatási célokra előállított klónozott állatoknál teljesen váratlan izomsorvadás,
deformitások és a sejtek gyors öregedése jelentkezett, és a kérdéses állatok csupán nagyon rövid ideig maradtak
életben. Nem tudunk mindent azokról a sejtszintű változásokról, amelyeket a nanotechnológia okozhat.

Emiatt ugyanazokra a fajta átfogó klinikai vizsgálatokra van szükség az ilyen új élelmiszerek esetében, mint
amelyeket már például a gyógyszerekre alkalmazunk. Fontos, hogy a lényegében hasonlónak minősített
élelmiszeren a jelenlegi gyakorlattól eltérően szerepeljenek a termékkel kapcsolatos valamennyi esetleg
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alkalmazott nanotechnológiai vagy géntechnológiai beavatkozás konkrét adatai, hogy a fogyasztó dönthessen
a kockázat vállalásával kapcsolatban.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Az új élelmiszerekre vonatkozó rendelet szavazásakor a
klónozott állatokból előállított élelmiszereknek az európai élelmiszer-piacon való megjelenése ellen szavaztam.
Az ellen szavaztam, hogy a klónozott állatból származó hús fogalma nem kerülne a rendelet hatálya alá.
Úgy érzem, egyértelmű különbséget kell tennünk a tudományos kutatás és a gyakorlati alkalmazás között,
különösen ebben az esetben – az ilyen élelmiszereknek a mindennapos életünk során való felhasználásával
kapcsolatban. Az EU polgárainak nagy része ellene van annak, hogy a klónozott hús megjelenhessen az
élelmiszerpiacon. Ezért ezt figyelembe kell vennünk. Először is, kétséges volna az ilyen hús minősége, az
emberi egészségre gyakorolt hatását pedig még nem vizsgálták meg perdöntő módon. Az etikai szempontok
és az etika aspektusok egy másik fontos kérdést vetnek fel. Ma egy nagyon egyértelmű politikai üzenetben
nyilvánítjuk ki, hogy ellene vagyunk annak, hogy a klónozott állatokból származó klónozott hús megjelenjen
az EU piacán. Felszólítjuk az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot, hogy részletesebben
is megvitathassuk ezt a kérdést.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Tisztelt elnök asszony, a klónozott állatok húsának az európai étlapokról
és az európai piacokról való eltüntetése mellett szavaztam. Mondhatom azt, hogy az egészséges életmód
híveként könnyen tettem így. Ez az élet és az egészséges élet hirdetésének kérdése. Nem csupán az állatok
jogainak kérdése, hanem az állatok kíméletének és az emberek jólétének kérdése is. Fontos, hogy biztosítsuk
azt, hogy valamennyi fogyasztónak szennyezésmentes élelmiszer álljon a rendelkezésére, és hogy a piac ne
befolyásolhassa ilyen módon a fogyasztói magatartást.

Szem előtt kell tartanunk azt, hogy még mindig nem állnak rendelkezésre pontos tudományos adatok a
klónozott állatok húsára vonatkozóan, és ez igaz a nanotechnológiára is. Éppen ellenkezőleg, arra mutató
jelek vannak, hogy az egészségre gyakorolt hatásuk egyáltalán nem kedvező. Azt állítják, hogy az étrend
megváltoztatása részben szintén hozzájárult az élelmiszerekkel terjedő betegségek kialakulásához. Felelősséget
kell vállalnunk a közegészségügyért és az egészségügyért, és ilyen módon biztosítanunk kell azt, hogy az
európai polgárok szennyezetlen, egészséges élelmiszerhez juthasson.

Daniel Hannan (ECR). – Tisztelt elnök asszony, hadd mondjam el, hogy mekkora örömömre szolgál az,
hogy tiszteletreméltó barátomnak nevezhetem Önt annak a koalíciónak az eredményeként, amelynek
létrejöttét egyikünk sem remélte – „van egy istenség, aki céljaink formálja végre, bármiképp nagyoltuk”.

Ebben a szellemben szeretnék köszönetet mondani Önnek és a többi liberális demokrata európai parlamenti
képviselőnek azért a munkáért, amelyet a ma elfogadott – illetve részben elnapolt –, a pénzügyi szolgáltatásokat
szabályozó új európai hálózat létrehozásáról szóló egyes jogszabályokkal kapcsolatban végeztek. Úgy tűnik,
megvan annak a lehetősége, hogy ez legyen – úgymond – az új közös halászati politika. Az Európai Unió
pénzügyi szolgáltatásainak túlnyomó többsége a londoni Cityben összpontosul, és amennyiben kiiktatjuk
a londoni Cityt ...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Elnök. – Hannan úr, Önnek a Liotard-jelentésről kellene beszélnie.

Ajánlás második olvasatra: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Tisztelt elnök asszony, minden olyan rendelkezésünkre álló technológiai
megoldást fel kell használnunk, amely elősegíti az ipari kibocsátások csökkentését, és ennek eredményeként
a környezet védelmét. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve felszólít az ilyen technológiai megoldások
alkalmazására és javasolja a jogszabályok végrehajtásának egységesítését és az irányelv elvei tagállami
bevezetésének harmonizálását.

Egy további pont, amelyre az előadó felhívja a figyelmünket, az olyan további adminisztratív komplikációk
elkerülésének szükségessége, amelyeket az irányelv céljainak elérését elősegítő eszközök bevezetésének
elmulasztása idézhet elő. Az ilyen eljárás kedvező kihatású eredményei arányaikban jóval meghaladják a
felmerülő költségeket. Ez az elképzelés a leghatározottabban megérdemli a támogatást.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A szennyezés problémájával
kapcsolatos integrált európai uniós megközelítésnek köszönhetően egyre nagyobb mértékben és egyre
hatékonyabban vehetünk részt az ipari kibocsátások intézményi szintű szabályozásában. Az életünk színteréül
szolgáló környezet védelme alapvető fontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy e környezet az
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elkövetkező generációk számára is a legteljesebb mértékben élhető maradjon. Ma a levegő, a talaj és a vizek
védelme a szennyezőanyag-kibocsátásokkal kapcsolatos szabályozási és szennyezéscsökkentési stratégiának
a valamennyi intézményi szinten történő kidolgozását teszi szükségessé annak érdekében, hogy mérsékelni
lehessen a 20. század során okozott környezeti károk hatását.

Nem vehetünk fel azonban túl merev álláspontot azokkal az iparágakkal szemben, amelyek kedvezőtlen
hatással vannak a globális szennyezés mértékére, és amelyeknek e súlyos gazdasági és pénzügyi válság idején
magasnak vagy alig fenntartható szintűnek számító alkalmazkodási költségeket kellene megfizetniük.
Elfogadom a jelentést, de szeretnék rámutatni arra, hogy a viszonylag gyors eredmények helyett gyakran
inkább olyan célkitűzések kellenek, amelyeket valamennyi tagállam el tud érni.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az ipari kibocsátásból eredő
szennyezés megelőzése nagyon aktuális probléma, amely számos területre kiterjed, többek között
természetesen a környezetvédelemre, a közegészségügyre és az üzleti vállalkozások versenyképességére.

A kérdéses irányelv az ipari létesítmények engedélyezésére vonatkozó harmonizált európai uniós előírások
kidolgozása által – pontosan annak érdekében, hogy e területeken az integrált megközelítés elve
érvényesülhessen – az elérhető legjobb technológiák a kibocsátások szabályozására való alkalmazásának
megkönnyítésével foglalkozott a gyakran az ipari kibocsátások által fenyegetett, illetve meg is károsított
környezet védelme érdekében. Mindeközben figyelembe veszi, hogy a jövő kihívásainak leküzdéséhez
elengedhetetlen a versenyképesség fenntartása, ami minden iparágunkat ugyanúgy érint.

E kérdéssel kapcsolatban jelentős politikai elkötelezettségre, továbbá intenzív és türelemmel végzett közvetítő
tevékenységre volt szükség. E közvetítő tevékenységnek köszönhetően juthattunk megállapodásra a harmadik
háromoldalú párbeszéd során. Ez az indoka annak, hogy támogatom a jelentést.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Napjainkban a környezetszennyezést már nem lehet csak az egyes környezeti
elemekre lebontani, hanem integrálva kell azokat kezelni. Ebből kifolyólag született meg az Európai Unió
IPPC irányelve, mely alá 52000 létesítmény tartozik. Ezek az intézmények felelősek az összes szennyezőanyag
kibocsátásának döntő hányadáért, így elmondhatjuk, hogy az ipar a gazdaság egyik legfontosabb alkotórésze,
de egyben az egyik legkörnyezetszennyezőbb is. Az IPPC irányelv pont az ipari és a mezőgazdasági cégek
kibocsátásainak ellenőrzését hivatott szabályozni. A sikeres szabályozás érdekében azonban fontosnak
tartom, hogy a különálló jogi eszközöket eggyé tudjuk integrálni, mert csak így tudjuk a legjobb technikákat
megteremteni tagállamaink számára a legmegfelelőbb referenciadokumentumok kidolgozásához. Támogatom
azt a gondolatot is, mely szerint szükség van a minimális követelmények rögzítésére a kibocsátások megfelelő
ellenőrzéséhez. Ezért szavaztam én is a javaslat mellett.

Ajánlás második olvasatra: Satu Hassi és Caroline Lucas (A7-0149/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Tisztelt elnök asszony, az erdők amellett, hogy a környezetben alapvető
fontosságú szerepet töltenek be – mivel a legstabilabb ökoszisztémákat jelentik és szerves részét képezik
bolygónk képének –, kulturális és társadalmi szempontból is fontosak, különösen a vidéki területeken. Az
Európai Uniónak határozottan kell fellépnie az illegális fakitermeléssel szemben. Ez védelmet biztosít az
európai uniós faanyagpiacon való versenyképesség számára, és elősegíti a gyorsuló ütemű éghajlatváltozás
szabályozását, ugyanakkor a biológiai sokféleség megóvását.

Ne feledkezzünk meg azokról a veszélyekről sem, amelyeket a letarolt területeket érintő természeti katasztrófák
jelentenek. Az elmúlt néhány hét katasztrofális áradásai arra emlékeztettek bennünket, hogy az erdők egyik
kulcsfontosságú szerepe a víz körforgásának szabályozásában rejlik. Ezzel kapcsolatban nem volt más
lehetőség az „igen”-nel való szavazáson kívül.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Tisztelt elnök asszony, üdvözlöm azt, hogy a Bizottság meg kívánja előzni az illegális
fakitermelést és az abból származó faanyagnak az Európai Unióba való behozatalát. Az illegális fakitermelés
drámai következményei miatt erre rendkívüli szükség van. Azonban fontos volt, hogy olyan ésszerű
kompromisszumra jussunk, amely nem terheli a fafeldolgozó társaságokat szükségtelen szabályozással.
Elégedett vagyok azzal, hogy sikerült megelőznünk a felesleges szabályozás bevezetését, és ugyanakkor
hatékonyan foglalkoztunk a folyamatosan meglévő problémát jelentő erdőirtással. Emellett kiküszöböltük
azt a tisztességtelen versenyelőnyt, amelyet az olcsó, illegálisan kitermelt faanyag jelentett. A legális és
fenntartható forrásból származó faanyagot felhasználó társaságok profitálni fognak ebből.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Tisztelt elnök asszony, az EU azon célja, hogy kiszűrje az illegális faanyagokat
és fatermékeket, és megakadályozza, hogy azok eljussanak a piacainkra, kitűnőnek mondható, és ezért a
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rendelet elfogadása mellett szavaztam. A végrehajtás azonban sok kívánnivalót hagy maga után, és ez az,
amit meg szerettem volna említeni.

Az illegális fakitermelés nyilvánvalóan az erdőgazdálkodás legális szereplőinek mumusa, ezért fel kell
számolni. Az ellenintézkedéseket azonban alaposan meg kell fontolni, hogy nehogy azok tevékenységét
akadályozzák, akik betartják a szabályokat. Emlékeznünk kell arra, hogy az EU-ban felhasznált faanyag
túlnyomó része az EU-n belüli legális fakitermelésből származik. A probléma az EU-n kívülről ered. Éppen
ezért frusztráló hatású lesz, ha saját magunkra nézve olyan szigorú ellenőrző rendszert alakítunk ki, amely
anélkül gyengíti az európai uniós iparág versenyképességét, hogy eközben alkalmas volna magának a
problémának a rendezésére.

Az illegálisan kitermelt fa forgalomba hozatalának tilalma jól hangzik, de a gyakorlatban összezavarja az
iparági szereplőket. A nyomon követhetőséggel kapcsolatos követelményeket már ezt megelőzően is
kielégítették a számlázási követelmények, amelyek révén az ellátási láncban lévő társaságok megismerhették,
hogy mit és kitől vásárolnak, illetve hogy kinek értékesítik az árut. Most, hogy ezek a követelmények a
tevékenységek teljes láncára kiterjednének, úgy tűnhet majd, mintha belülről próbálnánk cselekedni, miközben
a probléma valahol máshol ered. Az EU saját magát gyötri majd, noha a világ előre való mozdítására kellene
törekednie.

Jelentés: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010)

Daniel Hannan (ECR). – Elnök asszony, miféle problémára lenne megoldás ez a jelentés? Rengeteg embert
okolhatunk a hitelválságért. Okolhatjuk a központi bankokat, okolhatjuk a szabályozókat, okolhatjuk a
kormányokat, amiért túl hosszú időn át túl alacsonyan tartották a kamatlábakat – de sajnos nem gondolom,
hogy ezek a javaslatok konkrét megoldást jelenthetnének egy meghatározott problémára. Sokkal inkább
egy céltalan és primitív dühkitörés eredményei, amely vaktában irányul mindenkire, aki üzletembernek
látszik vagy a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozik.

Mindez rendben is van, ha Ön olyan országot képvisel, amely elhanyagolható pénzügyi szolgáltatási központtal
rendelkezik, azonban az Ön és az én választóimat közvetett módon a brit gazdaságnak pontosan az a
szegmense támogatja, amely előteremti a pénzt a teljes kormányzati kiadások finanszírozására. Véleményem
szerint ez a javaslat, miszerint a felügyeleti jogkört Londonból Brüsszelbe kellene áttenni, pénzügyi értelemben
egyenértékű a közös halászati politikával, amely rendszer keretében Nagy-Britannia aránytalan mértékben
járul hozzá a mindenki számára egyformán hozzáférhető közös kasszához.

Megértem, hogy egyes képviselők – akár a Londonnal, akár a kapitalizmussal szembeni ellenérzésektől
vezérelve – miért szavazzák meg ezt a javaslatot. Részemről különösnek és szégyenteljesnek találom azonban,
ha e Házban a saját honfitársaink is így tesznek.

Jelentés: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, úgy vélem, hogy a jelenlegi gazdasági
és pénzügyi válság messzemenően bizonyította, mekkora szükség van arra, hogy az Európai Unió hatékony,
eredményes és integrált pénzügyi felügyeleti rendszert hozzon létre, hogy a jövőben elkerülhessük az ehhez
hasonló válságokat.

Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása a lehető legjobb választ a
belső piac megóvása, a döntések összhangjának biztosítása és a már jó ideje konkrét intézkedésekre váró
polgárok igényeinek kielégítése érdekében.

Jelentés: Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök asszony, támogattam mindezeket a pénzügyi intézményekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentéseket, így képviselőtársunk, José Manuel García-Margallo jelentését is.

Nagy szükség volt erre a pénzügyi intézményekről szóló, a banki tevékenységek szabályozásának javításáról,
a derivatívapiacok átláthatóságának fokozásáról és a szuverén nemteljesítési csereügyletekkel összefüggő
intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályra, hogy a jövőben elkerülhessük a gazdasági és pénzügyi
válságokat. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi piacok alulszabályozottsága és a pénzügyi intézmények tevékenysége
volt a jelenlegi válság és a globális recesszió elsődleges oka.

A pénzügyi és gazdasági válság pedig tényleges és komoly kockázatokat szült a pénzügyi rendszer stabilitására
és az Unió belső piacának működésére nézve. Hogy elkerülhessük a recesszió és a pénzügyi piacokba vetett
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bizalom megrendülése által kialakuló ördögi kört, sürgősen több és bölcsebb szabályozásra van szükség.
Az Egyesült Államok képviselőházában ülő kollégáink már megtették ezt a lépést, amikor elfogadták a
Dodd-Frank törvényjavaslatot. Legfőbb ideje, hogy ugyanezt az Európai Parlament és az Európai Unió is
megtegye.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, támogatom az európai bankfelügyeleti
hatóság létrehozását, mert az ki tudná igazítani az közelmúltbéli gazdasági és pénzügyi válság során
megmutatkozott szabályozási hiányosságokat, amelyekre – sajnálattal kell közölnöm – a Parlament már
jóval korábban rámutatott.

Tény, hogy amint az e témában előterjesztett jelentések közül többől is kiderül, a csupán a saját
országhatárukig terjedő illetékességgel bíró nemzetközi felügyelők közötti puszta koordináció nem elegendő
a belső piacot valóban határok nélküli területnek tekintő pénzügyi intézmények ellenőrzésére. Ezért e hatóság
létrehozása jelentős első lépés lehetne ennek a problémának a megelőzése érdekében.

Alfredo Pallone (PPE). – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, szilárdan hiszek ezeknek a független
és kiterjedt hatáskörrel bíró hatóságoknak a létrehozásában, amelyek rendelkeznek a szükséges fegyelmi
jogkörrel és képességgel a közvetlen beavatkozáshoz, anélkül, hogy végig kellene járniuk a tagállamok, a
Tanács vagy a Bizottság eljárásait. Vannak azonban fenntartásaim is, mert el kell kerülnünk azt, hogy a
bankrendszerre bármilyen formában adóterhek nehezedjenek.

Mindez elsősorban a fellendülés érdekében fontos és azért, hogy a költségek végül ne a kis- és
középvállalkozásokra vagy a polgárokra terhelődjenek, mindenekfelett pedig azért, mert nincsen egységes
bankrendszerünk. Az olasz bankrendszer például kiállta a vihart és bebizonyosodott, hogy biztos és szilárd
pénzügyi alapokon áll, amely elsősorban az állampolgárok megtakarításaira, nem pedig spekulációra épül,
mint sok más országban.

Kétségeim vannak továbbá a pénzügyi tevékenységek betiltását illetően, még ha az csak ideiglenes is, mivel
azt lehetőség szerint rendkívüli körülmények függvényévé kellene tenni. Úgy vélem továbbá, hogy jó ötlet
egyértelműen meghatározni az európai felügyeleti hatóság (ESA) rendszerszintű fontossággal bíró
csoportokkal szembeni közvetlen felügyeleti felelősségét, és tisztázni az Európai Rendszerkockázati Testület
(ESRB) általi makroprudenciális, illetve az ESA általi mikroprudenciális felügyelet szerepét.

Mindezek miatt azt remélem, hogy a mai szavazás eredményeképpen azonnali, gyors és kiegyensúlyozott
kompromisszumot sikerül majd elérnünk a Tanáccsal.

Jelentés: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Elnök úr, végül képviselőcsoportom hatására a jelentés mellett szavaztam,
bár meg kell mondanom, hogy tartalmaz néhány olyan populista elemet, amelyet én nem tartok jó jogszabályi
rendelkezésnek. Azt természetesen le kell szögezni, hogy senki nem akarja az adófizetőkkel kisegíttetni a
bankokat. Nyilvánvalóan szükség van univerzális szabályokra, de nem gondolom, hogy ennek a fajta szigorú
szabályozásnak, például a jutalmakat illetően, európai szintű jogszabályok tárgyát kellene képeznie: ezt
nemzeti szinten kellene rendezni, és végső soron a bankoknak kellene meghozniuk a döntéseket. Nyilván
nyithatunk általános etikai vitát arról, hogy mi ésszerű és mi nem, de tudom, hogy a 27 európai uniós tagállam
között megoszlanak a vélemények arról, hogy mi minősül ésszerűnek és mi nem.

Akkor miért szavaztam a jelentés mellett? Mert megvannak a jó oldalai is, mint például a tőkével kapcsolatos
új szabályok, és még sok más dolog. Természetesen biztosítanunk kell, hogy a bankrendszer biztos alapokon
működhessen és komolyan vegye felelősségét, sokkal inkább, mint eddig. Egyikünk sem szeretné, ha a
jövőben hasonló válság következne be a banki ágazatban.

Jelentés: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a közelmúltbeli pénzügyi válság számos
vitát eredményezett arról, hogy sürgős közbelépésre van szükség a pénzügyi rendszer fenntarthatóságának
és stabilitásának garantálása érdekében.

Az eddig elfogadott intézkedések példátlan költségekkel járnak, és számos kellemetlen mellékhatást vonnak
maguk után, mint például a pénzügyi piacok befagyását, a hitelpiacok beszűkülését, az üzleti vállalkozások
megbénulását, a munkanélküliség ugrásszerű emelkedését és az adóbevételek csökkenését. Bármekkora
legyen is a végső költség, nyilvánvaló, hogy túl magas lesz az európai adófizetők számára, és mindezt a
növekedés és munkahelyteremtés is meg fogja szenvedni. Az Európában és az Egyesült Államokban
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alkalmazott számos különféle megközelítés, módszer és eszköz komoly aggályokat vetett fel a gyakorlat
átfogó eredményességét, a jogbizonytalanságot és a versenytorzulásokat illetően.

Ezért most fontosabb, mint valaha, hogy a szabályozások és eljárások nemzetközi összehangolása útján
következetes és globális megoldásokat találjunk, és az Európai Uniónak most kell a leginkább a folyamat
élére állnia és aktív szerepet vállalnia az új pénzügyi rendszernek, a 27 tagállam szilárd és biztos alapokon
nyugvó európai egységes piacának megtervezésében.

Állásfoglalásra irányuló indítvány: Az európai pénzügyi stabilizációs eszközről és az európai
pénzügyi stabilizációs mechanizmusról, valamint a jövőbeli intézkedésekről (B7-0410/2010)

Anni Podimata (S&D). – (EL) Elnök asszony, képviselőcsoportunk ma az európai pénzügyi stabilizációs
eszköz és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról hozott május 9-i határozatokról
szóló indítvány ellen szavazott, annak ellenére, hogy véleményünk szerint ezek a határozatok rendkívül
pozitívak és fontosak az egységes valuta védelme és az euróövezet stabilizációja szempontjából.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy emlékeztessem a tisztelt Házat: az Európai Parlament már
nagyon régen megkérte a Tanácsot, hogy ebbe az irányba mozduljon el, ezáltal tegyen bizonyságot az egység
és a szolidaritás melletti elkötelezettségéről a piacok számára. Ugyanakkor azonban úgy gondoljuk, hogy
az Európai Központi Bank ugyanerről az akaratról és szolidaritásról tett tanúbizonyságot a másodlagos
kötvénypiacon történő ideiglenes közbelépésről szóló határozatával, amely teljes mértékben összhangban
állt a Pénzügyminiszterek Tanácsa által hozott határozat általános szellemiségével.

Ezért nem értjük és nem támogatjuk a (14) bekezdés szellemiségét, amely bírálja az Európai Központi Bankot
e határozata miatt.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Köszönöm, elnök asszony. A javasolt pénzügyi stabilizációs mechanizmusok
késve bár, de fontos támogatást nyújtanak majd a pénzügyi nehézségekkel szembesülő országoknak.
Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy ezek csupán ideiglenes intézkedések. A válság katalizátorként
viselkedve rámutatott arra, hogy számos tagállam (elsősorban az euróövezeti tagállamok) gazdaságpolitikája
jelentős és mélyen gyökerező problémákat rejt magában, valamint arra, hogy e politikák koordinálása nem
kis nehézséggel jár. Mindenképpen vitázzunk az európai monetáris alappal kapcsolatos elképzelésről, de
mielőtt létrehoznánk egy ilyen új intézményt, működésük javításán keresztül tökéletesítenünk kell a
meglévőket. Elsősorban az Európai Unió költségvetésének konszolidálására és a kohézió megteremtésére
kellene összpontosítanunk. Mindenképpen el kell kerülnünk egy olyan helyzet kialakulását, amelyben egy
sor támogatási mechanizmus tartja fenn az euróövezet tagállamainak gazdasági stabilitását és pozitív
hitelbesorolását, míg a fennmaradó tagállamokat, így az enyémet is, szabadon kiszolgáltatják a nemzetközi
piacok kényének-kedvének. Köszönöm.

Állásfoglalásra irányuló indítvány: Izland európai uniós tagság iránti kérelméről (B7-0407/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – Tisztelt elnök asszony, ellenzem ezt az Izlandról szóló indítványt, mert az izlandi
bankok által felvett hitelek visszafizetését annak kikötése nélkül írja elő, hogy e teher ne az egyszerű izlandi
nép vállára nehezedjen. A Nagy-Britannia és Hollandia által követelt megállapodás valójában hatalmas,
3,7 milliárd eurós összeggel terhelné meg az izlandi munkavállalókat és adófizetőket. Hadd emlékeztessem
az Európai Parlamentet arra, hogy egy népszavazás alkalmával Izland lakosságának 93%-a elvetette, hogy
felvállaljanak egy olyan megsemmisítő adósságtömeget, amelyet nem ők, hanem a pénzügyi spekulánsok
vettek fel. Fizessék csak meg ezt az árat a spekulánsok és szerencsejátékosok, akik szemérmetlen hasznot
húztak ebből a spekulációból.

Az uniós intézmények, és különösen a Bizottság számos országot arra kényszerített, hogy radikális módon
megnyirbálják a közszolgáltatásokat és az életszínvonalat, miközben a kisujjukat sem mozdították azért,
hogy megtörjék a pénzügyi piacok által gyakorolt nyakló nélküli hatalmat. Ezek egyébként azok a cápák,
akiket Hannan úr és a brit konzervatív párt védelmez, miközben kormányuk éppen nagymértékű megszorító
intézkedéseket készül bevezetni a brit munkásosztály terhére.

Mi, baloldaliak felelősségünknek érezzük, hogy megmondjuk az igazat, és figyelmeztessük Izland népét arra,
hogy az uniós intézmények a válságot okozó neoliberális politikák mellett kötelezték el magukat, és nem
igazi jóakaróik.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök asszony, én az állásfoglalás mellett szavaztam, és most szeretném
elmondani, hogy szilárdan támogatom az EU és Izland közötti csatlakozási tárgyalásokat, illetve Izland
esetleges uniós tagságát.

Izland kétségkívül erős demokráciai kultúrával, szilárd emberi jogi rendszerrel és fejlett gazdasággal rendelkező
európai ország. Megérett az idő arra, hogy az Unió továbbterjeszkedjen olyan területekre, amelyek eleget
tesznek a csatlakozáshoz szükséges demokráciai, földrajzi és egyéb kritériumoknak. Az Unió bővítésének
nem szabad itt megállnia, hiszen vannak még más európai országok is a várólistán, például Horvátország
és más balkáni országok, illetve – esetleg és remélhetőleg – egy napon talán Ukrajna, Grúzia és
Fehéroroszország is.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Uniónak a bővítés volt eddig a legsikeresebb külpolitikai eszköze, hiszen
teljesen átformálta a politikai és gazdasági viszonyokat és a szélesebb értelemben vett európai kontinenst.
Hozzuk hát újra mozgásba a rendszert, és legyen Izland az EU első új, Lisszabon utáni tagállama!

Daniel Hannan (ECR). – Elnök asszony, megható az a bizakodás, amellyel ez a Ház azt hiszi, hogy a jelen
körülmények között bárki is megszavazná az Unióhoz való csatlakozást. Az Európai Parlament immár nem
először tesz tanúbizonyságot olyan mértékű optimizmusról, amely mellett Pangloss doktor is Kasszandrának
tűnne. 1992 óta járok Izlandra. Rendszeres és hálás vendég vagyok ott. Az évek alatt láttam, hogyan alakul
át az ország. Természetesen nehéz idők vannak mögötte, de senki sem tagadhatja, milyen mértékű előrelépés
által jutott ez a nép két nemzedék alatt az önfenntartó gazdálkodástól és halászattól odáig, hogy ma a világ
egyik legmagasabb életszínvonalát élvezheti.

Demokrata vagyok és tiszteletben fogom tartani az izlandi nép akaratát, bárhogy döntsön is. Ha megszavazzák
az Unióhoz való csatlakozást, természetesen támogatni fogom a kérésüket. Azonban egy pillanatig sem
tudom elképzelni, hogy megszavazzák az Althing (a világ egyik legrégebbi parlamentje) előjogainak feladását,
vagy ugyanolyan sterilitásra ítéljék óceánjaikat, mint a Nagy-Britanniát körülvevő tengereket, vagy hogy
lemondjanak a minden izlandi emberrel vele született autonómiáról és önállóságról.

Leghíresebb modern regényük címe: Független emberek (Sjálfstætt fólk). E szavak igazi jelentését a nem izlandiak
nehezen fogják fel. Hacsak nem ítéltem meg őket rendkívül tévesen, nem fogják megszavazni a
függetlenségükről való lemondást és demokráciájuk feladását.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Elnök asszony, az állásfoglalás mellett szavaztam. Kitűnő dolognak
tartom, hogy a Bizottság ilyen gyorsan haladt előre a csatlakozási tárgyalások elindítása terén, amióta a
kérelem beérkezett. Izland csatlakozása megerősítené az együttműködést a sarkköri régióban, és megnövelné
a térség súlyát az uniós politikában. Izland azonban végső soron maga fog dönteni arról, hogy kíván-e
csatlakozni. A világ egyik legrégebbi demokráciájáról van szó, egy olyan országról, ahol a demokrácia valóban
működik.

Mindamellett a tárgyalások bonyolódnak. A mezőgazdaság, a regionális politika, és különösen a bálnavadászat
– a kereskedelmi célú bálnavadászat és bálnából készült termékek értékesítése, elsősorban Japánnak – olyan
területek, amelyeket illetően az Uniónak végig kell gondolnia, hogyan viszi tovább a tárgyalásokat.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Said El Khadraoui (A7-0208/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) A most is dühöngő pénzügyi és gazdasági válság után változtatásokat
kell eszközölni a pénzügyi szolgáltatási ágazatban és nyilvánosan működő társaságoknál alkalmazott
javadalmazási politika terén. Ahhoz azonban, hogy elkerülhessük a szervezetlen megközelítést és egyenlő
versenyfeltételeket biztosíthassunk a különböző tagállamokban, európai kezdeményezésre van szükség.
Ezért teljes mértékben támogatom ezt a kezdeményezést. Valóban létfontosságú, hogy mostantól elkerüljük
az egyes vállalatok kockázatainak túlzott mértékű emelkedését, különösen pedig a rendszerszintű kockázat
általános növekedését. Amint a jelentés hangsúlyozza, az ilyen kockázatok vállalásával kapcsolatos döntéseket
a vállalatok igazgatótanácsai és vezérigazgatói, valamint az ott dolgozó alkalmazottak hozzák meg. Az
európai bankok kereskedőinek és igazgatóinak kifizetett prémiumok korlátok között tartása érdekében a
jelentés azt tervezi, hogy a jövőben a kereskedők jövedelmük változó részének legfeljebb 60%-át kaphassák
meg azonnal, jelentős részét (legalább 40%-át) pedig csak egy legalább hároméves időszak elteltével, hogy
a hosszú távú kockázatokat is figyelembe lehessen venni.
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Zigmantas Balčytis (S&D), írásban. – A jelentés mellett szavaztam. A pénzügyi ágazatban és néhány tőzsdén
jegyzett társaságnál a bérezési politika olyan, hogy a társaság kockázati profilját jelentősen befolyásolni
képes beosztásban lévő munkatársak esetében a rövid távú nyereségszerzést jutalmazza, ami a munkavállalók,
a megtakarítók és a befektetők kárára megvalósuló, egyre kockázatosabb üzleti modellek kialakulásához
vezet. A pénzügyi intézmények nem megfelelő javadalmazási struktúrái fontos szerepet játszottak a jelenlegi
pénzügyi, gazdasági és társadalmi válságot előidéző kockázatok felhalmozódásában. Ezért nagyon is
támogatom a Bizottság megfelelő és átlátható javadalmazási gyakorlatok meghatározására vonatkozó
javaslatát, amelyeket folyamatosan felülvizsgálnának és szükség esetén kiigazítanának, hogy egész Európában
azonos feltételeket teremtsenek és biztosítsák az európai pénzügyi ágazat világszintű versenyképességét.

Andrew Henry William Brons (NI), írásban. – A jelentés mellett szavaztunk, mert bírálta a pénzügyi
intézményeket, de nem vezetett be európai szintű jogi szabályozást.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy a javadalmazás hatékony szabályozásáról szóló fejezetben a részvényeseknek lehetőséget kell kapniuk
a fenntartható javadalmazási politikákkal kapcsolatos döntéshozatalba való beleszólásra. Ehhez szükséges,
hogy a vállalat közgyűlésén a javadalmazási jelentésről szóló nem kötelező érvényű szavazás
révén kinyilváníthassák a javadalmazási politikáról kialakított álláspontjukat. A kockázatkezeléssel foglalkozó
igazgatósági tagoknak ezenkívül függetleneknek kell lenniük az általuk ellenőrzött részlegektől, megfelelő
felhatalmazással kell rendelkezniük és az adott vállalati részlegek teljesítményétől független javadalmazásban
kell részesülniük.

Mário David (PPE), írásban. – (PT) Tudván azt, hogy a megfelelő ellenőrzési eszközök hiánya nagymértékben
hozzájárult a pénzügyi intézmények túlzott kockázatvállalásához, és ismerve a jegyzett társaságok
igazgatásának fontosságát a pénzügyi rendszer stabilitása tekintetében, a jelentésben javasolt intézkedések
mellett szavazok. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság során valóban egyértelművé vált, hogy az egyes
vállalatok által osztogatott nem megfelelő mértékű javadalmazás túlzott és óvatlan kockázatfelméréshez
vezetett, amely célja a rövid távú nyereség maximalizálása volt. E gyakorlat ismételt alkalmazása kockázatalapú
üzleti modellek kialakulását eredményezte, amely aláásta a vállalatok fenntartható növekedését. Ezért
intézkedéseket kell tenni a kockázatvállalás csökkentése és az ösztönzési rendszer átformálása érdekében.
Ezért sokkal inkább az ilyen vállalatok felsővezetésének javadalmazása terén teendő koordinált európai
fellépésre lenne szükség, mintsem a pénzügyi ágazat és a jegyzett társaságok javadalmazási politikája terén
indítandó európai kezdeményezésre.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A jegyzett társaságok igazgatóinak nyújtott javadalmazás a gazdasági
válságot kísérő viták egyik legvitatottabb témája volt. Létfontosságú egy olyan, az átláthatóság elvén nyugvó
javadalmazási politika megvalósítása, amely nem a rövid, hanem a hosszú távú eredményeket jutalmazza
és megelőzi – a múltban sajnos többször is tapasztalt – túlzott kockázatvállalást. Azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy az eredményes javadalmazási politika elemeit a részvényesek közgyűlésének kell jóváhagynia, hogy
az igazgatók méltányos javadalmazásban részesüljenek munkájukért.

Wolf Klinz (ALDE), írásban. – (DE) Támogatom a jelenlegi javadalmazási politika olyan irányú átalakítását
célzó európai uniós kezdeményezést, hogy annak középpontjában a hosszú távú sikeresség álljon, és a
döntéshozók nagyobb felelősséget viseljenek. Ennek azonban nem szabad oda vezetnie, hogy a politikusok
határozzák meg a fizetések szintjét. Ezt a feladatot továbbra is a bankokon belüli meglévő struktúráknak –
például a felügyelőbizottságnak és a közgyűlésnek – kell ellátniuk. Ezért a javasolt javadalmazási politikának
nem szabad kiváltania a meglévő struktúrákat, csak szükség esetén ki kell egészítenie azokat, biztosítva,
hogy mindez hozzájáruljon a pénzügyi döntéshozatal minőségének javításához.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Ez a szöveg egyértelműen fogalmaz a pusztán a rövid
távú nyereség és egyéni pénzügyi érdekek hajszolásával okozott kockázatokkal kapcsolatban. A
következetesség kedvéért ezért el kell ítélnie minden teljesítményhez kötött kifizetést, az egész neoliberális
rendszerrel és annak részvénypiaci kaszinójával együtt. Ezt azonban nem teszi meg. Ehelyett a pénzügyi
központok közötti tisztességes versenyt dicsőíti és a részvényesek mindenhatóságát hirdeti a pénzügyi
intézményeken belül. Ez elfogadhatatlan. Ezért a szöveg ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság felvetette a jegyzett társaságok
felsővezetése javadalmazásának és a pénzügyi szolgáltatási ágazatban alkalmazott javadalmazási politikáknak
a kérdését. Az úgynevezett változó jövedelem megszerzése érdekében a rövid távú eredmények hajszolása
időnként több mint óvatlan vezetési gyakorlatokat eredményezhet, amelyek nem szolgálják a munkavállalók,
a részvénytulajdonosok és általában véve a társadalom érdekeit. A nagy pénzügyi csoportok világszintű
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tevékenységéből eredő rendszerszintű kockázat miatt intézkedéseket kell tenni ennek a változó jövedelemnek
a szabályozására, hogy elkerüljük, hogy a szóban forgó vállalatok a jövőben sérülékeny helyzetbe kerüljenek.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Okos lépés, hogy az EU korlátozza a prémiumkifizetéseket, csak az a
kár, hogy túl kevés ilyen intézkedés létezik. Nem kell hosszasan magyarázni, miért nem szabad a
prémiumoknak túllépniük egy bizonyos határt, amely elismerten igen magas és nagyvonalú, és miért kell
azokat hosszabb távon kiszámítani. A vezetők által ma hozott döntések eredményei sokszor csak évek múlva
válnak láthatóvá vagy meghatározhatóvá.

Sokszor a rövid távú nyereséget termelő vállalatok hosszú távon veszteségesek, vagy akár tönkre is mennek.
Az utolsó csepp tőkét is kifacsarják a társaságból, aztán engedik elsüllyedni. A mai határozat eredményeképpen
a vezetők remélhetőleg visszafogottabb döntéseket hoznak és fenntarthatóbb megközelítést alkalmaznak
majd.

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) A banki ágazatban dolgozó vezetők fizetésének maximálása fontos
és helyes lépés. A vezetők kívántak olyan kockázatokat vállalni, amelyek azután nagymértékben hozzájárultak
a mai gazdasági és pénzügyi válság kialakulásához. A prémiumok részleges kifizetését célzó intézkedés
feltehetőleg ösztönzőleg hat majd a fenntartható gazdasági tevékenységre, és megelőzi a felelőtlenül
kockázatos ügyleteket. Ezért a jelentés mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), írásban. – (PT) Az állásfoglalás mellett szavaztam a benne foglalt
iránymutatások miatt. Úgy gondolom, fontos az alábbiak garantálása:

1. A javadalmazás hatékony szabályozása

– tekintve, hogy a felügyeleti hatóságok feladata annak eldöntése, hogy egy pénzügyi intézmény vagy jegyzett
társaság rendelkezzen-e javadalmazási bizottsággal;

2. A javadalmazás és az óvatos kockázatvállalás hatékony társítása

– a javadalmazás minden olyan kockázathoz történő igazításán keresztül, amely befolyásolhatja egy társaság
átfogó teljesítményét és stabilitását;

– a változó javadalmazás szintjét a teljesítményre vonatkozó, előre meghatározott és mérhető kritériumok
alapján történő meghatározásán keresztül;

– annak kijelentése által, hogy garantált bónuszok nem képezhetik részét a javadalmazási terveknek;

3. A javadalmazási csomag kiegyensúlyozott szerkezete

– azáltal, hogy a társaságok egyértelmű, kimerítő és helytálló információkat tesznek közzé javadalmazási
gyakorlatukról;

– a vállalatok – köztük az állami vállalatok – magánnyugdíj- és nyugdíj-kiegészítési politikáinak nyilvánosságra
hozatalán keresztül.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) A pénzügyi ágazatban és néhány tőzsdén jegyzett társaságnál a bérezési
politika olyan, hogy a társaság kockázati profilját jelentősen befolyásolni képes beosztásban lévő munkatársak
esetében a rövid távú nyereségszerzést jutalmazza, ami a munkavállalók, a megtakarítók és a befektetők
kárára megvalósuló, egyre kockázatosabb üzleti modellek kialakulásához vezet.

Ezen túlmenően a Bizottság pénzügyi intézmények vállalatirányításáról és a javadalmazási politikákról szóló
zöld könyve hangsúlyozza, hogy a hatékony ellenőrzési mechanizmusok hiánya jelentősen hozzájárult a
pénzügyi intézmények túlzott kockázatvállalásához. Tekintettel a javadalmazási gyakorlatokkal összefüggő
problémák megoldására irányuló számos nemzetközi, európai és nemzeti szintű kezdeményezésre, és szem
előtt tartva, hogy kulcsfontosságú egy koordinált stratégia nemzetközi szintű elfogadása, támogatom a
Bizottság eddigi kezdeményezéseit.

Mindamellett úgy vélem, hogy a pénzügyi ágazatban alkalmazott javadalmazási politika tekintetében
figyelembe kell venni a pénzügyi ágazat méretét és következésképpen a javadalmazási politikára nézve
további szabályozási terheket szükségessé tevő rendszerszintű kockázatok előidézésében játszott szerepét.
Ezenkívül úgy gondolom, hogy a felügyeleti hatóságoknak kell eldönteniük, szükség van-e javadalmazási
bizottságra a pénzügyi intézményeken belül, figyelemmel azok nagyságára, belső szervezetére, valamint
üzleti tevékenységének jellegére és összetettségére.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – (FR) Egy olyan korban, amikor az egyenlőtlenségek drámai
módon nőnek és a pénzügyi világban normává vált a tisztességtelen mértékű javadalmazás, üdvözlöm ennek
az irányelvnek az elfogadását, amely az első lépést jelenti a fizetések és prémiumok korlátozása felé.
Mindamellett ezután is nap mint nap elítéljük ezt a botrányos és gyalázatos magatartást mindaddig, amíg
egy európai jövedelemmaximalizálási rendszer bevezetésével érdemben is tesznek valamit az alacsony
fizetések és a nagyvállalatok igazgatóinak javadalmazása között tátongó szakadék áthidalása érdekében.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Teljes mértékben üdvözlöm ezt a jelentést.

Michael Theurer (ALDE), írásban. – (DE) Támogatom a jelenlegi javadalmazási politika olyan irányú
átalakítását célzó európai uniós fellépést, hogy annak középpontjában a hosszú távú sikeresség álljon, és
fokozódjon a döntéshozók elszámoltathatósága. Ennek azonban nem szabad oda vezetnie, hogy a politika
határozza meg a fizetések szintjét. Ezt a feladatot továbbra is a már meglévő szerveknek – például a bankok
felügyelőbizottságának és közgyűlésének – kell ellátniuk. Ezért a javasolt javadalmazási politikának nem
szabad kiváltania a meglévő struktúrákat, csak szükség esetén ki kell egészítenie azokat, amennyiben ez
hozzájárul a gazdasági döntéshozatal minőségének javításához.

Angelika Werthmann (NI), írásban. – (DE) A válság árát az adófizetők fizetik meg, holott az nem miattuk
következett be. A válságot az azóta ismét busás nyereséget termelő bankok okozták a tőkésítés hiányán és
a túlzott kockázatvállalási hajlandóságon keresztül. Nem tűrhetjük, hogy a bankok megtartsák a hasznukat,
nagy összegű prémiumokat fizessenek ki vezetőiknek és az általuk termelt veszteségeket a társadalomra
hárítsák – azaz mindannyiunkra. Részemről egy kristálytiszta ellenőrzési mechanizmus pártján állok.
Üdvözlöm az elért előrehaladást – jó irányba mutat, de nem szabad itt megállnunk. Biztosítanunk kell, hogy
a társaságok részesüljenek a hasznából, ne pedig egyes felsővezetők ölébe hulljon megint minden pénz.

Ajánlás második olvasatra: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), írásban. – (IT) A szóban forgó jelentés mellett szavaztam, mert véleményem
szerint az európai élelmiszer-biztonság a világos és határozott szabályozáson áll vagy bukik. Különösen
gondolok itt a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek kérdésére. Remélem, hogy a
Parlament e kérdésben elfoglalt álláspontját – amely nagy többséggel elítéli az ilyen típusú élelmiszereket –
megfelelően figyelembe veszik majd.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) E rendelettervezet célja az új élelmiszerek Unión belüli forgalmazására
vonatkozó szabályok harmonizálása. Az első célkitűzés az emberi életnek és egészségnek, valamint az állatok
egészségének és jólétének magas szintű védelme, ugyanakkor összhangban a belső piac átlátható és hatékony
működésével és az agrár-élelmiszeriparon belüli innováció ösztönzésének szükségességével. Támogattam
ezt a jelentést, noha a plenáris ülésen benyújtott módosítások közül többet is elleneztem. Ilyen volt például
a 11. módosítás, amely szerint „Ennek következtében a klónozott állatokból vagy utódaikból készült
élelmiszerek nem kerülhetnek fel az uniós listára”, és a klónozott állatokból vagy utódaikból származó
élelmiszerek kizárásának hatókörére és céljaira vonatkozó 14. módosítás. Nem arról van szó tulajdonképpen,
hogy támogatjuk vagy ellenezzük a klónozott állatokból vagy utódaikból készült élelmiszerek forgalmazását,
hanem arról, hogy külön javaslatot szeretnénk ebben a témában az Európai Bizottságtól anélkül, hogy előre
állást foglalnánk az esetleges betiltás mellett vagy ellen.

Elena Băsescu (PPE), írásban. – (RO) Megszavaztam az új élelmiszerekről szóló jelentés 37. számú
módosítását. Támogatom a javaslatot, amely arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen
jogszabályi intézkedéseket a klónozott állatokból származó termékek forgalmazásának betiltására. Az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szerint a klónozott állatokból származó termékek gyártása jelenleg
etikai szempontból nem indokolt: a klónozott állatok súlyos egészségügyi problémákkal küzdenek, legtöbbjük
csak egy-két napot vagy hetet ér meg. Az állatorvosok úgy döntöttek, hogy elaltatják Dolly bárányt, az első
felnőtt sejtből klónozott emlőst, mivel súlyos egészségügyi problémái voltak. Az eset nyomán újból felizzott
az állatok klónozásával járó következmények körüli vita. Az Európai Unió polgárai nem akarnak
élelmiszerként történő fogyasztás céljára állatokat klónozni.

Egy európai bizottsági felmérés szerint a polgárok 84%-a véli úgy, hogy még nem állnak rendelkezésre kellő
ismeretek a klónozott állatokból származó élelmiszerek fogyasztásával összefüggő hosszú távú hatásokról.
Aggályok vetődnek fel az ilyen élelmiszerek fogyasztásával járó lehetséges mellékhatásokat illetően is. Az
állatok fogyasztási célra történő klónozása elleni további érv az, hogy az európai piac már így is megfelelő
élelmiszerkínálattal rendelkezik.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE), írásban. – (FR) A jelentés keretében a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért Képviselőcsoport tagjai megszavazták azt a módosítást, amelynek értelmében a géntechnológiával
módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított élelmiszertermékeket olyan címkével kell ellátni, amely
közli a fogyasztóval a genetikai módosítás tényét. Ez a módosítás sajnos nem szerzett minősített többséget,
ezért majd a közös agrárpolitika jövőbeni jelentős reformjakor kell visszatérnünk rá. Volna még egy
kulcsfontosságú kérdés a klónozott állatok, azok utódai és az ezekből származó élelmiszerek körüli vitát
illetően. A Tanács és a Bizottság a klónozott állatok utódait is bele kívánta foglalni az új élelmiszerek
kategóriájába, az ALDE képviselői – akárcsak a parlamenti képviselők többsége – azonban egyértelműen
elvetették ezt az álláspontot. Jelenleg semmiféle jogszabály nem engedélyezi vagy tiltja a klónozott állatokból
származó termékeket (például tejet vagy húst). Ezért az európai parlamenti képviselők olyan jogszabályt
követelnek, amely kifejezetten megtiltja a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszereket,
és moratóriumot ír elő azok forgalmazására. E szavazásnak köszönhetően Dolly nem kerülhet az Önök
asztalára.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az új élelmiszerekről szóló jogszabályok úgy rendelkeznek,
hogy a nanotechnológiával gyártott élelmiszereket csak bizonyos módszerek szerinti értékelések elvégzése
után lehet engedélyezni. A jogszabályok hasonlóképpen előírják, hogy a klónozott állatokból vagy utódaikból
származó élelmiszerek nem engedélyezhetők az Európai Unióban. Új helyzettel állunk szemben, és
alkalmaznunk kell az elővigyázatosság elvét. További tudományos ismeretekre van még szükség ezen a
téren.

Nessa Childers (S&D), írásban. – Noha a csoportommal együtt szívesen megszavaztam a jelentés legnagyobb
részét, nem tudtam támogatni a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított
állati eredetű termékek ilyen értelmű címkézéséről szóló 76. számú módosítást. Azért nem támogattam ezt
a módosítást, mert az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) széles körű kutatásokat végzett ezen a
területen, és arra a következtetésre jutott, hogy ebben az esetben a címkézés nem indokolt. Az ilyen címkézés
kedvezőtlen hatást gyakorolna az európai mezőgazdaságra, amelyre nyomás nehezedne, hogy drágább,
géntechnológiával nem módosított takarmányt vásároljon és állítson elő. Ebben a kérdésben további
egyeztetésekre van szükség, mielőtt megteszünk egy ilyen fontos lépést.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) A jelentés mellett szavaztam azért, hogy a klónozott
állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek mentesítést kapjanak az új élelmiszerekről szóló rendelet
hatálya alól, és a klónozott állatokból származó új élelmiszerek behozatala embargó alá kerüljön. Azért is
szavaztam mellette, hogy támogassam azt a törekvést, hogy azokat az élelmiszereket, amelyek gyártása során
különös kockázatértékelési módszereket kívánó eljárásokat alkalmaztak (például a nanotechnológiával
feldolgozott élelmiszereket) addig ne lehessen forgalomba hozni, amíg ezeket a különleges módszereket
használatra jóvá nem hagyták, és ilyen módszereken alapuló megfelelő biztonsági értékelésekkel be nem
bizonyították, hogy ezek az élelmiszerek biztonságosan fogyaszthatók.

Ezek az új élelmiszerek veszélyt jelentenek a mezőgazdasági termelésre, amely ez idáig a legnagyobb
élelmiszer-szállító volt. Foglalkozni kell ezenkívül a fogyasztóvédelem kérdésével is. Az új élelmiszerek
címkézéséről szóló bizottsági rendelet minden rendelkezése szándékosan nem megfelelő és zavaros a
fogyasztó számára. A multik a verseny hevében nem biztonságos tudományos technológiákkal árasztják el
a piacot. Nem az ilyen – többségében a klónozott állatokból származó élelmiszerek és nanoanyagok felé
kacsingató – vállalatok pénzügyi érdekeinek kellene meghatározniuk az élelmiszerekre vonatkozó
fogyasztóvédelmi szabványokat.

Philippe de Villiers (EFD), írásban. – (FR) Az Európai Parlamentet felkérték, hogy véleményezze a
Liotard asszony által az új élelmiszerekkel kapcsolatban előterjesztett jogalkotási állásfoglalás-tervezetet.

Az új élelmiszerek és étrend-kiegészítők lehetnek növényi vagy állati eredetűek, sőt akár tudományos és
technológiai kutatások eredményeképpen előállított termékek is. Olyan összetevőkről vagy élelmiszerekről
van szó, amelyeket eddig elenyésző mértékben vagy egyáltalán nem fogyasztottunk. Az Európai Unió azonban
jogszabályokat alkot róluk.

Az élelmiszerek életünk alapkövei; igen kockázatos dolog a nagy élelmiszer-ipari vállalatok kedvéért
módosítani azt, amin az emberiség több ezer éve él.

Napirenden van az állatok élelmiszer-ipari feldolgozásra történő klónozásának és a géntechnikával módosított
élelmiszereknek a kérdése. Ez csapda.
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Nem az Európai Unió feladata az új élelmiszerek bevezetése és a kapcsolódó jogszabályok megalkotása a
tagállamokban. Az ilyen természetű határozat a nemzeti szuverenitás megsértésének minősül, ezért
megerősítem, hogy ellenzem ezt a jelentést.

Anne Delvaux (PPE), írásban. – (FR) Nagy örömömre szolgált az új élelmiszerekről szóló rendelettervezettel
kapcsolatos szavazás. Úgy a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszereket, mint akár a
nanotechnológiával gyártott élelmiszertermékeket illetően a Parlament az elővigyázatosság elvét helyezte
előtérbe. Nem rendelkezünk még elegendő tudományos ismerettel vagy kockázatelemzéssel ahhoz, hogy
engedélyezhessük ezeket az új élelmiszer-összetevőket! Véleményem szerint folytatni kell a technológiai
kutatást és fejlesztést. Mindamellett nem támogatom azokat az élelmiszerügyi fundamentalistákat sem, akik
azt szeretnék, ha teljes kockázatmentességet kérnénk (vagy, egyesek szerint, követelnénk), ami bizonyos
esetekben túlzott biztonsági szabványokat eredményezne.

A szóban forgó kérdésben azonban úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, a 2008-ban
(Eurobarometer) a témában megkérdezett európai polgárok kívánságának megfelelően. Többségük (65%)
úgy nyilatkozott, hogy ellenzi a klónozott állatok fogyasztását.

Végül, de nem utolsósorban, az állatok klónozása gyakran egyet jelent az állatok szenvedésével. Emlékezzünk
csak Dolly bárányra. Olyan korlátozott lenne már most a rendelkezésünkre álló élelmiszer-kínálat, hogy az
indokolná ezt a gyakorlatot?

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Az új élelmiszerekről szóló jelentés mellett szavaztam, mert az olyan
új szabályokat vezet be, amelyek meg fogják erősíteni ezeknek az élelmiszereknek a biztonságosságát az
Európai Unióban. Mindamellett úgy gondolom, hogy a klónozott állatokból vagy utódaikból származó
élelmiszereket nem szabad engedélyezni az Európai Unióban.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A rendelet célja az élelmiszer-biztonság garantálása azáltal, hogy megpróbálja
a lehető legegészségesebbé tenni a termék által a gazdaságból az asztalra kerülésig bejárt utat. Éppen ezért
vannak aggályaink a gyártási folyamatokat, a címkézést és a piacfelügyeletet illetően. Osztom ezeket az
aggályokat, mivel céljuk lehetővé tenni a fogyasztók számára, hogy tájékozottan dönthessenek arról, milyen
ételeket fogyasztanak, kellő ismeretek birtokában azok összetételéről és gyártási módjáról. Mindamellett, és
látva, hogy az EU hajlamos egyre aktívabban szabályozni ezeket a kérdéseket, eszembe jut a géntechnológiával
módosított gabonák esete, amelyeknek annak idején megtiltották az uniós behozatalát, de szabadon
importálták harmadik országokból. Ebből az európai termelőknek hátrányuk származik, hiszen az áruházak
polcain termékeik olyan más termékekkel versenyeznek, amelyek mibenlétüket tekintve azonosak velük,
azonban gyorsabb vagy olcsóbb gyártási módszerekkel állították elő őket, így vonzóbbnak tűnhetnek a
fogyasztók szemében. Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2008-ban már jóváhagyta az élelmiszer-ipari célokra klónozott állatok
fogyasztását. Ahogy a géntechnológiával módosított növények esetében is történt, ez konkrét problémákkal
állítja szembe Európát ezeknek a termékeknek a behozatalát illetően, és sürgőssé teszi a kérdés szabályozását.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) E rendelet – az emberi élet és egészség, az állatok egészsége
és jóléte, a környezet és a fogyasztók érdekei magas szintű védelmének, valamint a belső piac átlátható és
hatékony működésének biztosítása, továbbá az agrár-élelmiszeriparon belüli innováció ösztönzése érdekében
– összehangolt szabályokat határoz meg az új élelmiszereknek a Közösségben történő forgalomba hozatalát
illetően. E rendeletet alkalmazni kell azon élelmiszer-adalékanyagokra, élelmiszer-ipari enzimekre,
élelmiszer-ízesítőkre és bizonyos ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkre, amelyek
esetében új, 1997. május 15. előtt nem használt gyártási eljárást – mint például mesterséges nanoanyagokat
– alkalmaznak, amely eljárás az élelmiszerek összetételében vagy szerkezetében számottevő változásokat
idéz elő. Amennyiben egy új élelmiszer gyógyszerhez hasonló hatást gyakorolhat az emberi szervezetre, a
Bizottság kikéri az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) véleményét arról, hogy az élelmiszer a 726/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozik-e. Támogatom a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek
kizárását a rendelet alkalmazási hatálya alól. Véleményem szerint ugyanis semmivel nem indokolható a
klónozott állatok fogyasztása, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy a klónozás nem veszélyezteti az
állatok jólétét.

João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) Az új élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozás célja az új
élelmiszerek Unión belüli forgalmazására vonatkozó harmonizált szabályozás bevezetése az emberi élet és
egészség, az állatok egészsége és jóléte, a környezet és a fogyasztók érdekei magas szintű védelmének
biztosítása érdekében. Mi a második olvasat mellett szavaztunk, mivel a javasolt módosítások ezeket a célokat
szolgálják. A dokumentum ezenkívül sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be egy olyan jogszabálytervezetet,
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amely megtiltja a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek Unión belüli forgalmazását,
hasonlóan egyes korábbi szövegekhez, így például a 2008. szeptember 3-i állásfoglaláshoz. Ez az
elővigyázatosság elvének helyes és megfelelő alkalmazását jelenti.

Szintén pozitívnak értékeljük a forgalomba hozott új élelmiszerek felügyeletének szükségességére vonatkozó
megállapítást. A Parlament többsége sajnos ismét elvetette a géntechnológiával módosított összetevőket
tartalmazó vagy géntechnológiával módosított takarmánnyal táplált állatokból készülő élelmiszerek
címkézésének szükségességét, ami megkérdőjelezi a tájékoztatás átláthatóságának és a fogyasztó választási
szabadságának elvét.

Lorenzo Fontana (EFD), írásban. – (IT) Az új élelmiszerekre vonatkozó szabályozás módosítása során
garantálnunk kell úgy az elővigyázatosság elvének, mint az élelmiszer-biztonságnak a szem előtt tartását,
amely utóbbi az egyik legfontosabb szempont a jogszabály alkalmazása terén. Az előadó javaslata, hogy
zárjuk ki a klónozott húst a rendelet hatásköréből, valamint a klónozott hús élelmiszer-ipari célokra történő
felhasználásának tilalma garantálja azt (amiért a Lega Nord mozgalom, amelynek magam is tagja vagyok,
mindig is küzdött), hogy az európai élelmiszermodell biztonságos marad. Gratulálok Liotard asszonynak,
és teljes mértékben támogatom a munkáját.

Elisabetta Gardini (PPE), írásban. – (IT) Tudjuk, hogy a klónozásnak egy kifejezetten ezzel a témával
foglalkozó európai bizottsági jogalkotási javaslat tárgyát kell képeznie. Azonban amíg várunk erre a rendeletre,
nem vállalhatjuk a kockázatot, hogy klónozott állatokból származó vagy laboratóriumokban előállított
élelmiszerek kerülhessenek a tányérunkra.

Mindenekelőtt garantálnunk kell fogyasztóink biztonságát, ezt pedig nehéz anélkül megtenni, hogy kifejezetten
megtiltanánk a klónozott állatok vagy utódaik élelmiszertermékekben történő felhasználását. Ezért örülök
annak, hogy az Európai Parlament mai szavazása ezt az irányt követte, beleértve a nanotechnológiával
előállított élelmiszerek moratóriumával kapcsolatos részt is, amíg ki nem zárhatók az esetleges egészségügyi
kockázatok. Nem arról van szó, hogy ellen kellene állni a tudományos fejlődésnek és lehetséges vonzatainak,
hanem arról, hogy a legmesszemenőbb elővigyázatosság kritériumait követve szabályozni kell annak az
emberekre gyakorolt hatásait. A múltban túl gyakran fordult elő, hogy egyes termékeket szabadon engedtek
forgalomba helyezni, majd visszahívták azokat, mert károsak voltak az egészségre. Remélem, hogy a Tanács
is követ majd bennünket ebben a kérdésben.

Robert Goebbels (S&D), írásban. – (FR) Az új élelmiszerekről szóló rendelet ellen szavaztam, mert az nem
több, mint bizonyos képviselőtársak tudományos fejlődéssel kapcsolatos félelmeinek és rögeszméinek
összevisszasága. Azt a nyilvánvaló tényt fogalmazza meg, hogy kívánatos, hogy az élelmiszerek biztonságosak
és egészségesek legyenek.

Egyszerűen nevetséges azonban, hogy automatikusan gyanakvással fogadnak minden új technológiát, legyen
szó akár az élelmiszeriparban alkalmazott biotechnológiai vagy genetikai vívmányokról, akár a
nanotechnológia használatáról. Az elővigyázatosság elve a passzivitás elvévé nőtte ki magát. Míg a világ
többi része minden területen rendületlenül tör előre, Európa bürokratikus módon cizellálja az élelmiszerek
címkézését.

Nathalie Griesbeck (ALDE), írásban. – (FR) Ahogy az év elején felháborodtam az Európai Unió azon
döntésén, hogy engedélyezi a géntechnológiával módosított szervezetek használatát Európában, most két
ponton határozottan ellenzem a Bizottság „új élelmiszerekkel” kapcsolatos javaslatát, mégpedig a klónozott
állatokat és a nanotechnológia alkalmazását illetően. Ezért természetesen ellene szavaztam annak, hogy
engedélyezzük élelmiszerek klónozott termékekből történő előállítását, és támogattam a nanotechnológiával
módosított élelmiszerek árusítására és forgalmazására alkalmazandó moratóriumot. A Bizottság és a Tanács
nem akarta külön rendelettel szabályozni a kétféle élelmiszert, pedig ez nagyon fontos. Egyik terméket sem
szabad engedélyezni, mivel nem bizonyított az ártalmatlanságuk, és még nem sikerült kizárni az egészségügyi
kockázatokat. Ezeket a kérdéseket még tanulmányozni kell, azért is, hogy megtudjuk, milyen hatással vannak
az élelmiszer-biztonságra és az európai polgárok élelmiszereinek megóvására, de etikai szempontokból is.

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) Noha az új élelmiszerekkel kapcsolatos viták változatlanul
nyögvenyelősek és ellentmondásosak, örülök, hogy a Tanács és a Bizottság kelletlensége ellenére az Európai
Parlament második olvasatra is fenntartotta az első olvasatkor elfoglalt álláspontját. Ennélfogva a jelentés
mellett szavaztam, mégpedig egy igen egyszerű okból. A klónozott állatok ipari termelésre történő
felhasználásával szembeni etikai kifogásoktól eltekintve sem szeretném, ha ezek az élelmiszertermékek az
európai fogyasztók tányérjára kerülnének, tekintettel a klónozott hús ártalmatlanságával kapcsolatos, örökké
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terítéken levő kételyekre. Ezért egy olyan elkülönülő jogszabályjavaslat mellett szavaztam, amely kifejezetten
tiltja a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszereket.

Ezen túlmenően, mivel ugyanezeket az elővigyázatossági aggályokat osztom a nanotechnológiával előállított
termékekkel kapcsolatban is, támogattam azok forgalmazásának moratóriumát addig, amíg megfelelő
kockázatelemzést nem végeznek, valamint a nanoösszetevőket felsoroló, egyértelmű címkézés előírását.

Másfelől sajnálatosnak tartom, hogy a géntechnológiával módosított takarmánnyal etetett állatokból előállított
élelmiszertermékek kötelező címkézését célzó módosítást elvetettük.

Nadja Hirsch (ALDE), írásban. – (DE) A Német Szabad Demokrata Párt alapvetően a géntechnológiával
módosított szervezetek európai szintű pozitív (a gyártási eljárásra is vonatkozó) címkézése mellett foglal
állást annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szükséges átláthatóságot a fogyasztók számára. Ebben
az esetben azonban nem tudtunk a jelentés mellett szavazni, mert egyenlőtlen elbánást javasol a különböző
ágazatok tekintetében. Előírná az állati eredetű élelmiszerek címkézését, a növényi eredetűekét azonban
nem.

Az állati eredetű termékek ilyen méltánytalan címkézése az egyik oldal kárára torzíthatná a piacot. Ez a
tisztességes verseny biztosítását célzó erőfeszítéseink ellen dolgozik, és nyilvánvalóan ellentmond az
egyenlőség jogrendszerünk mélyén gyökerező elvének.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – Üdvözlöm, hogy a Ház felszólított a klónozott állatokból származó
élelmiszerek betiltására, és biztos vagyok abban, hogy a Parlament nézete az európai polgárok túlnyomó
többségének érzéseit tükrözi. Csalódott vagyok azonban amiatt, hogy a genetikailag módosított takarmánnyal
etetett állatokból származó élelmiszerek címkézését előíró módosítás nem kapta meg a szükséges többséget.
Biztos vagyok benne, hogy az európaiak döntő többsége ezt is támogatná.

Seán Kelly (PPE), írásban. – Véleményem szerint az új élelmiszerekről szóló rendelet hatásköréből ki kellene
zárni az állatok klónozásának és az ezzel az ellentmondásos és vitatott technológiával előállított termékeknek
a kérdését. Ezért szavazatommal támogattam a Bizottság felszólítását arra, hogy külön javaslattal álljon elő
a klónozást illetően ennek a kérdésnek a szabályozása érdekében – ezt tükrözte a 37. számú módosítás
melletti voksom. A következetesség kedvéért tartózkodtam a 37. számú módosítás második részét illetően,
amely előírja a Bizottság számára a klónozásról szóló javaslatának főbb körvonalait. Mélyreható vitát kell
folytatnunk erről a témáról, amely tükrözi a polgárok klónozott állatok jólétével kapcsolatos aggályait.
Tudatában vagyok annak, hogy 2008-ban egy európai parlamenti szavazás felszólított a klónozott állatok
húsa felhasználásának megtiltására. Az ír Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos állásfoglalása szerint
Írországban tilos a klónozott állatokból származó élelmiszerek forgalmazása, és ilyen élelmiszereket nem
is gyártanak Írországban.

Elisabeth Köstinger (PPE), írásban. – (DE) Az új élelmiszerekről szóló rendelet e második tervezetével végül
sikerül majd egységes szabályokat elfogadni az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozataláról. E
szabályok magas szintű egészségvédelmet biztosítanak majd. Egészségügyi és etikai indokok is szólnak a
klónozott állatokból vagy utódaikból származó hús engedélyezése ellen. Nem zárható ki a kockázat a
klónozott hús fogyasztásakor, és a szigorú európai állatvédelmi szabványok fényében a klónozást
egyértelműen el kellene utasítani. Az in vitro előállított állatoknak csak 10%-a marad életben, és ezek is
betegesebbek az átlagnál. Nem muszáj klónozott húst előállítani Európa élelmiszer-kínálatának biztosításához;
az európai mezőgazdaság kiváló minőségű élelmiszereket termel úgy a hagyományos, mint a biogazdálkodás
keretében. Amire azonban igenis szükségünk van most, az a vidéki vállalkozások védelme és az európai
mezőgazdaság jövőbeni magas hozamának és egészségügyi szabványainak biztosítása.

Holger Krahmer (ALDE), írásban. – (DE) Az FDP alapvetően az élelmiszerekben felhasznált géntechnológiával
módosított szervezetek európai szintű pozitív (a gyártási eljárásra is vonatkozó) címkézése mellett foglal
állást annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szükséges átláthatóságot a fogyasztók számára. Ebben
az esetben azonban nem tudunk egyetérteni azzal, hogy egyenlőtlen elbánást javasolnak a különböző
ágazatok tekintetében. Míg az állati eredetű termékek esetében előírnák a címkézést, a növényi eredetűek
esetében nem. Az állati eredetű termékek ilyen méltánytalan címkézése az egyik oldal kárára torzíthatná a
piacot. Ez a tisztességes verseny biztosítását célzó erőfeszítéseink ellen dolgozik, és nyilvánvalóan ellentmond
az egyenlőség jogrendszerünk mélyén gyökerező elvének.

David Martin (S&D), írásban. – Ez a kérdés igen sok aggályt vet fel Európa-szerte a választópolgárok körében,
én is sok ilyen aggályról hallottam a saját skóciai választókörzetemben. Egyetértek azzal, hogy a klónozott
állatokból származó élelmiszereket nem szabad beengedni az élelmiszerláncba, és hogy szigorú biztonsági
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értékelésekre van szükség a nanotechnológiával előállított élelmiszerek tekintetében, mielőtt döntenénk
azok forgalomba hozataláról. A közelmúltbeli élelmiszer-címkézéssel kapcsolatos szavazáshoz hasonlóan
teljes mértékben támogatom a húsipari termékek egyértelmű címkézését, és különösen a géntechnológiával
módosított takarmánnyal etetett állatokból készített húsipari termékek kifejezett megjelölését. Nagyon
csalódott vagyok, amiért az élelmiszerek géntechnikai módosítást jelölő címkézésével kapcsolatos módosítás
– részben a brit konzervatív képviselők támogatásának hiányában – nem kapta meg a szükséges számú
szavazatot.

Mairead McGuinness (PPE), írásban. – Véleményem szerint az új élelmiszerekről szóló rendelet hatásköréből
ki kellene zárni az állatok klónozásának és az ezzel az ellentmondásos és vitatott technológiával készített
termékeknek a kérdését. Szavazatommal támogattam a Bizottság felszólítását arra, hogy külön javaslattal
álljon elő a klónozást illetően ennek a kérdésnek a szabályozása érdekében – ezt tükrözte a 37. számú
módosítás melletti voksom. A következetesség kedvéért tartózkodtam a 37. számú módosítás második
részét illetően, amely előírja a Bizottság számára a klónozásról szóló javaslatának főbb körvonalait. Mélyreható
vitát kell folytatnunk erről a témáról, amely kitér a klónozott állatok jólétével kapcsolatos aggályokra is.
Tudatában vagyok annak, hogy 2008-ban egy európai parlamenti szavazás felszólított a klónozott állatokból
származó hús felhasználásának betiltására. Noha a Bizottság, a Tanács és a Parlament végül így is dönthet,
nem szeretném, ha előre meghatároznánk a végkimenetelt. Az ír Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos
állásfoglalása szerint Írországban tilos a klónozott állatokból származó élelmiszerek forgalmazása, és ilyen
élelmiszereket nem is gyártanak Írországban. A Bizottság azonban úgy nyilatkozott, hogy jelenleg az uniós
piacon megtalálhatók bizonyos nem élelmiszer-ipari termékek, így például klónozott állatoktól származó
embriók és ondó.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) A politikai vezetőknek nem szabad elfogadniuk a polgáraink
egészségét és ökoszisztémánkat fenyegető kockázatokat. Amíg be nem bizonyosodik minden egyes klónozási
technika és más géntechnikai módosítás biztonságossága, meg kell védenünk magunkat minden olyan
következménytől, amelyet ezek a jövő nemzedékekre gyakorolhatnak.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az olyan termékeket, amelyek esetleg problémákat okozhatnak a társadalom
számára, semmiképpen sem szabad szigorú vizsgálatok nélkül engedélyezni. Ez a rendelet ezért rendkívül
fontos az európai piac számára, mivel védi az élelmiszer-biztonságot és az emberi egészséget. A
nanotechnológiával gyártott élelmiszereket jóváhagyásuk, címkézésük és az európai piacon történő
forgalomba hozataluk előtt különleges kockázatelemzésnek kell alávetni. A klónozott állatokból vagy
utódaikból származó élelmiszerek használata vitatott kérdés, de véleményem szerint ezeket az élelmiszereket
nem szabadna engedélyezni az Európai Unióban. Az új technológia gazdasági, társadalmi és környezeti
hatásai körüli bizonytalanság miatt még szigorúbb értékelésre van szükség. A kutatók azok, akik elsősorban
meghatározzák a társadalomnak a lehetséges kockázatokhoz való viszonyát, az ő kezükben van a jövőbeni
veszélyek megelőzésének lehetősége, csakúgy mint az új élelmiszerek jóváhagyásával kapcsolatos döntés.
Csak az uniós jegyzékben szereplő élelmiszereket szabad forgalomba hozni.

Willy Meyer (GUE/NGL), írásban. – (ES) Az új élelmiszerekről szóló Liotard-jelentés mellett szavaztam,
mert kizárja a klónozott állatokból származó élelmiszerek értékesítését az új élelmiszerek engedélyezésére
vonatkozó szabályok hatálya alól. Véleményem szerint az Európai Bizottság már nem hagyhatja figyelmen
kívül azt a tényt, hogy az emberek nem akarnak klónozott állatokból származó élelmiszereket enni. Semmi
sem garantálja, hogy az ilyen termékek fogyasztása nem jár súlyos egészségügyi kockázatokkal. A klónozott
állatok között nagy arányban fordul elő fejlődési rendellenesség. Nem hagyhatjuk, hogy az Európai Bizottság
figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, és veszélyeztesse a közegészségügyet és ökoszisztémánk egészségét. Ezért
úgy vélem, hogy amíg nem garantált, hogy ezek az élelmiszerek nem károsak az egészségre, nem szabad
engedélyezni azok forgalomba hozatalát.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Az emberi egészség védelmét kell elsődleges prioritásunknak
tekintenünk. Ennek megfelelően az élelmiszereket egyértelmű és egyszerű módon címkézni kell, és pontos
tájékoztatást kell nyújtani annak összetevőiről. Kifejezetten ki kell zárnunk a klónozott állatokból vagy
utódaikból származó termékeket. Nagyon fontos, hogy szigorú ellenőrzéseket hajtsanak végre, és büntessék
meg azt, aki ezeknek nem felel meg. Számomra különösen fontos volt, hogy a géntechnikával módosított
élelmiszerek címkézését előíró módosítás mellett szavazzak.

Claudio Morganti (EFD), írásban. – (IT) A jelenlegi parlamenti vita tárgyát képező jelentéssel kapcsolatos
álláspontom kialakításában többek között az a meggyőződés vezérelt, hogy meg kell akadályozni a klónozott
hús szabad forgalmát. Ami az új, illetve az Európai Unióban hagyományosan nem forgalmazott élelmiszereket
illeti, véleményem szerint szükség van egyrészt előzetes etikai szakvélemény kikérésére a kérdésben, másrészt
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egyfajta vízumra, amely bizonyítja, hogy a termék megfelel a minden más élelmiszerre is irányadó uniós
biztonságossági követelményeknek.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mert úgy éreztem, hogy
elővigyázatosan kell hozzáállni az új élelmiszerekhez. Nézőpontom indoka egyrészt az, hogy védeni kell a
népesség egészségét, másrészt az, hogy tájékoztatni kell a fogyasztókat az általuk megvásárolt élelmiszerek
összetételéről. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy az új élelmiszerekkel kapcsolatos tudományos
kutatást semmi módon nem szabad korlátozni, az egyetlen kritérium az élelmiszer-biztonság szintje lehet.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) Az Európai Unió számára fontos prioritás az emberi egészség
élelmiszer-ellenőrzésen keresztüli védelme. A fő célkitűzés – az emberi élet és egészség, az állatok egészsége
és jóléte, a környezet és a fogyasztók érdekei magas szintű védelmének, valamint a belső piac átlátható és
hatékony működésének biztosítása, továbbá az agrár-élelmiszeriparon belüli innováció ösztönzése érdekében
– összehangolt szabályok meghatározása az új élelmiszereknek a Közösségben történő forgalomba hozatalát
illetően. Az egyéb elfogadott módosítások egy része az új élelmiszerek besorolására vonatkozó adatok
gyűjtésére, a nem megfelelő új élelmiszerek tilalmára, az új élelmiszerek közösségi listára való felvételével
kapcsolatos feltételekre, az adatokra, a felügyeletre, a címkézésre, a harmadik országokból származó
hagyományos élelmiszerekre, az állatkísérleteket mellőző vizsgálatokra és intelligens kísérleti stratégiákra,
az adatvédelemre, valamint a vizsgálati és ellenőrzési intézkedésekre vonatkozott.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) Az élelmiszer-biztonságról szóló fehér könyvben a Bizottság hangot
adott azon szándékának, hogy megvizsgálja az új élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok alkalmazását, és
a meglévő jogszabályok tekintetében megtegye a szükséges kiigazításokat. Az új élelmiszertermékekről
szóló 2008. január 14-i bizottsági javaslat célja az új élelmiszerek és a harmadik országokból származó
élelmiszerek forgalomba hozatalának szabályozása. Ezen túlmenően megállapítja az új élelmiszerek
engedélyezésére, felügyeletére és címkézésére vonatkozó szabályokat.

2009. március 25-én a Parlament első olvasatban elfogadott egy, az e javaslatot módosító jogalkotási
állásfoglalást. Az emberi élet és egészség, az állatok egészsége és jóléte, valamint a környezet és a fogyasztók
érdekei magas szintű védelmének biztosítása érdekében a Parlament megszavazta a klónozott állatokból
vagy utódaikból származó élelmiszerek kizárását. A Tanács új élelmiszerekről szóló, első olvasatbeli
álláspontját 2010. március 15-én fogadták el.

A Tanács azonban az első olvasatban nem vette figyelembe a Parlament bizonyos elgondolásait, és nem
szentelt kellő figyelmet egyes alapvető módosításoknak. Úgy vélem, hogy második olvasatra a lehető leginkább
tiszteletben kell tartani a Parlament első olvasatbeli állásfoglalását, tekintve, hogy azt nagy többséggel fogadtuk
el.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) E rendelet – az emberi élet és egészség, az állatok egészsége és jóléte,
a környezet és a fogyasztók érdekei magas szintű védelmének, valamint a belső piac átlátható és hatékony
működésének biztosítása, továbbá az agrár-élelmiszeriparon belüli innováció ösztönzése érdekében –
összehangolt szabályokat határoz meg az új élelmiszereknek a Közösségben történő forgalomba hozatalát
illetően.

A jelentés mellett szavaztam, hogy be lehessen tiltani a klónozott állatokból vagy utódaikból származó
húsipari és tejtermékeket. Másik okom az volt erre, hogy a nanotechnológiával előállított élelmiszereket
kockázatelemzésnek kell alávetni és ilyen értelemben címkézni kell.

Frédérique Ries (ALDE), írásban. – (FR) A rendelet célja mindazon „új élelmiszerek” ellenőrzésére vonatkozó
szabályok meghatározása, amelyek az európai fogyasztók tányérjára kerülhetnek. A Bizottság javaslata
azonban messze nem kielégítő, elsősorban két terület tekintetében.

Először is túl keveset tudunk a nanotechnológiák egészségügyi hatásairól, ezért azokat specifikusabb
ellenőrzésnek kell alávetni a forgalomba hozatal előtt. A kozmetikumok esetében már ez a helyzet: nevetséges
lenne, ha az élelmiszereink tekintetében nem tennénk meg ugyanezt.

Másodszor, a klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek, amelyeket illetően a Bizottság
és a Tanács nem kíván sajátos rendszert létrehozni azzal az ürüggyel, hogy nem bizonyított a fogyasztók
egészségét fenyegető kockázatok megléte. Ez egészen egyszerűen elfogadhatatlan. Még ha nem is klónozott
állatok közvetlen elfogyasztásáról lenne szó, szeretnénk kivonni ezeket az élelmiszereket a rendelet hatálya
alól, és mindenekelőtt nyilvános és átlátható vitát követelünk erről a termelőket és fogyasztókat egyaránt
érintő témáról.
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Ezek olyan etikai természetű kérdések, amelyeket fel kell tennünk az általunk megóvandó termelési és
fogyasztási modell nevében.

Robert Rochefort (ALDE), írásban. – (FR) Az új élelmiszerekről szóló Liotard-jelentés tükrözi a Parlamentnek
a klónozott állatokból származó élelmiszerekkel és a nanotechnológia használatával kapcsolatos aggályait.
Én is osztom ezeket, ezért támogattam a jelentést. Jelenleg gyakorlatilag nem létezik olyan közösségi
jogszabály, amely engedélyezné vagy tiltaná a klónozott állatokból származó tej- vagy húsipari termékeket,
noha már évek óta követelünk megfelelő uniós szabályozást ebben a kérdésben. Ugyanakkor javasoljuk a
klónozott állatokból vagy utódaikból származó élelmiszerek kifejezett betiltását. A nanotechnológiával
módosított élelmiszerek (minden nanoanyag formájú összetevő és minden nanotechnológiát alkalmazó
gyártási módszerrel előállított élelmiszer) kérdését illetően az elővigyázatosság elvét és következésképpen
a moratóriumot pártolom, hiszen még nem zárhatók ki az egészségügyi kockázatok.

Ennélfogva üdvözlöm a Parlamentünk mai üzenetét, amelyet én a magam részéről támogattam, még ha
hibának tartom is a géntechnikával módosított takarmánnyal etetett állatokból készített élelmiszerek
címkézését előíró 76. számú módosítás elvetését. Úgy vélem, hogy a címkézés tekintetében átlátható politika
jegyében és a fogyasztók tudatosabbá tétele érdekében ez az intézkedés igen kívánatos lenne Európában,
tekintettel a téma kényes voltára.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Nagyon eredményes volt az új élelmiszerekről szóló szavazás.
Volt azonban egy gyenge pontja: a jelentésből eltávolították a géntechnikával módosított takarmánnyal
etetett állatokból készített termékek címkézéséről szóló módosítást. Figyelemreméltó módon a javaslatot a
parlamenti képviselők többsége támogatta (351+, 296–), de sajnos a második olvasat esetében szükséges
abszolút többséget (369) nem sikerült elérni. A jelentés többi részét illetően megerősítettük a Környezetvédelmi
Bizottság álláspontját, kizárva a rendelet hatálya alól a klónozott állatokból vagy utódaikból származó
élelmiszereket. A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül jogalkotási javaslatot
nyújt be a klónozott állatokból vagy azok utódaiból származó élelmiszerek Közösségben való forgalomba
hozatalának tilalmáról. A hatálybalépésig moratóriumot kell előírni az ilyen élelmiszerek forgalomba
hozatalára.

Oreste Rossi (EFD), írásban. – (IT) Támogatjuk a rendelkezést, mert a Tanács álláspontjával
szembehelyezkedve tiltja a klónozott hús szabad forgalmát, annak ellenére, hogy a Parlament leszavazta az
új élelmiszerek engedélyezéséhez szükséges előzetes etikai értékelést és azt, hogy a harmadik országokból
érkező hagyományos élelmiszereknek is meg kelljen felelniük az uniós biztonságossági követelményeknek.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), írásban. – A jelentés mellett szavaztam, mivel az megerősíti az Európai
Parlament álláspontját a klónozott állatokból származó élelmiszerek kulcsfontosságú kérdésében. Számos
etikai aggály merült fel e technológia alkalmazását illetően, különösen az állatjólét szempontjából. Ezenfelül
nem látjuk még át teljes mértékben az állatok genetikai sokféleségének csökkentésében rejlő kockázatokat,
amelyek a nagy mennyiségű klón előállítása kapcsán felmerülhetnének. Semmivel nem indokolható és nem
is szükséges a klónozott állatok élelmiszerek előállítására való felhasználása. Ez etikátlan és egyben
szükségtelen is. Továbbra is együtt fogok működni az előadóval és a többi árnyékelőadóval annak érdekében,
hogy érvényt szerezzünk a Parlament azon nézetének, miszerint a klónozott állatokból származó
élelmiszereket nem szabad beengedni az uniós piacra. A Parlament szavazása után már rendelkezésünkre
áll az az erős felhatalmazás, amelyre szükségünk lesz a Tanáccsal folytatandó tárgyalások során.

Renate Sommer (PPE), írásban. – (DE) A klónozott hús betiltása mellett szavaztam. Éppen elég hús áll
rendelkezésünkre a hagyományos állattenyésztés útján, és felelőtlen dolog lenne klónozott húst előállítani.
A klónozás kegyetlenség az állatokkal szemben. Csak kevés klón marad életben, és ezek többségének is
rendellenesen fejlődik ki több végtagja vagy szerve. Néhány hónapnyi élet után kínok között pusztulnak el.
Ráadásul a tapasztalat azt mutatja, hogy az állatok előállítására használt szaporítási módszert előbb-utóbb
az embereken is alkalmazni fogják. Ezért fontos egyértelműen állást foglalni amellett, hogy mi, az Európai
Unióban ellenezzük a klónozást. Helyes dolog a géntechnikával módosított takarmánnyal etetett állatokból
származó élelmiszerek címkézésének ellenzése is. Az európai gazdaságokban a legtöbb jószágot importált,
géntechnikával módosított fehérjékkel etetik. E takarmánynövények genetikai módosulásai azonban nem
jelennek meg az állati termékekben, sem a húsban, sem a tojásban vagy a tejben. Az Európai Parlament már
kiállt amellett, hogy az állati eredetű termékeket ki kell zárni a géntechnológiával módosított
élelmiszertermékek és takarmányok nyomon követhetőségéről és címkézéséről szóló, 2004-ben hatályba
lépett rendeletben előírt címkézési követelmények hatálya alól. Ha valaki továbbra is ilyen címkézést követel,
az magyarázza el inkább a fogyasztóknak, hogy emiatt jelentős mértékben megnőne az állati eredetű termékek
ára, anélkül, hogy ebből bármiféle előny származna.
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Marc Tarabella (S&D), írásban. – (FR) Az Európai Parlament ismét és okkal szembehelyezkedett a Tanács
álláspontjával. Valójában a tudomány mai állása mellett lehetetlen engedélyezni a klónozott állatok vagy
akár utódaik forgalomba hozatalát. A Tanács úgy határozott, hogy figyelmen kívül hagyja a 2008-ban
létrehozott Európai Bioetikai Bizottság és Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásait. Túl kevés
tudományos tanulmány született még a fogyasztóra gyakorolt esetleges következményekről, és a klónozási
eljárások még fejlesztési stádiumban vannak: számos klónozott állat pusztul el idejekorán fejlődési
rendellenességek vagy más elégtelenségek (a szív- és érrendszer, a máj, a légzőszervek vagy az immunrendszer
nem megfelelő működése) következtében.

Ezen túlmenően a klónozás csökkentené az állatállomány genetikai sokféleségét, ez pedig komoly kockázatot
jelentene az európai mezőgazdasági modellre, amely a termékek minőségén, a környezet megóvásán és
szigorú állatjóléti szabályokon alapul. Jó minőségű húst kell biztosítanunk a fogyasztóknak, amely felől
semmiféle aggályt nem kell táplálniuk. Ezért szavaztam képviselőtársaimmal együtt az ellen, hogy
engedélyezzük a klónozott állatok vagy akár leszármazottaik forgalomba hozatalát.

Thomas Ulmer (PPE), írásban. – (DE) Utólag kismértékben módosítottam a szavazatomon, mert az előadó,
Ayuso asszony a saját véleményét tüntette fel a szavazási listán, nem pedig a csoport többségének véleményét,
amint arról megállapodtunk. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy sor került erre a belső eljárásra, mivel
aláásta a csoporton belüli bizalmat.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), írásban. – (FR) Támogattam a képviselőtársamnak, Liotard asszonynak
(GUE/NGL Hollandia) az új élelmiszerek forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó jogszabályokról
szóló jelentését.

Ez a rendelet különösen megtiltja a klónozott állatokból származó élelmiszerek értékesítését. Ez az intézkedés
sürgős, mivel a klónozási technológiát még nem fejlesztették tökélyre. Jelenleg a klónozott állatok több mint
fele idő előtt elpusztul, illetve fejlődési rendellenességben vagy más egészségügyi problémában szenved. Az
ilyen klónokból származó húsnak ezért nem szabad a polgáraink asztalára kerülnie.

A rendelet ezenkívül keretet határoz meg a nanoanyagokkal összefüggő kísérleteknek és értékelési
módszereknek is. Ezen a téren még gyerekcipőben jár a kutatás, és fontos, hogy ne vágjunk a fejlemények
elé azáltal, hogy máris nagyban forgalmazni kezdjük ezeket a termékeket. Ezért a fogyasztók biztonságát
kell előnyben részesíteni.

Mindamellett sajnálom, hogy az Európai Parlament elutasította Liotard asszony bizonyos javaslatait,
nevezetesen bizonyos, élelmiszerekben felhasznált termékek (például adalékanyagok vagy ízesítők)
címkézésével, a címkézés tárgyában európai uniós tanulmányok közzétételével vagy a géntechnikával
módosított takarmánnyal etetett állatokból készített termékekkel kapcsolatban.

Angelika Werthmann (NI), írásban. – (DE) Ami a nanoanyagok élelmiszerekben történő felhasználását
illeti, az európai polgárok között nagy bizonytalanság uralkodik. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
arra figyelmeztet, hogy a tudomány jelenleg nem képes kielégítő felvilágosítást nyújtani a nanoanyagokat
tartalmazó élelmiszerek fogyasztásának hatásairól. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésünkre szilárd tudományos
alap ahhoz, hogy kizárhassuk annak lehetőségét, hogy az élelmiszerekben található nanoanyagok káros
hatást gyakorolhatnak az emberi szervezetre. Ennélfogva a nanoanyagokat semmilyen körülmények között
nem szabad engedélyezni az élelmiszerekben, amíg megfelelő kockázatértékelési vizsgálati eljárások nem
állnak a rendelkezésünkre. A géntechnikával módosított takarmánnyal etetett állatokból készített élelmiszerek
címkézésére igennel szavaztam.

Ajánlás második olvasatra: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Már most is túl sok (hét) irányelv foglalkozik az Európai Unióban az
ipari kibocsátással. A jelentés tehát arra a sürgető igényre reagál, hogy az ipari kibocsátásról szóló valamennyi
irányelvet egy egységes szövegbe összefésülve ésszerűsítsük az európai jogszabályokat. Továbbá az ipari
kibocsátás okozta szennyezés csökkentésének központi elemei a létesítmények. Ezért támogattam a
Krahmer-jelentést. Gyakorlatilag úgy sikerült benne figyelembe venni a környezetvédelmi kérdéseket, hogy
megerősítették az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos ágazati referenciadokumentumok szerepét e
létesítmények felhasználási feltételeinek meghatározásában, valamint a telephelyek bezárására, az eredeti
állapotok helyreállítására vonatkozó és egyéb rendelkezések szigorításában. Ezt a szöveget hosszasan
tárgyaltuk, és nekem úgy tűnik, a kompromisszum végül rendkívül kielégítőre sikeredett az európai polgárok
szempontjából. Ezért támogattam.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Én az ipari kibocsátás megelőzését és csökkentését célzó
Integrált szennyezésmegelőzési és csökkentési irányelv mellett szavaztam. Ez a légkört, vizet és talajt szennyező
kibocsátások integrált csökkentését irányozza elő. Ez a jogszabály nagyon nagy, európai szintű hatással jár,
mivel ipari létesítmények ezreire vonatkozik, ezáltal arra ösztönzi az európai ipart, hogy kevésbé szennyező,
és a természeti erőforrások felhasználása szempontjából hatékonyabb technológiákat, eljárásokat vegyen
igénybe. Ez az irányelv hozzájárul az EU levegő-, víz- és talajminőségének javulásához.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Én azért szavaztam meg az ipari kibocsátásról szóló jelentést, mert úgy
hiszem, hogy kiegyensúlyozott, a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését célzó, integrált megközelítést
biztosító megállapodás született, amely az elérhető legjobb technikák igénybevételével egyben az európai
ipar versenyképességét is biztosítja.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A Bizottság által bemutatott irányelvtervezet össze kívánja vonni az ipari
kibocsátási ügyeket jelenleg szabályozó hét irányelvet. Célja a fokozott környezetvédelem biztosítása, és
ezzel egy időben a tagállami eljárások egységesítése és egyszerűsítése, valamint a szükségtelen adminisztrációs
terhek csökkentése.

Elismerem, hogy az ipari kibocsátások csökkentéséhez ambiciózus, mind az EU környezetvédelmi
célkitűzéseivel, mind az éghajlatváltozás elleni harccal összhangban álló megközelítésre van szükség, mégis
fontosnak tartom megjegyezni, hogy az európai ágazatok által rögzített szabályok és célértékek nem lehetnek
annyira ambiciózusak, hogy veszélyeztessék az érintett ágazatok versenyképességét a globális világban. Én
határozottan támogatom a tiszta fejlesztést, amely fokozottan környezetbarát feltételek mellett biztosítja a
növekedést és a versenyképességet. Ez ezért nem járhat további nehézségekkel és akadályokkal az európai
ipar számára.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A Bizottság 2005-ben kezdeményezte a környezetszennyezés
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló (IPPC) irányelv felülvizsgálatát, ennek eredménye az ipari
kibocsátásról szóló irányelvtervezet. Ez felülvizsgálja, és egységes irányelvben egyesíti a kérdéskörrel foglalkozó
hét jelenlegi irányelvet. Az IPPC-irányelv mintegy 52 000 ipari üzemre terjed ki, amelyek kibocsátása az EU
teljes légszennyezésének nagy részét teszi ki. Az irányelv szerint a tagállamok illetékes hatóságai az elérhető
legjobb technikákra (BAT) vonatkozó referenciadokumentumok figyelembevételével adják ki az ipari üzemek
működési engedélyét, illetve így határozzák meg az egyes üzemekre érvényes kibocsátási határértékeket.

Az ipari tevékenység a légkör szennyezésén kívül negatív környezeti hatást gyakorol a vízre és a talajra is,
továbbá hulladék keletkezésével jár. Ez azt jelenti, hogy az engedélyezés során létfontosságú a környezetre
gyakorolt teljes hatást figyelembe vevő integrált megközelítés alkalmazása. Üdvözlendőnek tartom a jelentés
elfogadását, és különösen azt, hogy korlátozza az ipari létesítmények mentességét.

João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) Ahogy az üléstermi vita során említettük, az új irányelv szigorúbb
szabályozási keretet jelent az ipari kibocsátások tekintetében, ezáltal jobb környezetvédelmi és
közegészségügyi feltételeket teremt, különösen az ipari üzemek közelében élő és dolgozó emberek, illetve
a működésük által érintett területek számára. Az irányelv arra a fontos alapelvre épül, hogy ha védeni akarjuk
a környezetet és a lakosság egészségét, akkor a tudományos és technikai fejlődés biztosította legjobb
technológiákat kell alkalmaznunk a termelési eljárásokban, különösen a nagyobb környezeti hatással járó
esetekben. A második olvasatban elért kompromisszum azonban kellő rugalmasságot biztosít az elérhető
legjobb technikák alkalmazásában, hogy megfelelően figyelembe vehessük a tagállamok közötti különbségeket,
illetve egyedi körülményeiket mind termelési rendszereikben és feltételeikben, mind műszaki
alkalmazkodóképességükben és termelési folyamataik átállási képességében.

Az itt szereplő, megfelelő és indokolt kivételek az átmeneti időszakra kialakított nemzeti tervekkel együtt
lehetővé teszik a tagállamok és vállalkozásaik számára, hogy termeléscsökkenés nélkül alkalmazkodjanak
az új jogszabályokhoz, és közben megtartsák az eredeti célkitűzéseket, azaz a környezet és a lakosság
egészségének védelmét.

Françoise Grossetête (PPE), írásban. – (FR) Végre elfogadtuk az európai ipari kibocsátást szabályozó hét
irányelv átdolgozott, összegyúrt, jóllehet erősen vitatott egységes változatát, ezért üdvözlendő a szavazás
eredménye. A cél az EU-n belüli ipari tevékenységeink többségével együtt járó káros hatások, az esetleges
szennyező anyagok levegőbe, vízbe, talajba, illetve hulladékba kibocsátott mennyiségének csökkentése.

A végül kialakult megállapodás messze túlmutat ezen. Beépíti a Környezetvédelmi Bizottságban hónapokon
át védelmezett álláspontunk fő elemeit, amelyek arra irányultak, hogy a szöveg ambiciózus, de reális, az
országaink problémáival összhangban álló jogszabállyá váljon.
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A megállapodás szigorúbb környezetvédelmi előírásokat vezet be, ugyanakkor egy, a nagy égetőművekre
is alkalmazandó keretben biztosítja a tagállamok számára azokat a rugalmas lehetőségeket, amelyekért
harcoltunk. A jelenlegi válság közepette erőteljes európai környezetvédelmi politikára van szükség, de nem
szabad, hogy ez térdre kényszerítse az iparunkat. Az iparstratégia és iparpolitika többé nem lehet tabutéma
Brüsszelben. Nézzük csak meg, mit tesznek harmadik országbeli versenytársaink!

Edvard Kožušník (ECR), írásban. – (CS) Tisztában vagyok vele, milyen nehéz volt letárgyalni ezt a
kompromisszumot. Nagyra értékelem, hogy az irányelv számos rendelkezésében érvényesül a szubszidiaritás
elve, következésképpen csökken az Európai Bizottság hatásköreinek száma. A javaslat sikerének tartom azt
is, hogy egyes országoknak nem sikerült áterőltetniük keményebb, még a Bizottság által javasolt kereten is
túlmutató javaslatukat. Mindezt a józan ész diadalának tekintem. Komoly problémának látom azonban,
hogy az átmeneti időszakra készített nemzeti tervek nem adnak elég mozgásteret az egyes létesítmények
üzemeltetőinek az új határértékek bevezetésére való felkészüléshez. Helyes, hogy csökkenteni igyekszünk
a káros kibocsátást, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az intézkedések gazdasági kihatását, és hogy
mennyiben ésszerűek az egyes tagállamok gazdasági versenyképessége, illetve sajátosságai szempontjából
Az, hogy egyes létesítményeket az üzemi élettartamuk közepén le kell állítani, kétségtelenül befolyásolja
majd a végfelhasználói energiaárakat, hatással lesz a kohászatra, továbbá egyes régiókban végzetes
következményekkel járhat. Személy szerint nagyra értékelném, ha az irányelv nagyobb rugalmasságot
biztosítana az átmeneti időszakra készített nemzeti tervek számára, azaz ha a leállítás évét 2020 helyett
2023-ra vagy akár 2025-re is kitolhatnák. Bár tisztában vagyok vele, milyen nehéz volt ezt a
kompromisszumot kialakítani, a cseh gazdaság versenyképességére tekintettel tartózkodom a szavazás
során.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az irányelv hét, az ipari kibocsátással kapcsolatos, eddig különálló irányelvet
igyekszik egy szövegben összefogni. Az ipari üzemek levegőt, vizet és talajt szennyező kibocsátásainak
megelőzése és csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott zöldebb
gazdaság eléréséhez. Érdemes kiemelni, hogy sok olyan szennyezőanyag, amelynek a kibocsátását mostantól
csökkenteni fogják, veszélyt jelent az egészségre és a környezetre, továbbá hozzájárul a rák, az asztma és
hasonló betegségek gyakoribb előfordulásához. Nagyon fontos, hogy betartsuk az irányelvben rögzített
kibocsátáscsökkentési határidőket.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Helyes ugyan, hogy az EU szorgalmazza a környezet védelmét, de ez
a dokumentum alapvetően csak a meglévő szövegek új változata, nem szolgál új javaslatokkal az ipari
kibocsátások tekintetében. A szakbizottság által előterjesztett javaslatok és módosítások nem szolgáltak
hasznos célt, nem voltak valóban ambiciózusok, ezért szavaztam ellenük.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) Én e kiegyensúlyozott szöveg mellett szavaztam. Nagyra értékelem a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság munkáját, mivel sikerült minden
részletre kiterjedő kompromisszumot elérnie.

Az ipari kibocsátásról szóló irányelv hét irányelvet olvaszt egybe a jelenlegi jogszabályok egyszerűsítésének
és módosításának céljával. A gazdálkodástól egészen a nagy égetőművekig sok ágazatra kiterjed. Én a
mininumkövetelményekre épülő megközelítést támogatom. Bár egyes vállalkozásokat valójában nem lehet
kizárólag európai szinten szabályozni, szükség van egy közös minimumra, hogy elkerüljük a verseny
torzulását és a környezeti károkat.

Egyetértek azzal, hogy ezeket a követelményeket a szükséges erőforrásokkal és képességekkel rendelkező
Bizottság határozza meg. Ugyanebben a szellemben, nagyra értékelem a tagállamok számára mozgásteret
biztosító kivételek beiktatását. Végezetül szeretném kiemelni, hogy a Parlament munkáját a közvélemény
tájékoztatására, az átláthatóságra és a fogyasztókra való odafigyelésre helyezett hangsúly fémjelzi.
Összességében elégedett vagyok a jelentéssel, amely úgy erősíti a környezet védelmét, hogy közben a
szükségtelen adminisztrációs terheket is csökkenti.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről
szóló, 1996. évi (IPPC) irányelv célja az ipari létesítmények levegőt, vizet és talajt szennyező kibocsátásainak
megelőzése és csökkentése az Európai Unió teljes területén.

Az IPPC-irányelv célja az elérhető legjobb technikák (BAT), illetve a magas színvonalú környezetvédelmet
leghatékonyabban biztosító, gazdaságilag és műszakilag életképes technikák megvalósításának elősegítése.
Az elérhető legjobb technikákat a BAT referenciadokumentumok (BREF) határozzák meg; a dokumentumok
a Bizottság, a tagállami hatóságok és egyéb érdekeltek (a „sevillai folyamat”) információcseréje nyomán áll
össze.
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A Parlament a 2009. március 10-i plenáris ülésen első olvasatban megvitatta a Bizottság javaslatát, miszerint
a kibocsátási határértékeket közvetlenül a BREF referenciadokumentumok alapján határozzák meg: A
Parlament ezt alapvető módosítással kontrázta meg, amelyben egy bizottság felállítását irányozta elő; e
bizottság feladata minimumkövetelmények formájában meghatározni a kibocsátást korlátozó intézkedéseket.

Támogatom a javaslatot, hogy uniós szinten csak az EU beavatkozását kérő vállalkozások számára
határozzanak meg kibocsátási határértékeket, és hogy ez a környezetre gyakorolt hatás, valamint az alapján
történjen, hogy milyen szakaszban van az elérhető legjobb technika a szóban forgó ágazatban történő
végrehajtása.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) Azért szavaztam meg a jelentést, hogy elfogadjuk az ipar
légszennyezéséről szóló felülvizsgált jogszabályt, amely szigorúbb határértékeket határoz meg a mind az
emberi egészségre, mind a környezetre káros nitrogén-oxidra, kén-dioxidra és porrészecskékre. Úgy gondolom,
hogy integrált engedélyezési rendszert kéne bevezetni az EU valamennyi létesítményére, és a létesítmények
az egységes kibocsátási szabványok (az elérhető legjobb technikák – BAT) szerint üzemeljenek,
megfigyelésüket, ellenőrzésüket pedig a kötelező minimumkövetelmények alapján végezzék.

Ez az integrált megközelítés elősegíti a környezet és az emberi egészség védelmét, valamint az európai
társadalom fenntartható fejlődését. Új zöld munkahelyek jönnek létre, és az EU-beli verseny bármiféle
torzítása nélkül biztosítható a polgárok élelmiszerrel, árammal és fűtéssel való ellátása.

Robert Rochefort (ALDE), írásban. – (FR) A szavazás tárgyát képező javaslat hét, ipari kibocsátásról szóló
meglévő jogszabályt aktualizál egyetlen szövegben. E jogszabályok között van a nagy égetőművekről, illetve
a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló két fontos irányelv (utóbbi a híres
IPPC-irányelv, amely az olajfinomítóktól a sertéstelepekig mintegy 52 000 nagy szennyező potenciállal
rendelkező ipari és mezőgazdasági létesítményre terjed ki.) Örülök, hogy két évnyi nehéz tárgyalás után
júniusban, a harmadik háromoldalú megbeszélés során végre sikerült kompromisszumra jutni. Ahogy
minden kompromisszum, ez is engedmények árán ér el előrelépést, de összességében az Európai Parlament
a környezetvédelmi igények világosabb és igazságosabb megfogalmazásáért szállt síkra. A szöveg
természetesen jelentős előrelépést hoz több alapvető ponton – különösen a levegőminőség, valamint a
környezeti teljesítmény optimalizálására és a létesítmények megfigyelésére vonatkozó tagállami
kötelezettségek terén.

Végül, a elégedetten nyugtázom azt a rendelkezést, hogy a Bizottság 2011 végéig készítsen a szárnyasfélék
– konkrétan fürjek – engedélyezési küszöbértékeit módosító jogalkotási javaslatot, a fürj ugyanis érzékeny
téma a választókerületemben.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Az ipari kibocsátás szabályozásáról szóló mai szavazás helyes
irányba mutató lépés a környezetünk ipari szennyezőanyagoktól való védelme szempontjából, sajnálatos
azonban, hogy a végeredmény éppen a legfontosabb területeken elmarad a kívánatostól. Bár az új jogszabály
némi javulást hoz, még mindig túl sok mentességet biztosít. Továbbra is elégedetlen vagyok a végeredménnyel,
amely zöld utat ad a legrégebbi és legszennyezőbb erőművek által okozott további légszennyezésnek. Ezek
az erőművek újabb 12 évre kikerülhetnek a szabályok érvénye alól. A helyes magatartás jutalmazása helyett
a szennyezést jutalmazzuk, és ennek az európai polgárok fizetik meg az árát.

Az irányelv célja, hogy az ágazatokat a környezetszennyezés korlátozására kötelezve hatékonyabb védelmet
biztosítson az európai polgárok, valamint a környezet számára. Csalódott vagyok, mert ez a gyenge
kompromisszum a legelaggottabb nagy égetőművekre támaszkodó tagállamok kezére játszik. Az ökogazdaság
máris több embert foglalkoztat, mint az autóipar, és ez az irányelv hathatósabban elősegíthette volna az
innovációra épülő zöld iparágak fejlődését. Ehelyett a Tanácsban a legszennyezőbb, legelavultabb, igazi jövő
nélküli ágazatok érdekeit helyezte előtérbe egy blokkoló kisebbség.

Oreste Rossi (EFD), írásban. – (IT) Csak az irányelv mellett szavazhatok, tekintetbe véve, hogy mennyi
munkával sikerült tető alá hozni a Bizottság, a Tanács és a Parlament közötti megállapodást. A szöveg a
vállalkozások túlzott megterhelése nélkül szándékozik magasabb szintű környezetvédelmet biztosítani.

Bart Staes (Verts/ALE), írásban. – (NL) Az ipari kibocsátásról és a környezetszennyezés integrált
megelőzéséről és csökkentéséről szóló jelen irányelv hihetetlen jelentőséggel bír a levegőminőség minden
európai polgár számára történő biztosítása szempontjából. Jelenleg nem egyenlőek a tagállamok
versenyfeltételei. Egyesek minden tőlük telhetőt elkövetnek, míg mások az égvilágon semmit sem tesznek.
Ezért felháborító, hogy egyes országok – például Olaszország és az Egyesült Királyság – megakadályozták a
szükséges előrelépést a Tanácsban. Azért szavaztam meg a végleges szöveget, mert egyértelműen szigorítja
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a szabályokat annak ellenére, hogy 12 évre is kitolható haladékot ad. A végeredmény azonban az lesz, hogy
a széntüzelésű erőműveknek az Egyesült Királyságban, Olaszországban, és Európa más tájain is szigorú
normákat kell majd teljesíteniük, hogy minden tagállam minden polgára számára garantálhassuk a jó egészség
feltételeit. Végül is erről szól ez a szöveg.

Ajánlás második olvasatra: Satu Hassi és Caroline Lucas (A7-0149/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), írásban. – (IT) Az erdőirtás a szén-dioxid-kibocsátásra és a biológiai sokféleség
folyamatos csökkenésére is súlyos kihatásokkal járó probléma. A jelenség fő oka sajnos az illegális fakitermelés.
Következésképp alapvető fontosságúnak tartom, hogy az EU döntő erőfeszítést tegyen az illegálisan beszerzett
faanyag felhasználása és értékesítése elleni küzdelemben, az illegálisan beszerzett faanyag ugyanis jelenleg
az ipari faanyag 20-40%-át teszi ki. Ennélfogva abban a reményben szavazom meg ezt a jelentést, hogy
segítségével csökkenteni tudjuk az illegálisan beszerzett faanyag európai felhasználását.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) A jelentés célja, hogy csökkentse az illegális fakitermelésből származó
faanyag és a belőle készített termékek felhasználását a belső piacon. Azért támogattam ezt a szavazás során,
mert az „elvárható gondosság” kötelezettsége formájában sikerült kielégítő elvet találni az európai fogyasztók
és iparvállalatok védelmére. Ez az elv olyan intézkedéseket és eljárásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik,
hogy a gazdálkodók nyomon kövessék a faanyag és a belőle készült termékek útját, hozzáférjenek a vonatkozó
jogszabályok betartásával kapcsolatos információkhoz, ezáltal elhárítsák az illegális fakitermelésből származó
faanyag és a belőle készült termékek belső piaci forgalmazásának veszélyét.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), írásban. – (RO) Az Európai Parlamentnek az illegálisan kitermelt faanyag
betiltására és útvonalának ellenőrzésére vonatkozó döntése csökkenti az illegális erdőirtás előfordulását,
továbbá lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy teljes körű tájékozottsággal válasszák meg a felhasználni
kívánt termékeket. Az illegálisan kitermelt faanyagot betiltó EU-jogszabály nagy horderejű és globális, a világ
illegális tarvágással tönkretett helyeitől egészen a faáruk és fatermékek EU-s piacáig terjed. A jelenleg
rendelkezésünkre álló számok alapján az európai piacra kerülő faanyag és faáru legalább 20%-ban illegális
forrásból származik.

Mind a 27 tagállamnak aktívan részt kell vennie a faanyag forrásának ellenőrzéséről szóló új rendelkezések
végrehajtásában, és szankciókkal kell sújtaniuk az illegálisan beszerzett faanyag forgalmazóit. Soha nem
volt még ennyire egyértelmű, mint most, amikor Európa és Románia halálos áldozatokkal és vagyoni károkkal
járó katasztrofális áradások elé néz, hogy ezt a helyzetet részben az erdőirtás idézte elő. Egyetlen tagállam
sem habozhat büntetőjogi szankciókkal sújtani az illegálisan beszerzett faanyaggal kereskedőket.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Én az illegálisan kitermelt faanyag és faáruk európai piacon
történő forgalmazásának tilalmára szavaztam. Ez a döntés létfontosságú a világ erdőinek védelme érdekében,
az erdők pedig az éghajlatváltozás elleni harc alapvető tényezői. Ez egyben az európai erdők védelmét és
megőrzését is segíti. Az illegális faanyag európai behozatala miatt drámai mértékben csökkentek a faárak,
ez pedig anyagilag ellehetetlenítette az európai erdőtulajdonosokat, aki képtelenek megélni a faállományukkal
való gazdálkodásból.

Marielle De Sarnez (ALDE), írásban. – (FR) Az illegálisan beszerzett fa behozatali tilalma különösen a
globális felmelegedés elleni harc szempontjából fontos. Az Európába behozott fa 20-40%-át érintő tilalom
valódi előrelépést hoz az erdőirtás elleni harcban. A légkörbe jutó szén-dioxid-kibocsátás igen jelentős
csökkenéséhez vezet, továbbá elősegíti a jelenleg veszélyeztetett növény- és állatfajták védelmét. Ez a rendszer
egyben az erdőgazdálkodásból élő helyi közösségek, általánosabb értelemben pedig a szóban forgó országok
teljes lakosságának életkörülményeit is javítja. Az illegális kitermelés megnehezítésével, különösen az
importőrök számára előírt nyomonkövethetőséggel, valamint a gazdálkodókat legális tevékenységre, ezáltal
a kitermelő ország vonatkozó adóinak megfizetésére ösztönözve az Európai Unió támogatja a szóban forgó
országok adócsalás elleni harcát, és lehetővé teszi, hogy többletforrásokat teremtsenek, amelyeket aztán
népjóléti intézkedésekre fordíthatnak.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Én azért szavaztam meg a faanyagot és faárukat piaci forgalomba hozó
gazdálkodókra vonatkozó rendelkezésekről szóló jelentést, mert az illegális fakitermelés elleni harc
létfontosságú a biológiai sokféleség és az erdőirtás megállítása érdekében, és egyben az éghajlatváltozás elleni
küzdelem egyik kulcseleme is.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Erdeink riasztó gyorsasággal tűnnek el, és ez mindnyájunkat arra szólít,
hogy komoly erőfeszítéssel védjük természeti örökségünk e részét, amely az emberiség fennmaradásának
záloga. Amikor az európai fogyasztók faanyagot és faárukat vásárolnak, képesnek kell lenniük

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU64



megbizonyosodni afelől, hogy nem járulnak hozzá az erdőirtáshoz, illetve az erdei erőforrások bűnös
kizsákmányolásából hasznot húzó illegális kereskedelemhez, amely a felelősen, a biológiai sokféleség
tiszteletben tartása mellett tevékenykedő vállalatokat is veszélyezteti. A Parlament nagyobb hangsúlyt kíván
fektetni e világunkat sújtó csapás leküzdésére, szigorúbban kívánja szabályozni a behozatalt és az értékesítést;
és hiszem, hogy megéri ezen munkálkodni.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Évente mintegy 13 millió hektár erdőt irtanak ki, szakemberek
szerint az erdőirtás a szén-dioxid-kibocsátás csaknem 20%-áért felel világszerte, valamint a biológiai sokféleség
csökkenésének egyik fő oka. Emellett számos emberi jogsértésért is felelős, mert sok országban nagy kulturális
és társadalmi jelentősége van az erdőnek az őslakosok, valamint az erdőgazdálkodásból élők számára.

Az erdőirtás egyik fő oka az illegális fakitermelés, ugyanis becslések szerint évi 350–650 millió köbméter
faanyag, a világ felhozatalának 20–40%-a származik illegális kitermelésből. Ettől zuhannak a faárak, ezért
veszítjük el természeti kincseinket és adóbevételeinket, továbbá ezért fokozódik a szegénység az erdészetből
élők körében.

Az Európai Unió a faanyagok és faáruk nagyfogyasztójaként köteles hathatós intézkedésekkel elejét venni
az erdőirtásnak és az illegális fakitermelésnek, és ennek keretében kétségtelenül be kell tiltania az illegális
faáruk piaci forgalmazását. Én azt szorgalmazom, hogy a kis fafeldolgozókat vegyük ki a rendelet hatálya
alól, mivel úgy hiszem, hogy számukra rendkívül megterhelő az elvárható gondosság kötelezettsége.

João Ferreira (GUE/NGL), írásban. – (PT) A rendeletre vonatkozó javaslat célja, hogy meghatározza a piacot
faanyaggal és faárukkal ellátó gazdálkodók kötelezettségeit. Belátjuk, hogy védeni kell erdőkészletünket,
gondoskodnunk kell erdeink ésszerű és fenntartható hasznosításáról, továbbá meg kell őriznünk biológiai
sokféleségüket. A jelentés azonban felvet néhány aggályt az eljárások tagállami végrehajtása terén. Az országok
jelenlegi sokszínűsége, például egyes esetekben a különböző birtokméretek megoldhatatlanná és költségessé
teszik a szabályozást. Továbbra is kétségek övezik az illegális faanyag megsemmisítését, nincs konszenzus,
tekintve, hogy már most is rendelkezésre állnak a megfelelő szabályozást biztosító nemzeti jogszabályok;
mint például Portugáliában, ahol törvény véd egyes erdei fafajtákat, és különleges engedély kell a kivágásukhoz.

Ez, valamint hogy semmi alapvetően újat nem tesz hozzá az erdei erőforrások védelméhez azt jelenti, hogy
ez a rendelet a kis- és középvállalkozásokat sújtó korlátozásokat vezethet be többek között a portugál
erdőgazdálkodásban. Ellenben továbbra is fennáll, és megoldásra vár a harmadik országokból érkező faanyag
ellenőrzésének problémája.

Nathalie Griesbeck (ALDE), írásban. – (FR) Az EU-ba behozott faanyag és belőle készült termékek 20%-a
illegális forrásból származik; az illegális fakitermelés jelentős tényező az erdőirtásban; évente csaknem
13 millió hektárral csökken az erdőterület, és ez a természeti erőforrások, valamint a biológiai sokféleség
drámai csökkenéséhez vezet. E helyzettel szembesülve a Parlament nemrégiben úgy döntött, hogy betiltja
az illegálisan beszerzett faanyag behozatalát az európai térségbe, és én örömmel fogadom ezt a komoly
nemzetközi előrelépést jelentő döntést. Az Európai Unió ezzel a döntéssel végre teljesíti feladatait a nemzetközi
kereskedelem és az erdőirtás elleni harc terén.

Françoise Grossetête (PPE), írásban. – (FR) Én azért támogattam a második olvasatra ajánlást, mert el kell
kerülnünk a költséges, bürokratikus eljárásokat, ha gondoskodni szeretnénk a faanyagok jövőjéről, és
eredményesen kívánjuk felvenni a küzdelmet az illegális faanyag európai behozatalával szemben. Meg kell
erősítenünk az importfelügyeletet, hogy egyszer és mindenkorra leállítsuk az erdőirtást.

A gazdálkodók és az állami hatóságok erőfeszítéseinek a fakitermeléshez legközelebb lévő láncszemre kell
irányulniuk; más szóval, az EU piacán történő első forgalomba hozatalra kell összpontosítanunk.

Felelőtlenség lett volna az európai kiadókat büntetni azzal, hogy a könyveik kinyomtatásához felhasznált
papír származásának igazolására kérjük őket. Tulajdonképpen lehetetlen megállapítani a papírgyártásba
bekerülő faanyag származási helyét.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – Az EU túl régóta a világméretű illegális fakereskedelem cinkosa. Az
erdőirtás bolygónk egésze számára súlyos probléma, óriási a kihatása a világ környezeti állapotára. A mai
szavazás véget vet az illegális faanyag EU-n belüli felhasználásának, és pozitív lépés a valódi probléma
megoldása felé.

David Martin (S&D), írásban. – Nagyon örülök, hogy a Parlament elfogadta ezt a jelentést. Az EU a világ
legnagyobb faáru-fogyasztójaként köteles felelősen behozni e termékeket, és ez a követelmény mostantól

65Az Euròpai Parlament vitàiHU07-07-2010



pozitív hatást gyakorol majd a környezetvédelemre, az emberi jogokra és a fogyasztóvédelemre is. Csalódást
keltett bennem, hogy egyes rendelkezések – így a szabálysértésekre eredetileg javasolt szankciók – enyhébbek
lettek a Tanács tárgyalásai során, ugyanakkor örülök a jelentés elfogadásának.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A biológiai sokféleség csökkenéséért felelős két fő tényező az erdőirtás és
az erdőpusztulás. Az erdőirtás fő oka pedig az illegális fakitermelés, amely jelenleg a világon kitermelt faanyag
20–40%-át érinti. Azért fogadtuk el ezt a rendeletet, hogy véget vessünk az illegális gyakorlatnak, és kemény
szankciókkal sújtsuk az illegális fakitermelőket. A rendelet elfogadása nagyon fontos annak érdekében, hogy
elkerüljük a faárak zuhanását, megóvjuk a természeti erőforrásokat a társadalom számára, megakadályozzuk
az adóbevételek elmaradását, valamint véget vessünk az erdészetből élők növekvő szegénységének.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) A továbbiakban már egyáltalán nem elfogadható annak tudatában
behozni a faanyagot az Európai Unióba, hogy ezzel súlyos környezeti és társadalmi problémákat okozhatunk
azokban az országokban, ahol a fákat kivágták. Felelős emberként nem hunyhatunk szemet az általunk
fogyasztott termékek valódi származási körülményei felett, különösen nem akkor, ha azok más társadalmakat
károsítanak, és veszélyeztetik az ökoszisztémát.

Aldo Patriciello (PPE), írásban. – (IT) Az erdőirtás jelensége a globális szén-dioxid-kibocsátás csaknem
20%-áért felelős, és egyben a biológiai sokféleség csökkenésének egyik fő tényezője. Az illegális fakitermelés
a belőle élők és az őslakos népek emberi jogainak megsértése révén is súlyos problémákat okoz.

Az EU a faanyagok és faáruk fogyasztójaként köteles hathatós intézkedésekkel felvenni a küzdelmet a jelenség
ellen, többek között azzal, hogy a továbbiakban nem biztosít piacot az illegálisan kitermelt faanyagok és
faáruk számára. A 2003-as, erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti
termékek kereskedelemre irányuló uniós cselekvési terv (FLEGT) keretében megkötött önkéntes partnerségi
megállapodások (VPA) nem elegendőek. Eddig mindössze egyetlen partnerségi megállapodást sikerült aláírni,
amelynek önkéntes jellege azt jelenti, hogy nagy a megkerülés, illetve kijátszás veszélye.

A Tanács álláspontja gyengébb a Parlament első olvasatban kialakított álláspontjánál, továbbá nem tartalmaz
olyan fontos elemeket, mint az illegálisan kitermelt faanyagok és faáruk kereskedelmének tilalma. Nem
tartalmaz a gazdálkodókra vonatkozó kötelezettségeket sem, sőt szankciókat sem irányoz elő a súlyos
szabálysértésekre. Úgy hiszem, a környezetvédelem érdekében színvonalasabbá kell tennünk ezt a vitát, és
bővítenünk kell a megvitatott kérdések körét.

Marit Paulsen és Cecilia Wikström (ALDE), írásban. – (SV) Az illegális fakitermelés óriási probléma, és fel
kell vennünk ellene a küzdelmet. Ezért teljes mértékben támogatjuk a jelentés célját, bár nem fogta vissza
azokat az egyértelműen protekcionista tendenciákat, amelyekkel nem értünk egyet. Az átfogó rendeletek
kereskedelmi korlátokat hoznak létre, ezek hátrányosan érintik a fejlődő országokat, és megnehezítik
számukra, hogy faiparuk segítségével kiemeljék magukat a szegénységből. Ugyanakkor igen komolyan kell
venni az illegális fakitermelés problémáját. Mivel a jelentés a Tanács tárgyalásai során jelentősen – többek
között a kereskedelmi korlátokat létrehozó elemek tekintetében is – javult, mégiscsak úgy döntöttünk, hogy
támogatjuk az előadó javaslatát.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) Az erdőirtás egyik fő mozgatórugója az illegális fakitermelés; becslések
szerint évi 350–650 millió köbméter ipari faanyag, a világ felhozatalának 20–40%-a származik illegális
kitermelésből. Az évi mintegy 13 millió hektáros ütemben folyó erdőirtás a globális szén-dioxid-kibocsátás
csaknem 20%-áért felelős, és egyben a biológiai sokféleség csökkenésének egyik fő tényezője.

Az illegális fakitermelés súlyos emberi jogi problémákat okoz, mivel az erdők számos országban óriási
kulturális és társadalmi jelentőséggel bírnak az erdészetből élők és az őslakos népek számára. Azért szavaztam
a jelentés mellett, mert a jogalkotási javaslat az illegálisan kitermelt faanyag betiltását ígéri, és megbünteti a
gátlástalan kereskedőket.

Frédérique Ries (ALDE), írásban. – (FR) A trópusi erdőirtás nagy veszedelem bolygónkra nézve. Az EU
Kína után a második legnagyobb faimportőr, ezért jelentős felelősség terheli a világon évente kiirtott 13 millió
hektárnyi erdő eltűnéséért. Ez ökológiai katasztrófa, amely közvetlenül veszélyezteti 350 millió ember életét,
valamint több ezer faj fennmaradását.

Európának kötelessége volt határozottan kiállni ez ellen. A Parlament e kötelességet teljesítette, amikor ma
elfogadta a faimportőröket az áruk legális származásának igazolására kötelező jogszabályt, és felszámolta
az őket mindmáig büntetlenül hagyó rendszert. A jövőben olyan nyomonkövethetőségi rendszer bevezetését
tervezzük, amely a kivágási engedélytől egészen az áru végfogyasztóhoz szállításáig követi a termék útját.

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU66



Európa jó úton halad. Üdvözlendőnek tartom például a Kongói Köztársasággal nemrég megkötött, az ország
erdészeti ágazatának reformját célzó partnerségi megállapodás aláírását. Ebben a velünk baráti kapcsolatban
álló országban található a világ három fő erdőterületének egyike, így különösen veszélyezteti az illegális
kereskedelem. Az EU-nak ezt kihasználva arra kell ösztönöznie az ágazat vállalatait, hogy egyre inkább
hivatalos származásigazolással rendelkező faanyagot hozzanak be.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – (ES) Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament zöld utat
adott az illegálisan beszerzett faanyag EU-n belüli értékesítését megtiltó rendeletnek, és pénzbüntetést,
valamint szankciókat vezet be a szabálysértőkkel szemben. A Parlament és a Tanács által elfogadott új
jogszabály 2012 végétől lép életbe, és hozzájárul majd az erdőirtás, illetve az erdőpusztulás elleni harchoz.
Emellett további garanciákat ad a fogyasztóknak az általuk vásárolt termékekben található faanyag
származásával kapcsolatban. A 644 igennel, 25 nemmel és 16 tartózkodással elfogadott új rendelet betiltja
az illegális fakitermelésből származó faanyag és a belőle készített termékek EU-n belüli forgalmazását.

Jelenlegi számítások szerint az EU-ban forgalmazott faáruk 20%-a illegális forrásból származik. Eddig nem
vonatkozott kifejezett tilalom ezen nyersanyag értékesítésére az EU-ban, így az illegális fakitermelésből
származó faanyagot legálisan el lehetett adni az európai piacon.

Oreste Rossi (EFD), írásban. – (IT) Igennel szavaztam, mert az a cél az, hogy megakadályozzuk az illegálisan
kitermelt faanyag piaci forgalomba hozatalát. A szakbizottságban ellene szavaztunk, de a Bizottsággal és a
Tanáccsal folytatott háromoldalú egyeztetés nyomán jó kompromisszum született.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), írásban. – Az erdőirtás a világ szén-dioxid-kibocsátásának akár 20%-áért
is felelhet. Kiterjedt károkat okoz az ökoszisztémákban, és veszélyezteti az általuk biztosított felbecsülhetetlen
értékű ökológiai szolgáltatásokat. Nagy erdőterületeket irtanak ki illegális tarvágással, és nem törődnek az
újratelepítéssel, sem azzal, hogy másféle folyamatirányítással csökkentsék a negatív hatásokat. A harmadik
országokból származó illegális faanyag tisztességtelen verseny elé állítja az EU erdészeti ágazatát, amely az
esetek többségében legálisan és fenntartható módon termeli ki a faanyagot. Ennélfogva üdvözlendőnek
tartom a jelentést, valamint a Parlament és a Tanács sikeres tárgyalásait – ez egy fontos jogszabály, amely
segít megbirkózni számos környezetvédelmi kihívással, a biológiai sokféleség védelmétől kezdve az
éghajlatváltozásig.

Alf Svensson (PPE), írásban. – (SV) A szerdai szavazáson a farendelet ellen szavaztam. A rendelet célja, hogy
a lehető legkisebbre csökkentsük az illegálisan kivágott faanyag forgalomba hozatalának veszélyét az EU
piacán eleinte jó célkitűzés volt. A tárgyalások során azonban a javaslat a túlzott piaci beavatkozás irányába
ment el, amely már nem arányos ahhoz képest, hogy milyen mértékben lehetséges elérni az illegális
fakitermelés korlátozásának célját. Én ezért a javaslat ellen szavaztam.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), írásban. – (FR) Én a fa és a fatermékek európai piacon történő
értékesítésében részt vevő gazdálkodók kötelezettségeit rögzítő rendelettervezet mellett szavaztam.

Üdvözlendő az illegálisan kitermelt faanyag európai belső piaci értékesítésének betiltása. A döntés alapvető
fontosságú, ha fel akarjuk venni a harcot az egzotikus faanyag nyugati fogyasztók kedvéért történő
kitermelésével összefüggő illegális erdőirtás ellen. Egyben a globális felmelegedés elleni harc jelentős lépése
is.

A rendelet jelentős garanciákat nyújt a szigor, a visszatartó erő és a tagállami jogszabályokkal való
harmonizáció terén.

Szükséges lépés, ha eredményesen akarunk harcolni az EU-n belüli illegális fakereskedelem ellen. Elősegíti
a faanyagok megőrzését a jövő számára.

Ezért üdvözlendőnek tartom az új rendelet közelgő hatályba lépését, amely bebizonyítja, hogy az EU egyes
területeken pozitív szerepet játszhat, amennyiben a tagállamok helyesen alkalmazzák ezt a jogszabályt.

Jelentés: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ez a jelentés olyan megbízható, független és felelős felügyeleti rendszer
létrehozására törekszik, amely a szándék szerint az európai pénzpiaci intézkedések alapjául szolgálna. Ez
nem csak európai, hanem globális törekvés is, egybevág a G20-ak vállalásával: „a jövőbeni pénzügyi ágazat
számára erősebb, globálisan következetesebb, a világméretű fenntartható fejlődést, valamint a vállalkozások
és az állampolgárok igényeit kiszolgáló felügyeleti és szabályozási keretet teremtő intézkedéseket hozunk”
(G20 csúcstalálkozó, 2009. április 2., London). A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság tartós
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egyensúlytalanságokat tárt fel a pénzügyi globalizáció, az EU pénzügyi integrációja, illetve a nemzeti felügyeleti
módszerek tekintetében, és ezeket az egyensúlytalanságokat kell most megszüntetnünk. A jelentés
megszavazásával vállaltam, hogy olyan integráltabb felügyeleti rendszer létrehozásán munkálkodom, amely
a pénzügyi piacokból integrált egységes piacot alakítana ki. A labda most a Tanácsnál van, amely a maga
részéről ugyancsak a valóban európai szintű pénzügyi felügyelet felé kell, hogy haladjon.

Andrew Henry William Brons (NI), írásban. – Nem azért szavaztunk ellene, mert kifogásoltuk a tartalmát,
hanem mert elleneztük, hogy az Európai Unió jogszabályai ellenőrzést gyakoroljanak a brit intézmények
felett. A brit intézmények szabályozására vonatkozó jogszabályokat a brit parlament alkossa meg.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az irányelvre irányuló javaslatra szavaztam, mert úgy
hiszem, hogy a szakmai normákkal szabályozandó területek meghatározása során célszerű egyensúlyra
törekednünk; egyrészt egységes, harmonizált szabályokat kell kialakítani, másrészt nem szabad feleslegesen
túlbonyolítani a rendelet szövegét és végrehajtását. Csak azokat a területeket válasszuk ki, ahol a következetes
szakmai normák jelentősen és eredményesen hozzájárulnak a vonatkozó jogszabály céljainak eléréséhez.
Ennek során gondoskodjunk arról is, hogy a politikai döntéseket a Parlament, a Tanács és a Bizottság hozza
meg, a jelenlegi eljárásrend szerint.

George Sabin Cutaş (S&D), írásban. – (RO) A Sánchez Presedo-jelentéssel kapcsolatos szavazás
elhalasztásával az Európai Parlament vészjelzést küld a Miniszterek Tanácsának, jelezve a szigorúbb európai
pénzpiaci szabályozás igényét.

A Tanács által először előterjesztett javaslatot a Parlament nem találta kielégítőnek, és a tárgyalások során
sem született elfogadható kompromisszum.

A jelentés elhalasztásával időt szeretnénk adni a Tanácsnak egy olyan javaslat megalkotására, amely jobb
megoldást kínál a pénzügyi rendszer igényelt felügyeletére, és amely elősegíti az európai gazdaságok
stabilizációját, fellendülését, továbbá a jövőbeni válságok megelőzését.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság mára egyértelművé
tette, hogy az európai integrációs folyamat további sikere teljes mértékben attól függ, sikerül-e megoldást
találni az integrált intervenciós struktúrák megerősítésére az európai szintű felügyelet terén. A nemzeti
szuverenitás egyre inkább az uniós struktúrákon keresztül történő beavatkozásra támaszkodik, mivel ezek
a rendszerek rendelkeznek az elszigetelt nemzeti szándékok és igények hatókörén túlmutató fellépéshez,
illetve stratégiaalkotáshoz szükséges erőforrásokkal és képességekkel. Ezért ismét hangsúlyozom, hogy
támogatom a különböző európai pénzügyi ágazatok tevékenységének irányításával és felügyeletével megbízott
európai struktúrák, jelesül az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság, valamint az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
hatásköreinek összevonását.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Minden jelentésnek – amelynek megszavazását kérték tőlünk a
„felügyeleti” csomag részeként – ugyanaz a hibája. Miközben erősíti a pénzügyi szereplők, a bankok, biztosítók,
alapok és egyebek felügyeletét – amellyel csak egyet tudunk érteni –, gyakorlatilag mit sem változtat a
felügyelet tárgyává tett tevékenységek körén. Nem hatol a probléma lényegéig: a pénzügyek által uralt,
globális kapitalista rendszer elhibázottságáig.

Ugyanezek a szereplők szabadon folytathatják az összetett termékek előállítását, a tartozások értékpapírosítását
és cseréjét, röviden, a javak tényleges előállításától teljes mértékben elváló pénzügyi tevékenységeiket.
Ahelyett, hogy betiltanánk bizonyos elfajzott eszközfajtákat, amelyek nem hogy nem biztosítanak többlet
likviditást a gazdaság működéséhez, hanem kizárólag a mesterséges uzsoraprofit-termelést szolgálják,
„felügyeljük” és „szabályozzuk” őket.

Nagy eredmény ez! A Lámfalussy-eljárást itt teljes mértékben jótékony hatásúként ünneplik. Ki kell azonban
mondani, hogy egyes pénzintézetek és igazgatóik erkölcstelenségét, hogy ne mondjam, cinizmusát tekintetbe
véve némileg egészségtelen, sőt mélyen elfajzott gondolat ekkora beleszólást adni nekik a róluk szóló
rendelkezések kialakításába.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A közelmúlt pénzügyi válsága rávilágított a pénzügyi felügyelet egyéni
esetekben, illetve a pénzügyi rendszer egészében is megmutatkozó jelentős gyengeségeire. A nemzeti
szemléletű felügyeleti modellek nem alkalmazkodtak a pénzügyi rendszerben végbemenő globalizációhoz,
amelyben különböző pénzügyi csoportok folytatnak határon átnyúló műveleteket, a velük járó rendszerszintű
kockázatokkal. Ezért nem alakult ki semmiféle együttműködés, egyeztetés, illetve egységesség az EU
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jogszabályainak alkalmazása terén. Ebből fakad a jelen irányelv célja, hogy a belső piac működésében átfogó
javulást érjünk el a magas szintű felügyelet és az óvatosság elvére épülő szabályozás biztosításával, valamint
a betétesek, befektetők és minden kedvezményezett védelmével. Ezért létfontosságú a pénzügyi piacok
integritásának, hatékonyságának és zökkenőmentes működésének, valamint az államháztartás stabilitásának
és fenntarthatóságának megőrzése, továbbá a nemzetközi koordináció és együttműködés erősítése a felügyelet
terén. A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének létrehozása és hatásköreinek meghatározása alapvető
fontosságú a valamennyi ágazatra – így a banki, biztosítási, foglalkoztatási-nyugdíj és értékpapír területekre,
valamint a piac egészére – kiterjedő hathatós felügyeleti modell eléréséhez.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) A pénzügyi válság feltárta a hiányosságokat a pénzügyi globalizáció,
az EU pénzügyi integrációja, és különösen a nemzeti felügyeletek működésében. Az Európai Uniónak bátran
kell reagálnia a válságra. Többé nem tűrhetjük el a pénzügyi szolgáltatások működési zavarait, valamint azok
jelentős káros hatását a reálgazdaságra és az államháztartásra. Az Európai Uniónak mikro- és makrogazdasági
felügyelet formájában kell válaszokat adnia, továbbá kezelnie kell mind az egyedi eseteket, mind az általános
jogszabályi kérdéseket. Ebben az összefüggésben a szakmai normák fő célja a pénzügyi rendeletek teljes
harmonizációja, valamint azok következetes alkalmazása a felügyeleti módszerekben és gyakorlatban.
Szakmai felügyeleti szabályok eszközrendszerére van szükség az európai szintű harmonizált felügyelet
megteremtéséhez.

Rovana Plumb (S&D), írásban. – (RO) Az Európai Bizottság új strukturális keretet javasolt az EU pénzügyi
szabályozására a felügyelet színvonalának és következetességének javítása, a hathatósabb jogalkotás és
végrehajtás biztosítása, valamint a pénzügyi rendszert fenyegető kockázatok hatékonyabb felmérése
érdekében.

Döntés született a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere létrehozására, amely a nemzeti pénzügyi
felügyeletek hálózatát foglalja magában, együttműködve a három Európai Felügyeleti Hatósággal: az Európai
Bankfelügyeleti Hatósággal, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal, valamint
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozását egy egységes szabályzat
összeállításának kell kísérnie, amely következetes harmonizációval és egységes végrehajtással támogatja a
belső piac hatékony működését, szükségtelen jogalkotási és végrehajtási bonyodalmak nélkül.

A tagállamoknak együtt kell működniük az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal
a következetes harmonizáció, valamint ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása terén, a közös
szakmai engedélyezési és értesítési normák, tájékoztatási és adatszolgáltatási eljárások, rendszeres információ-
és tapasztalatcserék megvalósításával, továbbá szorosabb együttműködéssel, és ennek során meg kell előzniük
a versenytorzulásokat, valamint meg kell teremteniük a határon átnyúló tagság zökkenőmentes működéséhez
szükséges feltételeket.

Jelentés: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ez a rendeletjavaslat Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
felállítását célozza. Ez a hatóság azon három új hatóság egyike lesz, amelyek célja egy új felügyeleti rendszer
bevezetése. Fokozni fogja tehát a felügyelet és a szabályozás hatékonyságát, és megkönnyíti a pénzügyi
rendszerben rejlő kockázatok feltárását. A pénzügyi felügyeleti csomag általános támogatása keretében
támogatom egy ilyen hatóság létrehozását. Ezért a jelentés mellett szavaztam, amely támogatja az Európai
Bizottság szabályozási javaslatát, ugyanakkor világossá teszi, hogy javítani kell és pontosabban meg kell
határozni a hatóság mediációs szerepét, ami a hatékony és felelős felügyeleti rendszer elengedhetetlen
tényezője.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) A rendeletjavaslat mellett szavaztam, mivel úgy vélem,
hogy a hatóságnak figyelembe kell vennie a tevékenységei belső piaci versenyre és innovációra gyakorolt
hatásait, az Európai Unió globális versenyképességét, a pénzügyi integrációt és az EU új foglalkoztatási és
növekedési stratégiáját. Abban is egyetértek, hogy a hatóságot céljai elérése érdekében jogi személyiséggel,
valamint igazgatási és pénzügyi autonómiával kell felruházni. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szerint a
hatóságnak olyan jogkörrel kell rendelkeznie, amelynek révén foglalkozhat a jogszabályok betartásának
kérdésével, különösen abban az esetben, ha az rendszerkockázattal és a határokon átnyúló kockázattal jár.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A pénzügyi és a spekulatív piacok hatékony szabályozása
érdekében – valamint figyelembe véve a válsághoz vezető körülményeket, amelyek súlyos következményekkel
jártak Európára és a fejlett országokra nézve – létfontosságú, hogy a Parlament és más európai intézmények
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erőfeszítése mellett hatékony és sikeres legyen a beavatkozás az értékpapír tranzakciók szintjén. Az a cél,
hogy olyan strukturális alapot teremtsünk a nyomon követés, a felügyelet és a fellépés számára, amely
hatékony törvényi keretek között elejét fogja venni olyan helyzetek ismételt kialakulásának, amelyek a jelen
gazdasági, pénzügyi és szociális válsághoz vezettek. Ebben az összefüggésben egy Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóság megfelelő jogkörrel együtt jogi, igazgatási és pénzügyi önállóságot kell, hogy kapjon
ahhoz, hogy az új rendszerkockázatok elkerülése érdekében biztosítani tudja a piacok biztonságát és
stabilitását, valamint a műveletek átláthatóságát.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A nemrég bekövetkezett pénzügyi válság rámutatott a pénzügyi felügyelet
főbb hiányosságaira, mind az egyes esetekre, mind a pénzügyi rendszer egészére vonatkozóan. A felügyeleti
modellek nemzetben gondolkodtak, és nem követték a pénzügyi rendszer globalizálódását, aminek révén
különféle pénzügyi csoportok határokon átnyúló működést folytatnak, az ezzel járó rendszerkockázatokkal
együtt. Ez azt jelentette, hogy nem volt semmiféle együttműködés, egyeztetés vagy következetesség az uniós
jogszabályok alkalmazásában. Ezért ez az irányelv a szigorú felügyelet biztosítása és körültekintő szabályozás,
valamint a betétesek, a befektetők és valamennyi kedvezményezett védelme révén kívánja javítani a belső
piac működését. Létfontosságú tehát megőrizni a pénzügyi piacok integritását, hatékonyságát és
problémamentes működését, fenntartva az államháztartás stabilitását és fenntarthatóságát, valamint
megerősítve a nemzetközi koordinációt és együttműködést a felügyelet terén. Egy Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóság létrehozása feltétlenül szükséges egy sikeres felügyeleti modell kialakítása érdekében.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Az EU túl sokat várt azzal, hogy szigorúbb szabályokat vezessen be
a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan. A válság kezdetét követően túl sok időt pocsékolt el. Mindenki
teljesen tisztában volt az európai és a nemzeti felügyeletek hiányosságaival, és ezeket a gyengeségeket
kétségtelenül kihasználták. Ez okból a jelentés mellett szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) A Giegold úr által az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
(ESMA) létrehozásáról kidolgozott jelentés mellett szavaztam. Amint azt már megerősítettem és ma is
ismételten elmondtam, egyetértek azzal, hogy Európának meg kell erősödnie, valamint egységes feltételekre
van szüksége. Globális piacon élünk, ahol globális szabályokra van szükség.

Egy európai hatóság létrehozása hatalmas lépést jelent az egységes piac megszilárdítása, valamint a harmadik
világ óriásai jelentette kihívásokra való reagálás felé. Komoly fenntartásom van az ESMA-val kapcsolatban
is: a kérdés az, hogy el kell-e utasítani a közvetlen adók vagy hozzájárulások formáját öltő adókötelezettségre
vonatkozó javaslatokat.

Támogatom az ESMA-ra kiosztandó új feladatokat, a felügyeleti csomagon kívül az abból következő, a
fedezeti alapkezelőkre vonatkozó jogszabályok által megállapítottakra tekintettel is. Egy másik jelentős újítás
az új hatóság nemzetközi hitelminősítő ügynökséget érintő jogköre. Remélem, hogy a Bizottság ezekhez
igazodó, következő jogalkotási javaslata határozottan kiegyensúlyozott lesz, és hamar elfogadásra fog kerülni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Az Európai Parlament – miután két hónapon keresztül kitartó
tárgyalásokat folytatott a Tanáccsal – ma szavazott a pénzügyi felügyeletre vonatkozó bizottsági javaslatok
módosításairól. A széles körű koalíció rávilágított, hogy a Parlament csak akkor fogadja el a végleges csomagot,
ha az ambiciózus szabályokat tűz ki az új európai pénzügyi felügyelet számára. A Parlament ugyanakkor
azzal, hogy szeptemberre halasztotta az első olvasatra vonatkozó végső szavazást, nyitva hagyta a
megállapodás lehetőségét.

A Tanácsnak most meg kell ragadnia ezt az alkalmat arra, hogy felülkerekedjen letargiáján, és átkeljen a
Parlament által kiépített hídon. A Tanács 20 háromoldalú ülést követően most kompromisszumos javaslattal
állt elő, míg a Parlament átfogó javaslatot terjesztett elő. Ezért keltettek csalódást a tárgyalások. A Tanács
tárgyalói nem jártak sikerrel. A Tanács európai intézményként nem engedheti, hogy a nemzeti érdekek
zálogává váljon, és fel kell készülnie arra, hogy szükség esetén minősített többséggel szavazzon, ha
megegyezést akar a Parlamenttel. Az Európai Parlament csak akkor hagyja jóvá szeptemberben a megállapodás
első olvasatát, ha az európai felügyeleti hatóságok valódi jogkört kapnak.

Jelentés: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy vélem, hogy feltétlenül
szükség van a pénzügyi rendszer uniós felügyeletére és az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB)
létrehozására. Létfontosságú, hogy a gazdaság finanszírozásának akadályozása nélkül hozzunk létre egy
hatékony felügyeleti rendszert. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság számára olyan stabil finanszírozási feltételeket
teremtünk, amelyek biztosítják a fenntartható növekedést és a foglalkoztatást, megőrizve az egységes piacot,

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU70



ahol az EU számára minőségi pénzügyi felügyeletet kell biztosítani az egységes piac feldarabolásának
megelőzése érdekében, és lehetővé téve, hogy az EU fenntartsa az euró és más európai valuták védelmét
szolgáló jogszabályát. Az EU-nak fenn kell tartania döntéshozói jogkörét, meg kell erősítenie a sokoldalú
eljárások melletti elkötelezettségét, mert ily módon jobban felkészül az értékei érvényesítésére és stratégiai
érdekeinek védelmére. Az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása fontos innovációt jelent az európai
szintű makrogazdasági elemzés terén, aminek végső célja a rendszerkockázat értékelése. Az Európai
Rendszerkockázati Testület és az elsősorban a nemzeti felügyeleti hatóságok és az egyes ágazatokért felelős
európai hatóságok közötti, szoros együttműködés kialakítása elsőrendű feladat, ha egységes felügyeletet
akarunk létrehozni makro- vagy mikroprudenciális szinten.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ez a pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyeletére vonatkozó
rendeletjavaslat, amelynek értelmében létrejönne egy Európai Rendszerkockázati Testület. Határozottan
támogatom a pénzügyi ellenőrzési csomagot, annak a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága által
elfogadott formájában. Míg e jogalkotási szövegek számos célt szolgálnak, két fő cél kiemelkedik: a gazdaság
szilárd finanszírozása a növekedés és a hosszú távú foglalkoztatás érdekében, valamint az európai piac
egységének megóvására irányuló óhaj. Ezért szavaztam a jelentés mellett, amely biztosítja a makroprudenciális
és a mikroprudenciális felügyelet következetességét, aminek révén stabil, átlátható és egységes uniós hatóságok
és bizottságok állnak rendelkezésre az európai és globális pénzügyi rendszerünk irányítása céljából.

Jan Březina (PPE), írásban. – (CS) Ma többek között az Európai Unióban érvényes pénzügyi felügyeletről
szóló jogszabálycsomagra vonatkozó javaslatokról szavaztunk. A pénzügyi felügyelet formája feletti vita
arra vonatkozik, hogy milyen mértékű felhatalmazást kapjon a bankok, biztosító társaságok és pénzügyi
piacok működésének felügyeletére újonnan létrehozott európai intézmény. Indokolt erőfeszítéseink során
hideg fejjel kell eljárnunk, nehogy megismétlődjön a pénzügyi válság, és nehogy eluralkodjon a hisztéria.
Az európai pénzpiaci intézményeknek ahelyett, hogy kitúrnák a helyükből a nemzeti intézményeket,
megfelelően ki kellene azokat egészíteniük. A bankok, biztosítótársaságok vagy befektetési alapok problémáit
mindig annak a felügyeleti hatóságnak kellene megoldania, amelyik a legközelebb van a helyzethez, és amely
következésképpen a legérzékenyebb módon képes azt felmérni és elemezni. Ez sok esetben nem európai
szabályozó hatóság. Véleményem szerint feltétlenül szükséges, hogy a nemzeti kormány megvétózhassa az
európai szabályozó hatóságok döntéseit, hogy megelőzzék az egységes eljárás vonzó, de veszélyes alkalmazását
az egyes tagállamok pénzügyi piacain eltérő vészhelyzetekben. A gyakorlatilag korlátlan jogkörrel rendelkező,
újonnan létrehozott európai pénzügyi felügyeleti intézmények olyan óriáspolipra hasonlítanának, amelynek
az államok bizalommal alárendelnék szuverén jogkörüket, és annál inkább sebezhetők lennének abban az
esetben, ha ezt a jogkört helytelenül gyakorolnák, vagy akár visszaélnének vele.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) A rendeletjavaslat mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) feladata, hogy normális időkben felügyelje és értékelje a
rendszerkockázatot annak céljából, hogy enyhítse a rendszer azon kockázatnak való kitettségét, amit a
rendszer elemeinek meghibásodása jelenthet, valamint növelje a pénzügyi rendszer megrázkódtatásokkal
szembeni ellenálló képességét. Az Európai Rendszerkockázati Testületnek ebben az értelemben pénzügyi
stabilitást kellene biztosítania, és enyhítenie kellene a belső piacot és a reálgazdaságot érő negatív hatásokat.
Az Európai Rendszerkockázati Testületnek céljai megvalósítása érdekében elemeznie kell valamennyi
vonatkozó információt, különösen a pénzügyi stabilitásra esetlegesen hatást gyakorló, vonatkozó
jogszabályokat, mint például a számvitelre, a csődre és az életképességre vonatkozó rendelkezéseket.
Egyetértek továbbá azzal, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület szükség esetén nyilvánosan
figyelmeztetne a kockázatra, és általános ajánlásokat tenne az EU egészére vonatkozóan, az egyes tagállamok
vagy tagállamok csoportjai számára, megadva a megfelelő intézkedések menetrendjét. Ha ezek a kockázatra
vonatkozó figyelmeztetések vagy ajánlások egyes tagállamok vagy tagállamok csoportjai felé irányulnak, az
Európai Rendszerkockázati Testület megfelelő támogató intézkedéseket javasolhat.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) A Goulard-jelentésről szóló szavazás során tartózkodtam
a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület
létrehozásáról szóló bizottsági szöveg esetében. A felállítandó testület – az európai pénzügyi felügyeleti
rendszerhez hasonlóan – korlátozott hatáskörrel rendelkezik, amit a piac elsőbbségének – ha nem
szuverenitásának – neoliberális felfogásából származó, bizonyos strukturális jellemzők határoznak meg.

Ezek a következők: a) a politikai erőktől való függetlenség, ezek a testületek nem tartoznak beszámolással
a tagállamok politikai hatóságai felé, és a hatáskörük továbbra is szigorúan meghatározott, és távol áll a
demokratikus ellenőrzés bármilyen fogalmától, b) a polgárok távol maradnak a döntéshozó központoktól,
ezeknél a független hatóságoknál nem rendelkeznek képviselettel az olyan társadalmi csoportok, mint a
munkavállalók és a fogyasztók, csak a magánszektor, c) e testületek felépítése és működési módja még jobban
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szétforgácsolja a politikai és felügyeleti hatásköröket, kettősséget kialakítva az EKB által gyakorolt monetáris
politika és a tagállamok által, a Stabilitási Paktum béklyójában gyakorolt pénzügyi politika között.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A megelőző beavatkozásra képes struktúrák létrehozása –
amelyet folyamatos és körültekintően megindokolt értékelés támaszt alá – a jelen válságra reagálva elsőrendű
fontosságú kell, hogy legyen az EU döntéshozatali folyamatában és a jelenlegi keretek közötti politikai
döntéshozatalban, és feltétlenül biztosítani kell a pénzügyi rendszer makroprudenciális uniós felügyeletének
hatékonyságát. Az Európai Rendszerkockázati Testület – amelynek megvan az a képessége, hogy a normálisnak
nevezett időkben ellenőrizze és felmérje a pénzügyi rendszer kockázatait – garantálhatná azt a pénzügyi
stabilitást, ami feltétlenül szükséges a reálgazdaság fejlődése érdekében, ami pedig növekedést, jólétet és
munkahelyeket hoz magával. Rá kívánok mutatni az előadó aggodalmára, miszerint kiegyensúlyozott és
reális javaslatra lenne szükség, amely a hatékony felügyelet révén megóvná és finanszírozná a gazdaságot,
az egységes piacot, valamint az EU érdekeit és célkitűzéseit.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) nem több,
mint a domináns euro-liberalista gondolkodás egy szerve és a demokrácia megkerülésére szolgáló módszer
prototípusa. Általános Tanácsa az EKB, a Bizottság és a nemzeti központi bankok tagjaiból fog állni, de tagjai
között nem lesz egyetlen parlamenti képviselő sem. Ez az Európai Rendszerkockázati Testület soha nem
fogja figyelmünket felhívni az általa védett politikák jelentette kockázatokra. Következésképpen ugyanolyan
káros, mint a jelentésben szereplő javaslat, amely szoros együttműködést helyez kilátásba az ESRB, az IMF
és a G20-ak között. A szöveg ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A nemrég bekövetkezett pénzügyi válság rámutatott a pénzügyi felügyelet
főbb hiányosságaira, mind az egyes esetekre, mind a pénzügyi rendszer egészére vonatkozóan. A felügyeleti
modellek nemzetben gondolkodtak, és nem követték a pénzügyi rendszer globalizálódását, aminek révén
különféle pénzügyi csoportok határokon átnyúló működést folytatnak, az ezzel járó rendszerkockázatokkal
együtt. Ez azt jelentette, hogy nem volt semmiféle együttműködés, egyeztetés vagy következetesség az uniós
jogszabályok alkalmazása során. Ezért ez az irányelv a szigorú felügyelet biztosítása és körültekintő
szabályozás, valamint a betétesek, a befektetők és valamennyi kedvezményezett védelme révén kívánja
javítani a belső piac működését. Döntő fontosságú tehát megőrizni a pénzügyi piacok integritását,
hatékonyságát és problémamentes működését, fenntartva az államháztartás stabilitását és fenntarthatóságát,
valamint megerősítve a nemzetközi koordinációt és együttműködést a felügyelet terén. Úgy vélem, hogy az
Európai Rendszerkockázati Testület létrehozása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy sikeres felügyeleti modellt
valósítsunk meg, és elkerüljük a nagy pénzügyi csoportok határokon átnyúló jellege okozta
rendszerkockázatot.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) Goulard asszony jelentése mellett szavaztam. Amikor a Gazdasági és
Monetáris Bizottságban folyt a munka, egy sor módosítást terjesztettem elő, amelyek bekerültek a végleges
szövegbe. Nos, azt hiszem, nagyon fontos, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) korai
előrejelzések révén tudjon előzetes értesítést adni a lehetséges rendszerkockázatokról, és azok leküzdésére
megfelelő intézkedések foganatosítását tudja ajánlani.

Az Európai Rendszerkockázati Testület egyértelműen döntő szerepet fog játszani a pénzügyi rendszerben.
Ez lesz az egyetlen olyan intézmény, amelynek általános és teljes körű áttekintése lesz az ügyekről, és a
különböző európai felügyeleti hatóságok felügyeletében és koordinálásában betöltött szerepe döntő fontosságú
lesz a jövőbeli válságok vagy figyelmeztetések esetén.

Azt hiszem tehát, hogy világosan meg kell határozni a közvetlen felügyeletek felelősségi körét a rendszert
érintő következményekkel járó csoportokra vonatkozóan, és tisztázni kell mind az Európai Rendszerkockázati
Testület makroprudenciális felügyeletének, mind az európai felügyeleti hatóságok mikroprudenciális
felügyeletének szerepét. Mindazonáltal bízom abban, hogy minden tisztázásra kerül, amikor a szöveg a
Tanáccsal folytatott tárgyalások során elnyeri végleges formáját.

Jelentés: Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Egyértelműen kiálltam a jelentés mellett, amelynek célja, hogy
létrehozza az Európai Felügyeleti Hatóságot (Bankfelügyelet), és a jövőbeli válságok esetére szabályozó
mechanizmust alakítson ki, hogy az európai polgároknak ne kelljen a pénzügyi rendszer összeomlásának
következményeit viselniük. Külön örömömre szolgál az előadónk által tanúsított európai megközelítés.
Valóban egy úgynevezett „európai” opciót támogat, ami a felügyeleti hatóságok munkatársainak jogkört
adna arra, hogy kötelező normákat állapítsanak meg, ha nem sikerül nemzeti szinten megállapodásra jutni.
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Ezenkívül egy, a pénzügyi intézmények által előfinanszírozott európai alap létrehozását irányozza elő,
amelynek célja a betétesek védelme és a nehéz helyzetben lévő intézmények megsegítése, ha
fizetőképtelenségük a teljes rendszer destabilizálásának kockázatával jár. Végül határozottan azon támogatás
mellett vagyok, amit az előadó próbál biztosítani a bankszektorban gyakran alulreprezentált kis- és
középvállalkozások számára. A jelentés tehát gondoskodik arról, hogy a kis- és középvállalkozások képviselői
hallathassák szavukat a bankszektorban érdekelt felek csoportjában, és hogy a felügyelő hatóságok
igazgatóságába két tagot megválaszthassanak.

Bastiaan Belder (EFD), írásban. – (NL) A válság rámutatott a pénzügyi felügyelet hiányosságaira. Kiderült,
hogy nem elég hatékony a felügyelet. Ezért örülök a Tanáccsal folytatott tárgyalások során eddig elért
eredményeknek. Itt a nemzeti felügyeletek közötti egyeztetésre gondolok. Egyetértek azzal, hogy a
konzultációk első fordulója még nem ért véget, és hogy a megállapodás még arrébb van. Ha a szavazást ezen
a héten be szeretnénk fejezni, ahhoz második fordulóra lenne szükség, és az jelentős késedelmet okozna.
Valamennyi tagállam azt akarja, hogy júliusra megszülessen a megállapodás. Ehhez arra lenne szükség, hogy
a jövő év elején működőképes legyen a felügyeleti rendszer. Az Európai Parlament által felállított, átfogó
követelmények azonban vagy rövid távon teljesíthetetlenek vagy nem kívánatosak. A Parlament javaslatai
azzal fenyegetnek, hogy a felállítandó felügyeleti testületekre túl sok munka fog hárulni. Vessük el annak
követelményét, hogy közvetlenül felügyeljék az egyes pénzügyi intézményeket, és hagyjuk, hogy a határokon
átnyúló problémákra szorítkozzanak. Az Európai Központi Bank ezenkívül továbbra is az árstabilitást kell,
hogy a középpontba állítsa. A célkitűzést nem kellene a felügyelettel összekeverni. Végezetül az Európai
Parlament bölcsen cselekedne, ha önmérsékletet tanúsítana, amikor a kinevezésekre és a testületek végrehajtó
tevékenységeinek meghatározására kerül sor. Ha a Parlament távol tartja magát ezektől a tevékenységektől,
képes lesz független parlamenti vizsgálat végzésére.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) A rendeletjavaslat mellett szavaztam, mert úgy vélem, hogy
új keretet kell felállítani azon pénzügyi válságok kezelésére, amelyek destabilizálhatják vagy tönkretehetik
a nehéz helyzetben lévő intézményeinket, és minimálisra kell csökkentenünk az európai pénzügyi rendszeren
belüli tovaterjedés kockázatát. Azzal is egyetértek, hogy az Európai Pénzügyi Stabilitási Alapnak finanszíroznia
kellene a kényszerfelszámolást vagy a nehéz helyzetben lévő pénzügyi intézmények megsegítését célzó
pénzügyi beavatkozást olyan esetekben, amikor az az EU egységes pénzügyi piacának pénzügyi stabilitását
veszélyeztethetné. Az alapnak a pénzügyi ágazatból származó, megfelelő pénzügyi hozzájárulásokból kell
létrejönnie. Az ebbe az alapba való befizetések lépnének a hasonló jellegű, nemzeti alapokba való befizetések
helyébe.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Úgy gondolom, hogy a válságot illetően – aminek során felügyeleti
hiányosságok kerültek napvilágra – az európai banki, pénzügyi piaci, biztosítási és nyugdíjhatóságok
megelőzhetik a jelenleg érzékelhető problémák ismételt felmerülését. E hatóságoknak olyan jogkörrel kell
rendelkezniük, amely sikeresebb és hatékonyabb felügyelet tesz lehetővé, különösen olyan szervezetek és
helyzetek esetében, amelyek határokon átnyúló tevékenységgel járnak, és amelyek esetében ennek
következményei az egész európai belső piacra, a befektetőkre és a fogyasztókra nézve károsnak
bizonyulhatnak. Úgy vélem azonban, hogy a nemzeti hatóságoknak továbbra is kulcsszerepet kell játszaniuk
a nemzeti pénzügyi intézményekre vonatkozóan, erőfeszítéseiket összehangolva más tagállamok hasonló
intézményeivel, különösen ami a helyes gyakorlatok cseréjét illeti. Továbbá a pénzügyi felügyeleti csomagról
szóló bizottsági javaslatot követően, valamint az uniós jogban következetességének biztosítása érdekében
módosítani kell az új intézkedések által érintett, jelenleg hatályos irányelveket.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Az európai bankfelügyeleti hatóság hatékonyabbá tenné az
EU intézmények jelenlegi pénzügyi piaci felügyeleti rendszerének mélyreható reformját, strukturális alapot
biztosítva azon elegendő jogkörrel rendelkező beavatkozásoknak, amelyek révén elkerülhető lenne a legutóbbi
pénzügyi világválság megismétlődése, ami mind a társadalom, mind a világgazdaság számára elviselhetetlen
lenne. Valójában teljesen helytelen olyan felügyeleti rendszert elfogadni, amely a nemzeti hatóságok
erőfeszítéseire épül, mivel joghatóságuk az államhatárig ér, míg a piaci szereplők olyan pénzügyi intézmények,
amelyek a határok nélküli európai térségben folytatják tevékenységeiket. Ezért elismerésemnek szeretnék
hangot adjak azért, hogy az előadó a kis- és középvállalkozások jelentőségét és a javaslat európai perspektíváját
állította a középpontba.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A nemrég bekövetkezett pénzügyi válság rámutatott a pénzügyi felügyelet
főbb hiányosságaira, mind az egyes esetekre, mind a pénzügyi rendszer egészére vonatkozóan. A felügyeleti
modellek nemzetben gondolkodtak, és nem követték a pénzügyi rendszer globalizálódását, aminek révén
különféle pénzügyi csoportok határokon átnyúló működést folytatnak, az ezzel járó rendszerkockázatokkal
együtt. Ez azt jelentette, hogy nem volt semmiféle együttműködés, egyeztetés vagy következetesség az uniós
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jogszabályok alkalmazása során. Ez az irányelv következésképpen a szigorú felügyelet biztosítása és
körültekintő szabályozás, valamint a betétesek, a befektetők és valamennyi kedvezményezett védelme révén
kívánja javítani a belső piac működését. Döntő fontosságú tehát megőrizni a pénzügyi piacok integritását,
hatékonyságát és problémamentes működését, fenntartva az államháztartás stabilitását és fenntarthatóságát,
valamint megerősítve a nemzetközi koordinációt és együttműködést a felügyelet terén. Úgy vélem, hogy az
Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozása feltétlenül szükséges egy hatékony felügyeleti modell
megvalósítása érdekében.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Mihelyt nyilvánvalóvá vált, hogy a bankok a pénzügyi termékek
áthatolhatatlan sűrűjébe keveredtek, és hogy a mindennapi emberek kemény munkával elért megtakarításait
kockázatos tranzakciók céljára használták fel, meg kellett volna szigorítani a pénzügyi piacok szabályozását.
Világosan látni kellett volna a hiányosságokat legalább akkor, amikor a bankárok a bankok megmentésére
elköltött milliárdok ellenére bőkezű bónuszokat kezdtek maguknak fizetni.

Jelentés: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ez a javaslat a pénzügyi felügyeleti csomag részeként Európai Biztosítás-
és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szól. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság mellett ez a hatóság egészíti ki a felügyeleti keretet. Úgy vélem,
hogy az Európai Parlamentnek egyértelműen az európai szintű, integrált felügyelet mellett kell síkra szállnia,
és most a Tanácstól függ, hogy hasonlóan cselekszik-e.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Annak érdekében, hogy a nyilvánossággal szemben megóvjuk
az európai piacok és intézmények átláthatóságát és szavahihetőségét, létfontosságú, hogy megerősítsük a
biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-piacok európai felügyeletének készségeit, erőforrásait és önállóságát. Ez
biztosítani fogja annak a reformnak a hatékonyságát, amelybe most kezdtek bele az uniós intézmények a
pénzügyi piacok ellenőrzése érdekében, hogy ily módon elkerüljék egy olyan válság kockázatát, amilyen
jelenleg a világgazdaságot sújtja, és amely különösen nagy hatást gyakorol az európai társadalomra.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A nemrég bekövetkezett pénzügyi válság rámutatott a pénzügyi felügyelet
főbb hiányosságaira, mind az egyes esetekre, mind a pénzügyi rendszer egészére vonatkozóan. A felügyeleti
modellek nemzetben gondolkodtak, és nem követték a pénzügyi rendszer globalizálódását, aminek révén
különféle pénzügyi csoportok határokon átnyúló működést folytatnak, az ezzel járó rendszerkockázatokkal
együtt. Ez azt jelentette, hogy nem volt semmiféle együttműködés, egyeztetés vagy következetesség az uniós
jogszabályok alkalmazása során. Ezért az irányelv a szigorú felügyelet biztosítása és körültekintő szabályozás,
valamint a betétesek, a befektetők és valamennyi kedvezményezett védelme révén kívánja javítani a belső
piac működését. Döntő fontosságú tehát megőrizni a pénzügyi piacok integritását, hatékonyságát és
problémamentes működését, fenntartva az államháztartás stabilitását és fenntarthatóságát, valamint
megerősítve a nemzetközi koordinációt és együttműködést a felügyelet terén. Az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozása tehát feltétlenül szükséges egy sikeres felügyeleti
modell kialakítása érdekében.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) A Skinner úr által az Európai Biztosítás- és
Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról kidolgozott jelentés mellett szavaztam. Mindig is
hittem abban, hogy Európának közös és hatékony szabályokkal és eszközökkel kell felvérteznie magát a
pénzügyi válság leküzdése és a gazdaság újbóli lendületbe hozása érdekében.

Tehát nincs vesztegetnivaló időnk: gyorsan kell cselekednünk annak érdekében, hogy kialakítsuk ezt a
felügyeleti struktúrát olyan, fegyelmi jogkörrel felruházott, független hatóságok létrehozása révén, amelyeknek
megvan a lehetőségük a Tanács vagy a Bizottság bevonása nélküli, közvetlen beavatkozásra. Mindazonáltal
fenntartásaim vannak az ágazat hozzájárulásával kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy a polgárokkal nem
lehet megfizettetni a pénzügyi intézmények hibáit, azonban finom megkülönböztetés szükséges.

A válság során egyes rendszerek jól működtek, és nem kellett állami támogatáshoz folyamodniuk.
Következésképpen elvetendő bármilyen, adóteherre vonatkozó javaslat. Minderre azért van szükség, hogy
támogassuk a fellendülést és elkerüljük a költségek kis- és középvállalkozásokra való áthárítását. A Parlament
ma felelős álláspontra helyezkedett a Tanács irányába, és remélem, hogy a mai szavazás lehetővé teszi, hogy
gyors és kiegyensúlyozott kompromisszumra jussunk a Tanáccsal és a Bizottsággal.
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Jelentések: Sven Giegold (A7-0169/2010), Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010) és
Peter Skinner (A7-0170/2010)

Carl Haglund (ALDE), írásban. – 12. cikk (2) bekezdés: Nem támogatom a felügyeleti kollégiumot irányító
hatóságot (12. cikk (2) bekezdés első mondata), és azt sem támogatom, hogy a hatóság normális körülmények
között irányítson (12. cikk (2) bekezdés c) pont). A hatóságoknak nem kellene jogot adni arra, hogy szabadon
átvehessék a nemzeti hatóságok jogait (amint azt a tőkekövetelményekről szóló irányelv garantálja). Ennek
a cikknek az ECON Bizottság és az előadók által javasolt szövegezése nem pontos, és nagymértékű
kuszasághoz vezethet a nemzeti és az európai szintű hatóságok között.

12a. cikk (4) bekezdés: Nem támogatom ezt a módosítást.

12a. cikk (5) bekezdés: Nem támogatom ezt a módosítást.

12b. cikk: Nem támogatom ezt a módosítást. A rendszerkockázatot jelentő, határokon átnyúló intézmények
azonosításának meghatározása nem világos, és a nemzeti hatóságokat olyan helyzetbe hozza, amelyben
nem világos a felügyeleti jogkörük.

12c. cikk: Nem támogatom rendezési egység létrehozását az irányelvek keretében. Habár elvileg támogatom
az ilyen egységre vonatkozó elképzelést, a rendezési egység létrehozása sokkal több előkészítést, alapos
hatáselemzést és saját részletes szabályozást igényel.

(A szavazáshoz fűzött magyarázat az eljárási szabályzat 170. cikkével összhangban rövidítve.)

Jelentés: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Először is meg kell jegyeznem, hogy a bankrendszer saját tőkéjének
hiánya kulcsszerepet játszott a válságban, ezért fontos annak emelése. Ezért szavaztam a jelentés mellett. Ez
utóbbi valójában szöges ellentétben áll a nyereség privatizálásának és a veszteségek államosításának vagy
mindazok társadalomra hárításának fogalmával. A jelenlegi rendszer – különösen a bankrendszerben uralkodó
javadalmazási politika – a nagy kockázatot jelentő megközelítést részesíti előnyben. A túlzott bónuszok
tulajdonképpen a pénzügyi rendszer közép- és hosszú távú stabilitásának árán vezettek a rövid távú
nyereség-hajhászáshoz. Ez a jelentés érthetően kifejti például, hogy ösztönző rendszerekre kell alapozni a
javadalmazást, nem pedig arra, hogy a munkavállalóknak az elért nyereség ill. veszteségtől függetlenül
garanciákat adunk. Továbbá – nagyon helyesen – az átláthatóság és a tájékoztatás javítása, valamint a hosszú
távú érdekek védelme érdekében vállalaton belüli javadalmazási bizottságot kísérel meg felállítani.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), írásban. – (RO) Az Európai Parlament által elfogadott, a banki bónuszokra
vonatkozó új szabályoknak véget kellene vetniük azoknak a politikáknak, amelyek ösztönzőket adnak ebben
a rendszerben, még abban az esetben is, ha nagy kockázatok vállalására kerül sor.

Üdvözlöm ezeket az intézkedéseket két évvel azt követően, hogy kirobbant a pénzügyi válság, aminek során
a premizálás kultúrája súlyos következményekkel járt a világgazdaságra nézve, és ezért most valamennyi
európai adófizetőnek fizetnie kell. A bankrendszer rögtön azzal vádolhatná az Európai Uniót, hogy az
beavatkozik saját politikáiba. Az EU azonban nem tesz mást, mint hogy megvédi az adófizetőket olyan
időkben, amikor a bankrendszer számos alkalommal saját érdekeivel törődött, és nem vette figyelembe a
fogyasztók érdekeit. Európát részben meg fogja óvni a gazdasági megrázkódtatásoktól, ha megváltozik a
bankrendszeren belüli premizálás mögötti gondolkodásmód, és azt a bankok rövid távú jövedelme helyett
azok hosszú távú jövedelmének értékelése szabja meg.

Ezenkívül minden egyes banki intézménynek felelős magatartást tanúsítania, és el kell fogadnia, hogy
megfelelő összefüggésnek kell lennie a fix fizetés és a bónuszok értéke között.

Üdvözlöm annak tényét, hogy a Parlament is úgy határozott, hogy tisztességes kölcsönösségi viszonyra van
szükség a bónuszok és a nyugdíjpolitika között. A bankárok számára megszokott dolog, hogy olyan
nyugdíjban részesülnek, ami arányos az általuk irányított pénzügyi intézmény által elért eredményekkel.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az állásfoglalásra irányuló indítvány mellett szavaztam,
mivel úgy vélem, hogy a hitelintézeteknek és a befektetési vállalkozásoknak meg kellene követelniük
munkavállalóiktól, hogy ne alkalmazzanak olyan személyes fedezeti vagy biztosítási stratégiákat, amelyek
veszélyeztetik az összehangolás hatásait, tekintettel arra, hogy kockázatot rejt a munkavállalók
javadalmazásának módja. Továbbá azért szavaztam úgy, ahogy szavaztam, mert egyetértek azzal az alapelvvel,
miszerint azok az intézkedések, amelyekre vonatkozóan ez az irányelv rendelkezést tartalmaz, a pénzügyi
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válságra reagáló reformfolyamat lépéseit jelentik. A G20-ak, a Pénzügyi Stabilitási Tanács és a Bázeli
Bankfelügyeleti Bizottság következtetéseivel összhangban új reformokra lehet szükség, többek között a
ciklikus hatásokat ellensúlyozó puffertőke és dinamikus tartalékok létrehozására, a 2006/48/EK irányelvben
megállapított tőkekövetelmények kiszámítását alátámasztó fő szempontok meghatározására, valamint a
hitelintézetek kockázati alapú követelményeire vonatkozó, kiegészítő intézkedések meghozatalára, hogy
elősegítsék a bankrendszerben a multiplikátor-hatás megelőzését. A folyamat megfelelő, demokratikus
felügyelete érdekében hatékonyan és időben be kellene vonni ebbe a folyamatba a Parlamentet és a Tanácsot.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) A pénzügyi intézmények tőkeemelése fontos, ha azt akarjuk, hogy az
ügyfelek nem szenvedjenek kárt, vagy ne veszítsék el befektetéseiket az intézmény esetleges nehéz helyzete
miatt. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy ez a tőkeemelés nem lehet olyan aránytalan, hogy
likviditáshiányt okozzon a pénzügyi intézményeknél. Ennek súlyos következményei lennének az általános
piacra nézve, és ezért komolyan fontolóra kell vennünk ezt a kérdést.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) A bankszektor stabilitása és pénzügyi fenntarthatósága abszolút
kritikus a reálgazdaság fejlődése szempontjából. A jelen világválság hiányosságokat tárt fel a bankrendszerben,
és a nyilvánosság és a vállalkozások körében megkérdőjelezte annak hitelességét, ezzel tetézve az Európa
termelékenységére és ipari kapacitására, valamint a tagállamok pénzügyi stabilitására gyakorolt negatív
hatást. A pénzügyi válság eredendő oka a bankok működési szabályai által előidézett, túlzott kockázat volt,
ami az azonnali eredmények erőteljes ösztönzésére alapult. Ezek a tőkehiány és az erőforrások szabályozatlan
felhasználása miatt egyre kevésbé voltak fenntarthatók. Ennek fényében megbízható és etikai szempontból
indokolt módszereket kell alkalmazni a bankszektorban történő javadalmazás és ösztönzők terén annak
érdekében, hogy megakadályozzuk olyan politikák megvalósítását, amelyek ösztönzik a túlzott
kockázatvállalást, amihez hozzájön a tőkére vonatkozó szigorúbb követelmények érvényesítése a kereskedési
könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozóan.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Sok időbe telt a bónuszok határaira vonatkozó, új szabályok
elfogadása, de ezek csak 2011 januárjától, a bankok saját pénzalapjaira vonatkozó szabályok pedig ez év
végétől alkalmazandók. Ez elszomorító, mivel a munkavállalókat és a nyilvánosság többségét érintő
takarékossági intézkedéseket már végrehajtották, mint ahogyan az most történik Portugáliában,
Görögországban és más országokban. Ez az oka annak, hogy úgy szavaztunk, ahogy szavaztunk, a kettős
mércét alkalmazó politika elleni tiltakozásunknak hangot adva.

Mindazonáltal arra szorítkoznak, hogy szigorúbb szabályokat állapítanak meg a bankárok bónuszaira
vonatkozóan, és oly módon erősítik meg a bankok saját tőkéjére vonatkozó szabályokat, hogy ez utóbbiak
felkészültebbek lehessenek a jövőbeli válságokra.

Az új jogszabályok a nyugdíjpolitikával is foglalkoznak. Ha egy munkavállaló a reformot megelőzően lép
ki a hitelintézettől, a hitelintézet ötéves időtartamra visszatartja az önkényes nyugdíjellátásokat, mint feltételes
tőkét.

A bónusz kifizetések még olyan hitelintézetek esetében is tovább folynak, amelyeknek saját kormányzatuk
részéről kivételes beavatkozásra van szükségük. Ezek a bónuszok szigorúan a nettó jövedelem bizonyos
százalékára fognak korlátozódni még akkor is, ha az összeegyeztethetetlen a stabil alaptőke fenntartásával
és azzal a céllal, hogy megszerezzék a nyilvánosság támogatását ebben az alkalmas pillanatban. Ez
elfogadhatatlan.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) A ma elénk terjesztett jogszabályok általában a saját tőkére vonatkozó
követelmények szigorításával járnak attól függően, hogy a pénzügyi intézmények milyen kockázatot vállalnak,
valamint a bónuszok és más végkielégítések szabályozásával járnak. Sajnálom, hogy nem mennek elég
messzire.

Nem szabnak maximumot például az ilyen bónuszok esetében, vagy nem kötik ki, hogy azok nem képezik
a javadalmazás alapvető részét, vagy nem tiltanak úgynevezett „toxikus” termékeket. Ezek a jogszabályok
tehát nem mennek elég messzire, de legalább egy lépést tesznek a helyes irányban. Sajnálatos, hogy az EU
pénzügyi ágazatának többszöri reformja – habár azt sürgősnek és elengedhetetlennek tüntetik fel – néha
politikai okok miatt késik.

Egy másik aggodalmam: helyes és jó dolog, ha új és szigorúbb szabályokat fektetünk le. Elég lesz-e ez azonban
ahhoz, hogy a finanszírozást újfent a gazdaság szolgálatába állítsuk? Nincs ennél bizonytalanabb dolog. A
bankok anélkül siettek visszafizetni az állami támogatást, hogy teljesítették volna a vállalkozásokkal és
magánszemélyekkel szembeni hitelkötelezettségeiket, és hogy ily módon rendkívüli bónuszokat tudjanak
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kifizetni. Mindenhol elterjedt a spekuláció, mivel az érintettek tudják, hogy bármi is történjék, az adófizető
fizetni fog. Többé nem a szabályokat kell megváltoztatni, hanem magát a rendszert.

Sylvie Guillaume (S&D), írásban. – (FR) A bankárok javadalmazásáról szóló McCarthy-jelentés mellett
szavaztam, mivel a túlméretezett pénzügyi szektor rövid távú nyereség-hajhászása alaposan destabilizálta
a pénzügyi ágazatot és hozzájárult a válsághoz. Ez a szöveg – amelyet az Európai Parlament döntő többsége
elfogadott – plafont szab meg a változó javadalmazások esetében, és lehetővé teszi, hogy a kereskedők
bónuszainak akár 70%-a erejéig figyelembe vegyék a bank hosszú távú érdekeit. Ez a szöveg tehát kettős célt
szolgál: stabilizálja a pénzügyi szektort és azt újból a hosszú távú befektetések szolgálatába állítja.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – A globális bankválság kitörése után két évvel még csak az elején
tartunk a valóban fájdalmas intézkedéseknek. Költségcsökkentésre fog sor kerülni az állami szektorban
mindenhol, aminek következtében munkahelyek szűnnek meg, csökkennek az alapvető szolgáltatások, és
ez szélesebb körben is hatást fog gyakorolni a gazdaságra. Európa polgárai teljességgel elfordulnak a
bankszektort átitató, magas kockázattal járó bónusz kultúrától, és a mai szavazás azt mutatja, hogy véget
kell vetni ennek a mérgező kultúrának.

Wolf Klinz (ALDE), írásban. – (DE) Támogatom az Európai Unió arra vonatkozó kezdeményezését, hogy
a hosszú távú sikerre és a döntéshozók nagyobb felelősségére tegye át a jelenlegi javadalmazási politika
súlypontját. Ez azonban nem vezethet odáig, hogy a politikusok határozzák meg a fizetések mértékét. Ez a
feladat továbbra is a bankokon belül meglévő struktúrák – mint például a felügyelő bizottság és a közgyűlés
– felelőssége kell, hogy legyen. A javasolt javadalmazási politika tehát nem kellene, hogy a meglévő struktúrák
helyébe lépjen, hanem azokat szükség szerint kiegészítené, azt biztosítva, hogy ez hozzájáruljon a pénzügyi
döntéshozatal színvonalának javításához.

Marine Le Pen (NI), írásban. – (FR) McCarthy asszony jelentésének célja, hogy korlátok közé szorítsa a
kereskedők javadalmazását és a bankok számára új szabályokat fektessen le a tőkekövetelményekre
vonatkozóan. Ez nem más, mint a bankok szabályozására tett, legutóbbi kísérlet, mivel a korábbi szabályok
teljesen hatástalanok maradtak. Ezek csak kirakat intézkedések. Az új szabályok nem fognak semmilyen
korrekciós hatást elérni, mert bankok újfent meg fogják azokat kerülni.

A kereskedők túlzott javadalmazása csak akkor állítható meg, ha a bankoknak megtiltják a saját tőkéjükkel
való kereskedést. Ez azzal járna, hogy a bankok takarékbanki tevékenységeit elkülönítenék a befektetési
banki tevékenységektől, és megtiltanák, hogy az előző ágazat az utóbbinak kölcsönözzön. Csökkenteni kell
a legnagyobb pénzügyi intézmények méretét, hogy elejét vegyük a domináns pozíciójukkal való visszaélésnek.
A bankokra 100%-os tőkésítési követelményt kell kiróni, és akkor csak azt tudnák kölcsönadni, amijük van.
A pénzellátás fokozása az állam felelőssége, és az államnak meg kell tiltani, hogy megsegítse a csődbe jutott
bankokat. A bankárok csak ilyen feltételek kiszabását követően fognak felelősséget vállalni és a vállalt
kockázatokat körültekintően értékelni.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Minden üzleti ágazatnak törődnie kellene azzal, hogy jó eredményekkel
szolgáljanak a részvényeseknek. A 2008-ban kezdődött pénzügyi válság azonban felhívta az emberek
figyelmét arra a tényre, hogy bizonyos pénzügyi intézmények olyan irányítási gyakorlatot folytatnak, amely
a rövid távú és könnyű pénzkereset felé irányul, és nem mérik fel azt a kárt, amelyet ez okozhat az intézmény
pénzügyi stabilitásának. Mi több, sok ilyen pénzügyi intézmény nem rendelkezett elegendő tőkével ahhoz,
hogy a kereskedési portfoliókat és az újra-értékpapírosítást fedezni tudják, koordinálatlan módon használva
a tőkeerőt kölcsönfelvétellel növelő rendszereket, ily módon jelentősen növelve a működési kockázatot.
Azért szavazok a jogalkotási állásfoglalás-tervezet mellett, hogy ne forduljon elő többször olyan helyzet,
amikor a pénzügyi intézményektől kiáramlik a tőke, valamint azért, hogy a javadalmazási politikákat
felülvizsgálják és felelősebb célkitűzések közé szorítsák.

Claudio Morganti (EFD), írásban. – (IT) A parlamenti vita tárgyát képező jelentésre vonatkozó álláspontomat
többek között az a meggyőződés motiválja, hogy a banki tevékenység vonatkozásában – a piac és a
megtakarítások védelme érdekében – új tőkekövetelményeket kell megállapítanunk mind az
újra-értékpapírosításra, mind a kereskedési könyvekre vonatkozóan, hogy növeljük a banki intézmények
által vállalt kockázatok fedezetét és garanciáit ellen.

A bankszektornál maradva úgy érzem, hogy a megtorló politikákra vonatkozóan szabályokat kellene
bevezetni, hogy korlátozzuk az igazgatók fizetését és bónuszait, és minden esetben arányossá tegyük a
hitelintézetek működési eredményeit és hosszú távú pénzügyi helyzetét. Ennek olyan előnyös hatásai
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lennének, mint például a vezetők meggyőzése a felől, hogy ne folytassanak túlzottan spekulatív és kockázatos
politikákat, ami nem csak az egyes intézmények, hanem általában a piacok előnyét is szolgálná.

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) A jelentés a kockázatos pénzügyi termékek garanciájaképpen szigorúbb
tőkekövetelményeket kíván meg. A válság megtanított miket arra, hogy körültekintően kell eljárnunk, ha
kockázatos pénzügyi termékekkel foglakozunk. Ezért a jelentés mellett szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) A pénzügyi intézmények tőkekövetelményeiről szóló
tőkekövetelmény-irányelv (CRD3) harmadik felülvizsgálata mellett szavaztam. A javaslat egy sor olyan
innovációt tartalmaz, amelyek célja, hogy a jövőbeli kockázatok és válságok esetén átalakítsa és megóvja a
pénzügyi rendszert.

Egyetértek azzal, hogy a kereskedési könyv (a pénzügyi intézmények rövid távú viszonteladási tevékenységei)
és az újra-értékpapírosítási tevékenységekre vonatkozóan növeljük a tőkekövetelményeket. Ezért üdvözlöm
a bírságok és plafonok beépítését a javadalmazási politikákba, valamint – különösen a bónuszokra
vonatkozóan – az olyan gyakorlatok visszaszorítását, amelyek elfogadhatatlan és kezelhetetlen kockázatokra
ösztönöznek.

Úgy vélem, hogy kifejezetten tisztességes dolog, ha mindaddig nem engedjük meg az állami támogatásban
részesült bankoknak, hogy bónuszokat fizessenek az igazgatóiknak, amíg maradéktalanul vissza nem fizették
a támogatást. Sőt az ilyen bankok igazgatóinak éves fizetése nem haladhatja meg az 500 000 eurót. Számomra
megfelelőnek és az európai polgárokat és adófizetőket tiszteletben tartó megoldásnak tűnik annak ténye,
hogy a bónuszok nem haladhatják meg az igazgatók összes javadalmazásának 50%-át.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – (ES) Az Európai Parlament éppen most fogadott el egy
irányelvet a bankszektoron belüli bónuszok korlátozásáról. 2011 januárjától a bónusznak csak 30%-a
fizethető ki készpénzben, és legalább a felét részvényekben vagy tőkében kell kifizetni, amely rész nehézség
esetén a bank rendelkezésére fog állni. Ezenkívül a változó ösztönzőket is a fizetéseknek megfelelően kell
megállapítani. A ma elfogadott szabályok megszilárdítják a bankszektor tőkekövetelményeit. Ez azt jelenti,
hogy két évvel a pénzügyi világválság bekövetkezte után ezek az új szabályok át fogják alakítani a premizálás
kultúráját és véget vetnek az olyan ösztönzőknek, amelyek odáig vezetnek, hogy a banki vezetők túlzott
kockázatokat vállalnak. A nagy kockázattal járó, rövid távú premizálási kultúra káros a gazdaságra nézve,
és végül az adófizetőknek kell megfizetniük a kárt. Mivel a bankoknak nem sikerült reformokat bevezetniük,
nekünk kell elvégeznünk a munkát helyettük.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Sokára készült el ez a jelentés. Rendkívül fontos, hogy erre a témára
vonatkozóan valamennyi tagállamra kiterjedő uniós megállapodásokat kössünk.

Jelentések: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010) és Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Britta Reimers (ALDE), írásban. – (DE) Támogatom az Európai Unió fellépését a jelenlegi javadalmazási
politikának a hosszú távú siker és a döntéshozók jobb elszámoltathatósága érdekében történő átszervezésére.
Nem alakulhat ki azonban olyan helyzet, amelyben a politika határozza meg a fizetéseket. Ez a feladat a már
meglévő szervek – a bankok igazgatótanácsa és közgyűlése – kezében kell, hogy maradjon. Tehát a javasolt
javadalmazási politika nem szabad, hogy felváltsa a jelenlegi struktúrákat, hanem szükség esetén legfeljebb
csak ki kell, hogy egészítse azokat, amennyiben ez előnyös hatással van a gazdasági döntések minőségére.

Jelentés: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) A javasolt tanácsi rendelet mellett szavaztam, különösképpen
a Parlament által elfogadott módosítások mellett, mivel úgy gondolom, hogy az Európai Központi Banknak
(EKB) elégséges humán és pénzügyi erőforrást kell biztosítania a titkárság működéséhez. Ez azt jelenti, hogy
az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) széles feladatkörének és általános tanácsa összetételének
megfelelő, jól felkészült alkalmazottakra van szükség. Az EKB-nak biztosítania kell a titkárság méltányos
finanszírozását is saját forrásokból. Egyetértek azzal is, hogy a titkárság valamennyi tagja köteles a szakmai
titoktartás körébe tartozó információkat feladatai megszűnése után is megőrizni, összhangban a(z) .../2010/EU
[ESRB] rendelet 8. cikkével az e rendelet 6. cikkében foglalt célkitűzés biztosítása érdekében.

José Manuel Fernandes (PPE), írásban. – (PT) Az Európai Parlament határozottan támogatja a pénzügyi
piacok szigorúbb és hatékonyabb európai felügyelete feltételeinek megteremtését, ami még fontosabb és
még nyilvánvalóbban szükséges lett a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság előrehaladtával. Az egyes
tagállamok egyéni perspektíváin alapuló, nemzeti alapú felügyeleti rendszerei egyre inkább
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működésképtelennek és megbízhatatlannak tűnnek, hiszen a pénzügyi piacok globalizálódnak, és egyre
inkább integrálódnak. Ezért támogatom a Parlament jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslatát. Egy
megfelelő technikai háttérrel felszerelt és az Európai Központi Bank kapacitását és forrásait növelő Európai
Rendszerkockázati Testületnek (ESRB) a rendszerek fejlődésére vonatkozó információk elemzése és a
lehetséges kockázatok azonosítása révén kétségkívül meghatározó szerepe lesz a gyorsabb uniós fellépés
elősegítésében. Ez pedig kulcsfontosságú lesz az újabb válságok megelőzésében, vagy ha mégis válság alakulna
ki, akkor a válság negatív hatásainak enyhítésében, és a trend gyors megfordításában.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) A tőkemozgások tekintetében a globalizáció mélyrehatóan
megváltoztatta a pénzügyi piacokat. Az infláció ellenőrzésén kívül a központi bankoknak egy teljesen új
célkitűzést, a pénzügyi piacok stabilizálását kellett napirendre tűzniük.

A válság jelentős hiányosságokat hozott felszínre a felügyelet terén. Sajnos ebben az ágazatban nem lehetett
megelőzni a túlzott kockázatok felhalmozódását. Ugyanakkor számos hiányosság mutatkozott a
makroprudenciális felügyelet szintjén.

A jelentés mellett szavaztam, mivel véleményem szerint mindenképpen szükség van a pénzügyi ágazat
megújítására, amely magával fogja hozni az integrált mikroprudenciális felügyeletet. Ez lehetővé fogja tenni,
hogy a jövőben sikeresen azonosítsuk és megelőzzük azokat a kockázatokat, amelyek képesek veszélybe
sodorni Európa pénzügyi stabilitását.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Természetesen kulcsfontosságú az egyre növekvő európai pénzügyi
piac felügyelete terén növelni az együttműködés mértékét. Az EU kiadásait növelő magas
fizetésimérleg-hiányok és az Unión belüli ingatlanbuborékok további súlyos problémákat jelentenek az
EU-nak, amelyet már amúgy is súlyosan érintett a pénzügyi válság és a költségvetési hiányok. Ésszerűnek
tűnhet az előzetes figyelmeztetés, például az ingatlanbuborékok kialakulásakor, de kérdéses, hogy ennek
valóban meglesz-e a hatása. Nem is olyan régen az USA-ban kialakulóban lévő ingatlanbuborékra is
figyelmeztettek, de ennek nem volt hatása a pénzügyi piacokra. Nemsokára lesz egy új pénzügyi felügyeleti
szervünk, amely semmilyen intézkedést nem tehet, és semmilyen szankciót nem alkalmazhat. Ezenkívül
kérdések merülnek fel a szerv illetékességével kapcsolatban is. Szerintem ez a javaslat nem igazán kiforrott,
ezért tartózkodtam.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) Az európai pénzügyi stabilitás védelme érdekében kulcsfontosságú
valamiféle transznacionális felügyelet létrehozása. Csak egy európai makrofelügyeleti szerv tudott volna
figyelmeztetni arra, hogy a tarthatatlan adósságnövekedés, az ingatlanbuborékok és a jelentős
fizetésimérleg-hiányok komoly veszélyt jelentenek a makrogazdasági és pénzügyi stabilitásra. Egy új
mikroprudenciális felügyeleti szerv létrehozása lehetővé teszi a további pénzügyi válságok megelőzését.

Oreste Rossi (EFD), írásban. – (IT) Ez a rendelet félreérthető, mivel két új felügyeleti hatóságot akar létrehozni,
a makroprudenciális Európai Rendszerkockázati Testületet (ESRB) és a mikroprudenciális Pénzügyi
Felügyeletek Európai Rendszerét (PFER). Az ESRB nem lesz képes arra, hogy intézkedéseket és szankciókat
kényszerítsen a tagállamokra, illetve a pénzügyi intézményekre, figyelmeztetései pedig nem lesznek kötelezők.
A PFER-t az Európai Központi Banknak (EKB) kell biztosítania. Ezért a bizottsághoz történő visszautalásra
szavaztam.

Jelentések: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Sylvie Goulard (A7-0168/2010), Jose Manuel
Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Peter Skinner (A7-0170/2010) és Ramon Tremosa i Balcells
(A7-0167/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Támogatom az előadók által elfogadott, az úgynevezett
pénzügyi felügyeletre irányuló csomagra vonatkozó stratégiát. Az európai parlamenti képviselők a plenáris
ülésen most szavaztak az EU új felügyeleti architektúrájáról szóló szöveg módosításairól, melyet a négy nagy
képviselőcsoport terjesztett elő (EPP, S&D, ALDE, Zöldek). Az EP úgy döntött, hogy nem szavaz a jogalkotási
állásfoglalásra, így lehetőséget ad a nyári szünet utáni első olvasatra. Az üzenet világos: a Parlament készen
áll tárgyalni, de határozottan az a véleménye, hogy az európai hatóságokat megfelelő hatáskörökkel kell
felruházni a jövőbeli válságok megelőzésére és az egységes piac megerősítésére.

A labda most a Tanács térfelén van, a Tanácsnak kell felajánlania a szükséges kompromisszumokat. Ez a
gesztus egy utolsó erőfeszítés az előadók részéről az új belga elnökség – melynek erőfeszítései dicséretesek
– támogatására abban, hogy a tagállamok számára megfelelőbb helyzetet teremtsen.
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Jelentések: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Sven Giegold (A7-0169/2010), Sylvie Goulard
(A7-0168/2010), Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Peter Skinner (A7-0170/2010)
és Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Kay Swinburne (ECR), írásban. – Az ECR teljes mértékben támogatja az európai felügyeleti architektúra
létrehozását, különös tekintettel az ESRB-re és az EU-n belüli pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó egységes
szabálykönyvre. Habár a képviselőcsoport a kompromisszumos szöveg nagy részét támogatni tudja, vannak
bizonyos területek, amelyeken a Tanáccsal és a Bizottsággal való párbeszéd továbblépett a szövegnél. Az
ECR várakozással tekint a felek közötti további párbeszéd elé, amelynek célja egy olyan első olvasatban
kialakított megállapodás, amelyet minden tagállam támogatni tud.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), írásban. – (FR) Tartózkodtam az úgynevezett pénzügyi felügyeletre
irányuló csomaggal kapcsolatban. Habár a csomag tartalmaz számos kisebb jelentőségű felügyeleti intézkedést,
a javasolt válaszok nem alkalmasak a jelenlegi válság kezelésére, és még kevésbé alkalmasak a jövőbeli
válságok megelőzésére.

Nem elegendő egyszerűen új szerveket létrehozni a pénzügyi szektor szabályozására. Magáért beszél az a
tény, hogy az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) kizárólag az EKB, a Bizottság és a nemzeti központi
bankok képviselőiből áll, és nem kapnak benne helyet a parlamenti képviselők, és különösen az, hogy ennek
az új szervnek szoros együttműködésben kellene dolgoznia az IMF-fel és a G20-akkal, de nem lenne semmiféle
kapcsolata a Régiók Bizottságával vagy a szociális partnerekkel.

Itt az ideje, hogy a stabilitási paktum megerősítése helyett megkérdőjelezzük ezt a paktumot, hogy valóban
létrehozzuk a pénzügyi piacok és az EKB felügyeletét, és hogy új gazdaság- és társadalompolitikákat vezessünk
be, amelyek a munkahelyteremtésre és a szegénység elleni küzdelemre összpontosítanak.

Az államadóssági válság felfedte a jelenlegi politikák elégtelen voltát. Itt az ideje, hogy levonjuk ezen
politikákból a következtetéseket.

Jelentés: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), írásban. – (IT) Teljes mértékben támogatom ezen jelentés tartalmát, ezért mellette
szavaztam. Támogatom a jelentés azon szakaszát, mely szerint az uniós válságkezelési keret a beavatkozások
hatékony támogatása érdekében közös szabályokat, megfelelő szakértelmet és pénzügyi forrásokat kíván,
és a javasolt, a határokon átnyúló rendszerszintű bankokra vonatkozó elsőbbségi rendszer alapját is ezeknek
kell képezniük.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Ezen jelentés mellett szavaztam, mivel számos olyan elvet támogat,
amelyeket én is támogatok, különösképpen azt, hogy a bankok nehéz helyzetére adott válaszoknak nem
szabad az adófizetőket terhelniük, hanem elsősorban magát a bankszektort. A jelentés a bizalom elvét is
meg kívánja erősíteni, egyrészt a tagállamoknak a pénzügyi piacokba vetett bizalmát, másrészt a 27 tagállam
közötti kölcsönös bizalmat. Végezetül pedig a jelentés támogatásával már folyamatban lévő
kezdeményezéseket is támogattam, mint például a vészhelyzetre vonatkozó kötelező tervek létrehozását –
amelyeket a felügyeleti testületekben dolgoznak ki mindegyik intézmény számára – és a (magánfinanszírozású
és állami irányítású) stabilitási alapot a banki különadó helyett.

Mara Bizzotto (EFD), írásban. – (IT) A világgazdaságot sújtó nehézségek következtében Európában a
foglalkoztatás szintje történelmi mélypontra zuhant, a bankrendszer szerepe pedig viták kereszttüzébe
került. Egy ilyen időszakban – amikor a pénzügyi botrányok intő jelként utaltak a válságra, amelynek okai
a pénzügyi manipuláció fantáziabirodalmában keresendők, ami jelentős károkat okozott a befektetőknek
és megtakarításaiknak – nem is tehetnék mást, mint hogy támogatom Ferreira asszony jelentését. A
„Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló válságkezelésről a banki ágazatban” című jelentés
nemcsak a fogyasztók és megtakarításaik védelme biztosításának követelményére reagál, hanem az
összehangolt szabályok egységes keretrendszere, az európai törvények egységes alkalmazása, a közös
felügyeleti kultúra és a válsághelyzetekre adott összehangolt válaszok biztosításának követelményére is.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek azzal,
hogy a Parlament kéri a Bizottságot, hogy 2010. december 31-ig az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 50. cikke és 114. cikke alapján terjesszen a Parlament elé egy vagy több jogalkotási javaslatot az
uniós válságkezelési keretre, az uniós pénzügyi stabilitási alapra és egy rendezési osztályra vonatkozóan.
Ennek a mellékletben részletezett ajánlásoknak megfelelően kell történnie, figyelembe véve a nemzetközi
testületek, például a G-20 csoport vagy a Nemzetközi Valutaalap kezdeményezéseit, az egyenlő
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versenyfeltételek globális szinten való biztosítása céljából, valamint az összes lehetőség – hatásvizsgálatot
is magában foglaló – mélyreható elemzése alapján. Véleményem szerint a pénzügyi ágazat meglévő uniós
és nemzetközi felügyeleti mechanizmusai hatástalannak bizonyultak a káros hatások átterjedésének
megakadályozására vagy megfelelő megfékezésére. A pénzintézetek és pénzügyi piacok válsága következtében
az adófizetőkre háruló terhek minimalizálása céljából elengedhetetlen a részvényesek és hitelezők részvétele
a költségek újraelosztásában. Ezenkívül az EU világszintű versenyképessége szempontjából létfontosságú a
pénzügyi szolgáltatások erős belső piaca.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Véleményem szerint a válság miatt szükség van olyan új mechanizmusokra,
amelyek megelőzik, hogy a fogyasztók jelentős károkat szenvedjenek el, és növelik a pénzügyi piacok
átláthatóságát és biztonságosságát. Ezért támogatom az európai válságkezelési keret létrehozását, illetve a
nemzeti felügyeleti hatóságok által betartandó közös szabályok bevezetését. A kockázatértékelési panel
létrehozását és a kockázatértékelés kritériumait megfelelően és kellő körültekintéssel definiálni kell. Csakis
így biztosítható, hogy a nehézségekkel küzdő intézmények számára ne merüljenek fel további kockázatok.
Nem lehet tovább nehezíteni a helyzetet hevenyészett, piaci információkkal. Ha ez történne, az magával
hozná a kudarc kockázatát, ami egyáltalán nem kívánatos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) A jelentés arra korlátozódik, hogy kéri a Bizottságot, hogy év
végéig terjesszen elő egy vagy több jogalkotási javaslatot a banki ágazat határokon átnyúló válságkezelésére,
az uniós pénzügyi stabilitási alapra és egy válságrendezési osztályra vonatkozóan. Ugyanakkor számos
ajánlást tartalmaz, folyamatosan hivatkozik az olyan nemzetközi szervezetek, mint a G20-ak vagy a
Nemzetközi Valutaalap által elfogadott kezdeményezésekre. Tehát a jelentés elfogadja a nemzetközi
kapitalizmus elveit.

A jelentés természetesen elismeri, hogy az uniós szintű szabályozás, a banki ágazat válságkezelése elégtelen,
valamint hogy a pénzügyi ágazat meglevő uniós és nemzetközi felügyeleti mechanizmusai hatástalannak
bizonyultak a káros hatások átterjedésének megakadályozására vagy megfelelő megfékezésére. Ez finom
megfogalmazása azoknak a tényeknek, amelyeket mindannyian érzékelünk.

Ezért az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az EU-nak konszenzusra kell jutnia arról, hogy kinek, milyen
lépést, mikor és hogyan kell majd megtennie a pénzintézetek válsága esetén.

A jelentés azt is tartalmazza, hogy válság estén az uniós jogi keretnek elő kell segítenie a pénzügyi stabilitás
megőrzését, az adófizetők terheinek minimalizálását, az alapvető banki szolgáltatások fenntartását és a
betétesek védelmét. Azonban továbbra sem történnek tényleges és hatékony intézkedések, amelyek valóra
váltanák ezeket a szavakat.

Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Ferreira asszony jelentésének fő célkitűzése az, hogy a válságokat ne
kezeljük hatékonyan, és ne hagyjuk, hogy továbbra is a kormányok oldják meg azokat. Szerencsére azonban
a kormányok gyorsan kézbe vették a dolgokat, és nem vártak arra, hogy a Bizottság magához térjen
dermedtségéből, és megpróbáljon kiszabadulni bürokratikus dogmái hálójából. A Bizottság szokás szerint
csak a versenyre és a támogatások iránti gyűlöletére fókuszált, és megdöbbenten vette tudomásul a válságot,
holott az már vagy egy éve előrelátható volt.

Az európai intézmények teljesen haszontalannak bizonyultak a vészhelyzetben. A kormányfőknek vagy
államfőknek kellett Barroso urat elrángatniuk a fontos találkozókra. Azonban akár tetszik, akár nem, a
döntéseket kormányközi szinten hozták meg. Nem mondom, hogy a kormányzati döntések tökéletesek
voltak, azonban megvolt az az előnyük, hogy legalább meghozták őket, méghozzá gyorsan. Biztos vagyok
benne, hogy a jelentés rendelkezései nem tudják eltörölni a múlt hibáit, sem hatékonyságot biztosítani a
jövőben.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) Ez a válság megmutatta, hogy az Európai Unió nem képes
hatékonyan kezelni a pénzintézetek határokon átnyúló válságát. Ennek legékesebb példája a bankok
feltőkésítése és a kezességvállalási intézkedések, amelyeket az EU ad hoc alapon fogadott el. A jelentés mellett
szavaztam, mivel véleményem szerint olyan európai válságkezelési keretet kell létrehozni, amely az EU-n
belül működő valamennyi bankra alkalmazandó, közös jogszabályi normákat tartalmaz. Ezenkívül
véleményem szerint ezen jogszabályi normáknak elő kell segíteniük a pénzügyi rendszer stabilitását, és meg
kell erősíteniük a pénzügyi szolgáltatások belső piacát és versenyképességét.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az egyre növekvő gazdasági globalizáció és a nagy pénzügyi csoportok
határokon átnyúló volta olyan rendszerkockázathoz és káros hatásokhoz vezetnek, amelyek ellen nem volt
kellő biztosíték, mielőtt a súlyos pénzügyi válság végigsöpört volna a világon. A most elfogadandó jogszabályi
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keretnek elő kell segítenie a pénzügyi stabilitás megőrzését válság esetén, az adófizetők terheinek
minimalizálását, az alapvető banki szolgáltatások fenntartását és a betétesek védelmét.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Már a pénzügyi válság előtt jóval voltak arra utaló figyelmeztető jelek,
hogy a pénzügyi ágazat korlátozások nélküli, teljes liberalizálása nagyon nagy kockázatokkal jár. A bankválság
dominó-elv alapján történő terjedése óta teljesen világossá vált, hogy ezen a téren sürgős intézkedésekre van
szükség. Az igaz, hogy fontos a pénzügyi piacok felügyeletének fejlesztése és összehangolása. Azonban az
egyes országok bankszektorának struktúrája között jelentős különbségek vannak. A válságkezelés egy
bizonyos formája az egyik országban hatékonynak, míg a másikban teljesen alkalmatlannak bizonyulhat.
Ellenzem a nem differenciált egységességet és a bürokratikus centralizmust. A javasolt intézkedések túlságosan
is ilyen jellegűek, így a kívánttal ellentétes hatást érhetnek el. Ezért a jelentés ellen szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), írásban. – (PL) Az európai vezetők egyetértenek abban, hogy radikális
lépéseket kell tenni a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítására. Ezt az EU polgárainak erős nyomására
látták be, akik elborzadva látják, hogy mi történik a bankszektorban. Az alulról jövő nyomás vezetett ahhoz,
hogy a vezetők egyetértenek az intézkedések szükségességében. A parlamenti állásfoglalásra irányuló
indítvány – a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló válságkezelésről a banki ágazatban – a
minimumkövetelményeket tartalmazza. Az indítvány ésszerű, és az Európai Bizottságnak alaposan oda
kellene figyelnie ezekre az ajánlásokra. A közintézményeknek nem szabad azt mondaniuk, hogy ők mossák
kezeiket, nem tehetnek a bankszektorban kialakult helyzetről. Meg kell védeniük a banki szolgáltatásokat
igénybe vevő uniós polgárok érdekeit. Négy fő ajánlás van: válsághelyzeti cselekvési terv létrehozása, a
határokon átnyúló, rendszerszintű bankok szabályozása, uniós pénzügyi stabilitási alap és rendezési osztály
létrehozása – ezek kétségkívül helyes lépések, ezért a jelentés támogatása mellett döntöttem.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Támogattam Ferreira asszony jelentését, amelyben az EP kéri
a Bizottságot, hogy 2010. december 31-ig az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikke és 114.
cikke alapján terjesszen a Parlament elé egy vagy több jogalkotási javaslatot az uniós válságkezelési keretre,
az uniós pénzügyi stabilitási alapra és egy rendezési osztályra vonatkozóan, a mellékletben részletezett
ajánlásoknak megfelelően, figyelembe véve a nemzetközi testületek, például a G-20 csoport vagy a Nemzetközi
Valutaalap kezdeményezéseit, az egyenlő versenyfeltételek globális szinten való biztosítása céljából, valamint
az összes lehetőség – hatásvizsgálatot is magában foglaló – mélyreható elemzése alapján.

Catherine Stihler (S&D), írásban. – Ez a jelentés kiemelkedően fontos a piac számára szükséges biztonság
megteremtéséhez.

Viktor Uspaskich (ALDE), írásban. – (LT) Tavaly Litvániát és más uniós tagállamokat is hasonló balsors
sújtotta, olyan hanyatlás kezdődött, amely még mindig tart, még nem értük el a mélypontot. Még mindig
nem ismerjük a végső következményeket, amelyek nagyon súlyosak lehetnek. Munkahelyek szűntek meg,
vállalkozások mentek tönkre, és a polgárok még mindig megszorító intézkedéseket kénytelenek elviselni.
A válságból adódó terhek túlságosan is nagy része az adófizetőket terheli. Mindez elkerülhető lett volna, ha
a bankszektorban léteztek volna a szükséges nemzetközi válságkezelési szabályok. A pénzügyi ágazat
meglévő uniós és nemzetközi felügyeleti mechanizmusai hatástalannak bizonyultak a válság felszámolására
vagy megfelelő megfékezésére. Mindannyian egy csónakban evezünk – határozott intézkedéseket kell
hoznunk a megelőzési keretrendszer és a biztonsági háló létrehozására, amelyek biztosítani fogják a pénzügyi
rendszer fenntarthatóságát és stabilitását. Ennek a kísérletnek legalább három dolgot tartalmaznia kell:
először is, az Európai Rendszerkockázati Testülettel kapcsolatban álló, hatékony uniós felügyeleti rendszert;
másodszor a válságkezelésre vonatkozóan szigorú uniós jogszabályok bevezetését, megfelelő szakértelmet
és pénzügyi forrásokat annak érdekében, hogy a beavatkozásokat támogató uniós válságkezelési keret
hatékonyan működhessen; harmadszor pedig kulcsfontosságú az üzleti feltételek uniós standardizálását
biztosító intézkedés. Csak így válik lehetségessé az üzleti feltételek pártatlan felügyelete EU-szerte. És ami a
legfontosabb, Litvániának és a többi uniós tagállamnak hatékonyan, átláthatóan és felelősségteljesen kell
kezelnie a közpénzeket. Vissza kell nyernünk az emberek bizalmát, és vissza kell adnunk országainknak
gazdasági önbecsülésüket.

Állásfoglalásra irányuló indítvány: Az európai pénzügyi stabilizációs eszközről és az európai
pénzügyi stabilizációs mechanizmusról, valamint a jövőbeli intézkedésekről (B7-0410/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam, mivel meg vagyok győződve arról,
hogy az európai intézményeknek egységesebb és strukturáltabb erőfeszítéseket kellene tenniük a valódi
pénzügyi stabilitás garantálása érdekében. Kiemelném, hogy teljes mértékben egyetértek a szöveg azon
szakaszával, amely hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok fiskális és strukturális politikájában tovább kell
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lépni, valamint létre kell hozni a gazdaságirányítás új, szilárdabb keretét, amely képes a hasonló válságok
megelőzésére, a növekedési képességet javítani tudja, és fenntartható módon ki tudja egyensúlyozni az Unió
makrogazdasági környezetét.

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) A jövőbeli gazdasági válságok elkerülése, valamint a növekedési
képesség ösztönzése és az Unió makrogazdasági környezetének fenntartható módon való kiegyensúlyozása
érdekében kulcsfontosságú a továbblépés a különböző tagállamok fiskális és strukturális politikájában. Ezért
a javasolt állásfoglalás mellett szavaztam, mivel az pontosan tartalmazza, mi forog kockán, és pontosan
definiálja a felügyeleti keret fejlesztésére teendő lépéseket. A jövőbeli felügyeleti keret céljának a fenntartható
államháztartás, a gazdasági növekedés, a versenyképesség és a társadalmi kohézió megteremtésének, valamint
a kereskedelmi egyensúlyhiány csökkentésének kell lennie. Ennek érdekében meg kell szüntetni az EU-ban
jelentkező strukturális problémákat. A javasolt állásfoglalás szerint ezért meg kell oldani a belső
egyensúlyhiány és a nem fenntartható adósság problémáját, és ki kell egyensúlyozni a tagállamok
versenyképessége közötti egyenlőtlenségeket.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), írásban. – (PT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel kulcsfontosságúnak
tartom, hogy a Bizottság hatásértékelést kérjen az európai pénzügyi stabilizációs alapról, különösen az
eurókötvény-piacok működését és a nyereségeltéréseket illetően. Az állásfoglalás arra is felszólítja a Bizottságot,
hogy hosszabb távú megoldás céljából készítsen értékelést a döntéshozatali folyamat megvalósíthatóságáról
és elszámoltathatóságáról, különös tekintettel a különleges célú gazdasági egységekre (SPV). Véleményem
szerint a tagállamoknak – különösen azoknak, melyek a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) tagjai is –
gazdaságpolitikájuk kialakításakor figyelembe kell venniük, hogy annak milyen hatásai lesznek nemzeti és
uniós szinten, különös tekintettel a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) országaira gyakorolt hatásokra.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), írásban. – (EL) Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozására
irányuló javaslat ellen szavaztam, mivel annak az IMF támogatásával és döntő szerepével történő létrehozása
nélkülöz minden intézményes keretet. A mechanizmus súlyos problémát okoz az Unió pénzügyi politikájának
kialakításában, és ürügy lesz a munkavállalókkal szembeni újabb támadásra. Az ezen mechanizmus uniós
tagállamok általi igénybevétele szigorú megszorító programok bevezetését feltételezi, amelyek keretében
csökken a munkavállalók fizetése, és megszűnnek munkajogaik és biztosítási jogaik.

Ha azonban a társadalmi kohézió és szolidaritás Európáját akarjuk megteremteni, akkor a stabilitási paktumot
sürgősen hatályon kívül kell helyezni, az ESZA-t politikai és parlamentáris felügyelet alá kell vonni, és a
közösségi költségvetést növelni kell a munkavállalók, nyugdíjasok, mezőgazdasági termelők, munkanélküliek
és a valódi növekedés támogatása érdekében.

Marielle De Sarnez (ALDE), írásban. – (FR) Nem szavaztam az európai pénzügyi stabilizációs eszközről
szóló állásfoglalásra. A mechanizmust májusban, a görög hitelválság csúcsán nagy sietve hozták létre a
semmiből, és jelentős előrelépést jelentett az euróövezet gazdasági irányításában. Parlamentünk azonban
ezen a területen az éleslátás hiányáról tett tanúbizonyságot. Számos kulcsfontosságú módosítás nem került
elfogadásra, köztük a véleményem szerint legfontosabb, vagyis az a módosítás sem, amely szerint a rendszert
tartósabb alapokra kellene helyezni, méghozzá az európai monetáris alap létrehozásával, amely az első lépés
lenne egy európai kötvénypiac megteremtése felé, amire számos korábbi alkalommal felszólítottam.
Hasonlóképpen meglep, hogy Parlamentünk nem ismeri el az EKB ezen időszakban játszott pozitív szerepét,
gondolok itt különösen az államadósságok másodlagos piaci visszavásárlására vonatkozó döntésre, amely
segített oldani a kötvénypiaci feszültséget. Végezetül pedig, az állásfoglalásnak nincsen jogalkotó ereje, és
ez nagyon gyáva színben tünteti fel Parlamentünket, miközben ezzel éppen ellentétesen, a Bizottság a
Tanáccsal egyetértésben azon dolgozik, hogy ez a mechanizmus kötelező legyen az euro hosszú távú
stabilitása érdekében.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Az európai pénzügyi stabilizációs eszközről és az európai pénzügyi
stabilizációs mechanizmusról, valamint a jövőbeli intézkedésekről szóló állásfoglalásra irányuló indítvány
mellett szavaztam, mivel szerintem kulcsfontosságú az új gazdaságirányítási keret létrehozása. Ennek erősnek
kell lennie, és meg kell előznie a jövőbeli válságokat, valamint támogatnia kell az EU-ban a fenntartható
gazdaságot.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. – (PT) Az állásfoglalás ellen szavaztunk, mivel nemcsak hogy nem
ismeri fel az európai intézmények felelősségét a jelenlegi válságban, hanem továbbra is olyan intézkedésekhez
ragaszkodik, amelyek nem az embereket és főleg nem a munkavállalókat, a munkanélkülieket és a több mint
85 millió szegénységben élő embert érintő, alapvető problémákra reagálnak.
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Az állásfoglalás ragaszkodik azokhoz a politikákhoz, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek, hangsúlyozza
a stabilitási paktummal és az Európai Központi Bankkal (EKB) való teljes összhangot, és helytelenül ragaszkodik
ahhoz a gazdaságirányításhoz, amelynek egyetlen célja azon pénzügyi és gazdasági csoportok hatalmának
további erősítése, amelyek már amúgy is de facto az Európai Unió urai.

Szeretnénk azonban hangsúlyozni az Európai Bizottsághoz és az EKB-hez intézett bizonyos kérdésekre és
tanulmányokra, ill. információkra vonatkozó felhívások fontosságát. Ez azonban még nem oldja meg a
problémákat, és nem változtatja meg a politikákat. Sajnálatos módon elutasították azokat a javaslatokat,
amelyek élesebben és kritikusabban fogalmaztak az Európai Bizottság szerepével kapcsolatban.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Ez a jelentés legalább egy ponton józan ítélőképességről
tesz tanúbizonyságot: egy adósságválságot nem lehet újabb adósságok felhalmozásával megoldani. A Tanács
által elgondolt és a jelentésben javasolt pénzügyi stabilitási mechanizmus azonban az új európai kölcsönök
megadását olyan gazdasági és pénzügyi reformok végrehajtásától teszi függővé, amelynek alapját a válságot
okozó politikák képezik. Ezért ez a jelentés abszurd. Ezenkívül a jelentés üdvözli a megszorító intézkedéseket
és a Bizottságnak a nemzeti költségvetések felügyeletére és a Stabilitási és Növekedési Paktum végre nem
hajtása esetén alkalmazandó szankciók súlyosbítására irányuló javaslatait.

A jelentés tehát a népek és nemzetek szuverenitásának figyelmen kívül hagyását javasolja. A parlamenti
képviselők feladata nem a bukott elit, hanem az emberek érdekeinek védelme. A szöveg ellen szavazok.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) A komoly pénzügy válság megmutatta, hogy nem vagyunk elég erősek az
euro stabilitásának megvédéséhez. A spekulánsoknak az euróövezet válságnak legjobban kitett országai
ellen irányuló, ismételt támadásai világossá tették, hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogy időben reagáljunk
ezekre a támadásokra. Ez a stabilitási alappal kapcsolatos intézkedés kulcsfontosságú a piacokba vetett
bizalom visszaszerzéséhez, és ahhoz, hogy az euróövezet országai versenyképes árakat alkalmazhassanak,
és talpra állhassanak a válság után.

Andreas Mölzer (NI), írásban. – (DE) Az európai pénzügyi stabilizációs eszközről és az európai pénzügyi
stabilizációs mechanizmusról, valamint a jövőbeli intézkedésekről szóló állásfoglalás kész rémálom. Azt
mutatja, hogy a szociáldemokratákból, konzervatívokból, liberálisokból és az egységes baloldalból álló
politikai vezetés semmit nem tanult a pénzügyi és gazdasági válságból. Nagyon világosan mutatja azt is,
hogy a vezetés ismét azokat a hibákat szándékozik elkövetni, amelyek ehhez a válsághoz vezettek. Például
az eurót a stabilizáció eszközének tekinteni a valóság figyelmen kívül hagyásának jele. Hiszen a rendkívül
különböző nemzetgazdaságok együttműködésre való kényszerítése éppenhogy destabilizálta a pénzügyi
politikát. A kamatkülönbözetek, amelyekről annyi panaszt hallunk, teljesen természetesek. Ezek egy állam
gazdasági erejét tükrözik, vagy más szempontból nézve a befektetői kockázatot.

Most a szigorú megszorító intézkedések elengedhetetlenek a költségvetési hiányok megszüntetéséhez és a
nemzeti költségvetések kiegyensúlyozásához. Az eurókötvények tovább destabilizálják majd az euróövezetet,
és az EU-t még inkább bankunióvá változtatják. Ezt ellenzem, ezért az állásfoglalás ellen szavaztam.

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) Ellenzem a közös európai kötvények kibocsátását. Éppen ezért a
jelentés ellen szavaztam.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – Végül a jelentés mellett szavaztunk, bár engem aggaszt az a
tény, hogy két módosításunkat (a 4. és 5. módosítást) elutasították. Azt akartuk, hogy a következők
szerepeljenek az állásfoglalásban: „Úgy véli, hogy össze nem hangolt, agresszív fiskális egységesítési
intézkedések EU-szerte való bevezetése és azok következményeinek nem megfelelő figyelembe vétele esetén
fennáll az adósságdefláció veszélye”, illetve „Súlyos aggodalmának ad hangot a vártnál gyorsabb európai
fiskális egységesítés társadalmi hatásaival kapcsolatban, különös tekintettel a sérülékeny euróövezethez
tartozó tagállamokra.”

Georgios Toussas (GUE/NGL), írásban. – (EL) Az EU pénzügyi rendszerének úgynevezett szabályozására
vonatkozó jogszabálycsomag sem nem tudja, sem nem akarja szabályozni és ellenőrizni a pénzügyi piacokat.
A tőke politikai képviselőinek a piacok – az újabb válság megelőzése érdekében történő – úgynevezett
szabályozására vonatkozó állításai csak újabb hazugságok. A válság és a kapitalista rendszer kéz a kézben
járnak. A jelenlegi válság már magában hordozza a kapitalizmus következő válságának csíráját, és az a válság
még rosszabbnak ígérkezik. Az EU jogalkotási intézkedései nem a szabályozás célját szolgálják. Arra tesznek
kísérletet, hogy új európai hatóságokat és szerveket hozzanak létre, amelyek a tőke mechanizmusai révén
hatékonyabban tudnak beavatkozni a tagállamok kapitalista gazdaságaiba. Részét képezik az EU-nak és a
burzsoá kormányoknak a stabilitási paktum szigorúbb reformjára irányuló intézkedéscsomagjának, amelynek
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célja, hogy a tőke által képviselt politikai erő minden tagállamban stabilan és hajlíthatatlanul megvalósíthassa
a népellenes, kapitalista újrarendezést. A kapitalizmus válsága és a tőkének a széles néprétegek elleni, EU-szerte
tapasztalható támadásai egyre világosabban felfedik az EU valódi természetét és jellegét. Bizonyítják, hogy
a rothadó, kizsákmányoló kapitalista rendszert nem lehet szabályozni, hanem csak a munkásosztály és a
polgárok között létrejövő, széles körű, társadalmi szövetség rendszerévé lehet átalakítani.

Anna Záborská (PPE), írásban. – (SK) A válság kezdete óta próbálunk hatékony megoldást találni az EU
jelenlegi gazdasági helyzetére. Most a pénzügyi piacok hatékonyabb felügyeletének új eszközeit vitatjuk
meg, és létrehozunk egy európai pénzügyi stabilizációs eszközt. De közben vajon tudatában vagyunk-e a
veszélynek, hogy ezek a centralizált eszközök tovább fogják korlátozni a szubszidiaritás elvét? Mindig is
volt itt egy olyan tendencia, hogy előírják a tagállamoknak, mit tegyenek. Ma annyi a különbség, hogy a
válság negatív hatásainak leküzdésére hivatkozva növelik a tagállamokra gyakorolt nyomást, hogy egyezzenek
bele a határokon átnyúló megoldásokba. Akik hangot adnak fenntartásaiknak, azokat szabotőrnek állítják
be, és így érvelésük veszít a súlyából. Azonban ma is igaz, amit a híres üzletember, Tomáš Baťa mondott a
harmincas évek gazdasági válságáról: „Az, amit újabban gazdasági válságnak nevezünk, tulajdonképpen
erkölcsi szegénység. Az ok az erkölcsi szegénység, a következmény pedig a gazdasági összeomlás. A mi
hazánkban sokan azt gondolják, hogy a gazdasági összeomlást pénzzel gyógyítani lehet. Ez hibás gondolkodás,
amelynek következményeitől félek.”

Állásfoglalásra irányuló indítvány: Izland európai uniós tagság iránti kérelméről (B7-0407/2010)

Sophie Auconie (PPE), írásban. – (FR) Az állásfoglalás-tervezet mellett szavaztam, mert üdvözlöm az
Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitását. Izland valóban erős demokratikus kultúrával
rendelkezik, az Európai Unió elismeri az emberi jogok és alapvető szabadságok jó helyzetét Izlandon. A
csatlakozás ugyanannyira érdekünkben áll nekünk is, mint Izlandnak. Példának okáért Izland jó példával
szolgálhat az EU-nak a környezetvédelmi politika terén. Készségesen elismerem, hogy bizonyos pontok
további tisztázásra szorulnak. Főként az igazságügyi rendszer nagyobb függetlenségére lesz szükség, valamint
a munkanélküliségi és az inflációs ráta csökkentésére, amelyek még mindig túl magasak. Izland azonban
nyilvánvalóan késznek mutatkozik az intézmények megjegyzéseit figyelembe venni, ezért üdvözlöm a
Tanácsnak az Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitására irányuló kezdeményezését.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), írásban. – (FR) Minden okunk megvan rá, hogy üdvözöljük az Izlanddal
folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitását. Izland hosszú időre visszanyúló demokratikus
hagyományaival és számos, az EU-val kötött megállapodásával igen egyértelmű esetnek tűnik. A csatlakozásról
szóló állásfoglalás megszavazásával a Parlament egyértelműen üdvözli Izland uniós tagságát, ugyanakkor
egy módosításban emlékezteti, hogy csak akkor válhat az Unió teljes jogú tagjává, ha az ipari bálnavadászat
felszámolása terén hajlandó konstruktívan együttműködni. (Izland, akárcsak Norvégia és Japán, a Nemzetközi
Bálnavadászati Bizottság által 24 éve elfogadott moratórium ellenére továbbra is vadászik erre a tengeri
emlősre.) Már csak Izland 300 000, válság által sújtott lakosát kell meggyőznünk arról, hogy az európai
projekthez való csatlakozással csak nyerhetnek.

Mara Bizzotto (EFD), írásban. – (IT) Véleményem szerint az elmúlt évtizedben a bővítési folyamat túlságosan
felgyorsult. Egy olyan nehéz időszakban, amikor Európának meg kell próbálnia valahogy újra egyensúlyba
hoznia gazdasági és monetáris intézkedéseit, valamint megtalálnia a belső politikai egyensúlyt a Lisszaboni
Szerződés hatálybalépését követően, újabb tagállamok csatlakozása különösen nem tűnik alkalmasnak arra,
hogy hozzásegítse az Uniót politikai jelene és jövője tisztázásához.

Az Izland európai uniós tagság iránti kérelméről szóló szavazáson a tartózkodás mellett döntöttem, mert a
jelentés legalább utal az esetleges csatlakozás előtt Izlandon megtartandó népszavazásra.

A politikai aktusok és kezdeményezések végrehajtásánál mindig a demokratikus módszerek jelentik a legjobb
utat, különösen egy olyan Európában, ahol sok döntést a polgárok feje fölött hoznak meg. Ezért – bár Izland
európai uniós csatlakozása ellen vagyok – üdvözlöm azt a döntést, hogy megadják a szuverén népnek a
döntés jogát, hogy elfogadjanak vagy elutasítsanak egy olyan javaslatot, amely talán radikálisan megváltoztatja
a nemzet sorsát.

George Sabin Cutaş (S&D), írásban. – (RO) Szerintem Izland uniós csatlakozása mindkét fél számára
előnyös. Izlandnak nagyobb gazdasági stabilitást fog hozni, az Európai Uniónak pedig aktívabb szerepet fog
biztosítani az északi-sarkvidéki régióban.

Izlandnak azonban vannak olyan hiányosságai, amelyeket a csatlakozásig orvosolnia kell. Az egyik ilyen a
pénzügyi felügyelet reformja. Izland az Európai Gazdasági Térség tagja, és így az egységes piac közösségi
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vívmányainak alkalmazója. Azonban a megfelelőségértékelés, az akkreditáció és a piacfelügyelet terén még
további erőfeszítésekre van szükség. Az igazságszolgáltatás függetlenségének problémáját is kezelni kell.

Az állásfoglalás mellett szavaztam abban a reményben, hogy Izland meg fog tudni felelni ezeknek a
feltételeknek, amelyeket kulcsfontosságúnak tartok az EU egészének megfelelő működése szempontjából.

Mário David (PPE), írásban. – (PT) A jelentés és az Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdése
mellett szavaztam. Izland erős demokratikus hagyományokkal rendelkezik, és a közösségi vívmányok nagy
részét alkalmazza. Az Európai Unióról szóló Szerződés szerint bármely európai állam kérelmezheti az
uniós tagságot. Az EU-hoz való csatlakozás feltétele, hogy az adott állam igazolt módon megfeleljen a
csatlakozási feltételeknek. Izland az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjaként, valamint a schengeni
megállapodás aláírójaként már sikeresen átültette a közösségi vívmányok jelentős részét. Annak érdekében
azonban, hogy Izland teljes mértékben megfeleljen a csatlakozási feltételeknek, komoly tárgyalásokat kell
folytatni azokról a kulcskérdésekről, amelyeket az EGT célkitűzései nem fednek, tehát a mezőgazdaságról,
a halászatról, a gazdaság- és pénzügypolitikáról. A jelentés hangsúlyozza, hogy az izlandi hatóságoknak a
pénzügyi felügyelet rendszerének szervezete és működése tekintetében alapvető reformokat kell
végrehajtaniuk.

Marielle De Sarnez (ALDE), írásban. – (FR) Minden okunk megvan rá, hogy üdvözöljük az Izlanddal
folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitását. Izland hosszú időre visszanyúló demokratikus
hagyományaival és számos, az EU-val kötött megállapodásával igen egyértelmű esetnek tűnik. Az uniós
csatlakozási folyamatot azonban már túl régóta kísérik súlyos nehézségek. Rengeteg időt vesztegettünk
zavaros területi konfliktusokra (Horvátország/Szlovénia) és a Macedónia nevéről folytatott végtelen
csatározásokra; elfuserált tárgyalásokat folytattunk Ciprus egyik felének csatlakozásáról, és lelkesen
üdvözöltünk olyan államokat, ahol még mindig virágzik a korrupció. Ezért az izlandi barátainkkal folytatandó
vitában kezdettől fogva határozottan kell fellépnünk. A Parlament éppen ezt teszi, amikor a csatlakozásról
szóló állásfoglalás megszavazásával egyértelműen üdvözli Izland uniós tagságát, ugyanakkor emlékezteti,
hogy csak akkor válhat az Unió teljes jogú tagjává, ha az ipari bálnavadászat felszámolása terén hajlandó
konstruktívan együttműködni. (Izland, akárcsak Norvégia és Japán, a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság
által 24 éve elfogadott moratórium ellenére továbbra is vadászik erre a tengeri emlősre.) Már csak Izland
300 000, válság által sújtott lakosát kell meggyőznünk arról, hogy az európai projekthez való csatlakozással
csak nyerhetnek.

Philippe de Villiers (EFD), írásban. – (FR) A Parlament olyan állásfoglalásban mond ítéletet a csatlakozási
tárgyalások megnyitásáról, amely állásfoglalás a csatlakozási kérelem pozitív aspektusait hangsúlyozza.

Az erős demokratikus és parlamentáris hagyományokkal rendelkező Izland semmit sem nyerhet az uniós
csatlakozással.

Az izlandi kapcsolatok küldöttségének tagjaként Izland érdekében szavazok, azaz az állásfoglalás és az uniós
csatlakozás ellen teszem le voksom.

A gazdaságilag létfontosságú és az ország identitásának fontos részét képező halászati és mezőgazdasági
hagyományokat fel akarják áldozni a KAP és a közös halászati politika oltárán. Az izlandiak mindig is kiálltak
függetlenségük és szuverenitásuk megőrzése érdekében. Most fennáll a veszély, hogy csöbörből vödörbe
jutnak, ha az EU rákényszeríti „közösségi vívmányait” és csatlakozási feltételeit a pénzügyi válság által már
amúgy is súlyosan érintett szigetországra.

Edite Estrela (S&D), írásban. – (PT) Az Izland európai uniós tagság iránti kérelméről szóló állásfoglalásra
irányuló indítvány mellett szavaztam, mivel ismerve Izland demokratikus kultúráját, az EU-hoz való
csatlakozása mindkét fél számára hasznos lehet.

Diogo Feio (PPE), írásban. – (PT) Izland régi és erős demokratikus hagyományokkal rendelkező ország.
Véleményem szerint az Európai Unió elismerését fejezheti ki Izlandnak a jogállamiság tiszteletben tartásáért.
Izlandot mélyen átitatja az európai kultúra és hagyományok, amelyekhez valamennyi tagállam javára maga
is hozzátett. Szerintem Izland uniós csatlakozásával az Európai Unió gazdagabb lesz, stratégiai szempontból
pedig jelentősen meg fog növekedni az EU jelenléte az észak-atlanti és az északi-sarkvidéki régióban.

Elisabetta Gardini (PPE), írásban. – (IT) A mai szavazással a Parlament leteszi a voksát Izland uniós
csatlakozása mellett. Ezért a csatlakozási folyamat nagy sebességgel folytatódik. A szavazás hangsúlyozza,
hogy tárgyalásokat kell folytatni minden olyan aspektusról, amelyekre még nem sikerült pozitív megoldást
találni. A bálnavadászat az egyik legérzékenyebb téma, amelyre megoldást kell találni. Elfogadjuk, hogy egy
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kis országnak lehet egyéni látásmódja, és hogy az egyensúly felborítása nagyon bonyolult lehet. Sokkal
szélesebb támogatást vártam a 22. módosítás tekintetében. Amikor a kékúszójú tonhalról volt szó, az Európai
Parlament a moratórium mellett szavazott, és nem találta aggályosnak, hogy ez károkat okozhat az adriai
flottáknak. Ez az álláspont túllőtt a célon, és Dohában el is utasították 73/43 szavazati aránnyal,
24 tartózkodással. Most, amikor a bálnák védelméről van szó, furcsa módon sokkal kisebb volt a különbség
a többség és a kisebbség között. Sajnálom, hogy saját képviselőcsoportom is mínuszjelet tett a 22. módosítás
mellé a szavazólistán. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy az olasz küldöttség a bálnavadászat befejezésére
és a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságnak benyújtott fenntartásoktól való elállásra történő felszólítás
mellett szavazott.

Charles Goerens (ALDE), írásban. – (FR) Véleményem szerint egy ország uniós csatlakozásához valódi
szolidaritásra van szükség, nem pedig pusztán egyirányú szolidaritásra, amelyet az EU tanúsít a tagjelölt
ország iránt. A csatlakozás valamennyi fél számára hozzáadott értékeket kell, hogy hozzon. Megjegyzésem
általános természetű, és nem kifejezetten Izlandra vonatkozik. Inkább azokról a nehézségekről akartam
szólni, amelyekkel az EU jelenleg küzd. Bizonyos uniós tagállamok enyhén szólva furcsán viselkednek, az
EU-t szemétlerakó helynek tekintik, ahova kiönthetik problémáikat, de a közös érdekekkel nem sokat
törődnek. A jövőbeli csatlakozások esetén meg kell előzni az ilyen jellegű problémákat, ha meg akarjuk
erősíteni, ami a kohézióból és az európai integráció folytatására való képességünkből megmaradt.

Nathalie Griesbeck (ALDE), írásban. – (FR) Teljes mértékben üdvözlöm az EU Izlanddal folytatandó
csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. Egyrészt az volt a szándékunk, hogy üdvözöljük az EU-hoz már
így is számos megállapodás és partnerség révén kötődő Izland csatlakozását, ugyanakkor viszont számos
módosítás révén világossá tettük azt is, hogy Izlandnak fejlesztenie kell igazságügyi rendszerét a bírák és
legfelsőbb igazságügyi hatóságok kinevezései tekintetében annak érdekében, hogy megfeleljen a hatalmi
ágak elkülönítésére vonatkozó alapvető kritériumnak és elvnek, valamint hogy a csatlakozás előtt meg kell
szüntetnie a bálnavadászatot. Az északi-sarkvidéki régióval foglalkozó frakcióközi csoport tagjaként
üdvözlöm, hogy Izland csatlakozása következtében az EU befolyása nemzetközi stratégiai tekintetben
növekedni fog az északi-sarkvidéki régióban.

Ian Hudghton (Verts/ALE), írásban. – Örülni fogok, ha Izlandot az uniós tagság mellett döntő, független
nemzetek sorában üdvözölhetem, de a mai állásfoglalás tartalmaz egy szembeszökő ellentmondást. A 25.
bekezdés helyesen elismeri, hogy Izland felelősségteljes és fenntartható halászatot folytat – éles ellentétben
az EU-val. A bekezdés azzal folytatódik, hogy felszólít az építő jellegű tárgyalásokra a halászattal kapcsolatban
a kielégítő megoldás elérése érdekében, amely feltehetően akár a KHP-ből való kimaradás is lehet. A 26.
bekezdés azonban bátorítja Izlandot, hogy fogadjon el olyan uniós stílusú mechanizmusokat, amelyek
lehetővé teszik számára a KHP-ra való átállást. Nevetséges azt javasolni, hogy Izland adja fel saját felelősségteljes
és fenntartható gyakorlatát, és álljon át az EU elhibázott rendszerére. Az EU tanulhatna Izland sikeres nemzeti
ellenőrzéséből, és nem lenne szabad romlást hoznia egy büszke halásznépre.

Petru Constantin Luhan (PPE), írásban. – (RO) Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel Izland uniós
csatlakozása következtében az Európai Uniónak lehetősége lenne aktívabb szerepet játszani az
északi-sarkvidéki régióban, és részt vehetne ezen régió többoldalú irányításában. Remélem, hogy a tárgyalások
konstruktív módon fognak lezajlani, és lehetőséget teremtenek Izlandnak az európai modellhez való
közeledésre. A közvélemény az uniós csatlakozással kapcsolatban annak 2009-es felvetése óta jelentős
mértékben megváltozott, és a csatlakozást ellenzők száma még soha nem volt ilyen magas, ezért szerintem
a hatóságoknak a közeljövőben széles körű, tájékoztató kampányt kellene szervezniük a csatlakozás
következményeiről, hogy a csatlakozással kapcsolatos jövőbeni népszavazáson az izlandi polgárok a tények
ismeretében dönthessenek.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), írásban. – (FR) Túlságosan is tisztelem az izlandiakat ahhoz, hogy azt
akarjam, hogy csatlakozzanak egy olyan Európához, amely nem az ő érdekeiket képviselné, hanem csak egy
elitét. Az izlandiakat már most is cserbenhagyta a kormányuk, hiszen figyelmen kívül hagyja az izlandiak
szuverén döntését. 95%-uk ugyanis elutasította azt a törvényt, amely arra kötelezi őket, hogy ők fizessenek
az Icesave brit és holland betéteseinek veszteségeiért. Miért akarnának belépni egy olyan EU-ba, amely arra
ösztönzi őket, hogy fogadják el a népakarat ilyetén figyelmen kívül hagyását? A legutóbbi
közvélemény-kutatások szerint az izlandiak 57,6%-a ellenzi az uniós csatlakozást. Meg tudom őket érteni.
Ez nem egy olyan Európa, amelyhez csatlakozniuk kellene.

Nuno Melo (PPE), írásban. – (PT) Az Izland és az EU közötti csatlakozási tárgyalások megkezdése jó hír
mindazok számára, akik azzal érvelnek, hogy a bővítési folyamat az EU természetéből fakad. Bizonyított,
hogy a múltbeli bővítések nemcsak az EU számára, de tagállamai számára is sikert hoztak. Izlanddal sok éve,
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pontosan 1973 óta jó kapcsolatokat ápolunk; Izland a schengeni megállapodás és a dublini rendelet
aláírójaként már sikeresen átültette a közösségi vívmányok jelentős részét. Maradt azonban még néhány
tennivaló, különösen gazdasági és pénzügyi téren, valamint az igazságügyi rendszerrel kapcsolatosan.

Franz Obermayr (NI), írásban. – (DE) Az EU-nak semmiképpen nem szabad átvállalnia Izland adósságait.
Az izlandiaknak el kell készíteniük a feladott leckét, és le kell építeniük hatalmas adósságaikat. Törökországgal
ellentétben azonban Izland európai ország, és már 15 éve tagja az EGT-nek. A vitatott halászati politika terén
is történtek előrelépések. Ezért a jelentés mellett szavaztam.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), írásban. – (PL) Az Európai Unió bővítésének híve voltam és vagyok.
Az Unió nem lehet egy exkluzív klub. Ezért üdvözlöm az izlandi kormánynak az uniós csatlakozásra tett
erőfeszítéseit. Nehéz Izlandnál kevésbé vitatható tagjelöltet elképzelni. Nagy jelentőséggel bír az a tény is,
hogy Izland az Európai Szabadkereskedelmi Térséghez tartozik. Ezért Izlandnak az uniós tagsághoz vezető
útja rövidebb lesz minden eddigi csatlakozási folyamatnál. Ezenkívül nem szabad elfelejteni, hogy Izland
nagymértékben hozzájárul az európai kohézióhoz. Az EFTA-segélyek kézzelfogható hatásait lépten-nyomon
érezhetjük Lengyelországban és más uniós országokban. Ezen tényeket figyelembe véve az eljárási szabályzat
110. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követő, Izland európai uniós
tagság iránti kérelméről szóló állásfoglalási indítvány mellett szavaztam. Szeretnék hangot adni annak a
reményemnek, hogy a parlamenti szavazásokon hamarosan már izlandi képviselőtársainkkal együtt veszünk
részt.

Alfredo Pallone (PPE), írásban. – (IT) Az állásfoglalás mellett szavaztam, támogatva az Izlanddal folytatandó
csatlakozási tárgyalások megkezdését. Izland földrajzilag Európa része, és uniós csatlakozása teljesen
természetes és normális. A jelenlegi gazdasági válság súlyos nehézségeket okozott Izlandnak, sőt, feszültségeket
is bizonyos uniós tagállamokkal, mivel számos olyan bank összeomlott, ahova európai polgárok is befektették
a pénzüket. Az Európai Unió beavatkozhat a megoldás megtalálása érdekében. Az uniós tagság garantálni
fogja, hogy Izlandon is működni fognak a felügyeleti mechanizmusok és a közös piacra vonatkozó szabályok.
Nyilvánvaló, hogy a tárgyalások során számos dologra ki kell térni, például a halászati kvóták, a bálnavadászat
és az energiaellátás, ill. az energiagazdálkodás problémájára.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), írásban. – (ES) Elégedettséggel tölt el, hogy az Európai Parlament
elfogadta azt a javaslatunkat, hogy Izland uniós csatlakozásának egyik feltétele legyen a bálnavadászat
megszüntetése. Az Európai Parlament felhívja Izland figyelmét, hogy a bálnavadászat nincs összhangban az
uniós szabályokkal, és felszólítja Izlandot, hogy vessen véget ennek a gyakorlatnak. Arra is felszólítja Izlandot,
hogy tegye félre a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságnak bemutatott országtartalékokat. Egyébként
üdvözlöm az EU vezetőinek friss döntését, amely szerint megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Izlanddal,
amely így a 28. tagállam lehet. A mai szavazással hangsúlyozzuk, hogy a brit és holland betéteseknek az
Icesave bank összeomlását követő kártalanítását kétoldalú módon kell megoldani.

A képviselők támogatták az Európai Tanács 2010. június 17-i, az Izlanddal folytatandó csatlakozási
tárgyalások megkezdéséről szóló határozatát. A Parlament hangsúlyozza azt a tényt, hogy Izland uniós
tagsága lehetővé teszi az EU számára, hogy aktívabb szerepet játsszon az északi-sarkvidéki régióban,
ugyanakkor a Parlament hangsúlyozza az ország „erős demokratikus kultúráját” is. Izland aláírta a schengeni
egyezményt, tagja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, és 1973 óta szabadkereskedelmi megállapodása
van az EU-val.

Viktor Uspaskich (ALDE), írásban. – (LT) Hölgyeim és uraim, biztos vagyok benne, hogy önök közül sokan
ismerik az Európai Unióról szóló Szerződés 49. cikkét, amely szerint bármely európai állam kérelmezheti
az uniós tagságot. Litvánia viszonylag új uniós tagállam; önzőnek és képmutatónak érezném, ha a mi
csatlakozásunk után most bezárnánk az Unió ajtaját. Azonban Litvániának 2004-es uniós csatlakozása előtt
jelentős reformokat kellett véghezvinnie, és fájdalmas kompromisszumokat kellett kötnie, hogy megfeleljen
az Unió csatlakozási feltételeinek. Ugyanez vár Izlandra is. Az izlandi bankrendszer 2008-as összeomlását
okozó politikai és gazdasági földrengés világos intő jel volt egész Európa számára. Izland most megpróbál
talpra állni, de még hosszú utat kell megtennie addig, amíg gazdasági stabilitása helyreáll. Jó kezdet ehhez
az Icesave számlatulajdonosainak kártalanítása és az adósságok visszafizetése bizonyos uniós tagállamok
számára. Ezek azért is fontos lépések, hogy újra kialakuljon a társadalomnak a saját hazájába és a külföldbe
vetett bizalma. Izland tagságával az Unió is kétségkívül gazdagodni fog, jó példa erre Izland erős demokratikus
kultúrája.

Izland jelentős mértékben hozzájárul az EU környezetvédelmi és energiapolitikájához – a megújuló
energiaforrások és a globális felmelegedés elleni küzdelem terén szerzett tapasztalatai révén. Izlandon múlik,
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hogy eleget tesz-e a csatlakozási feltételeknek, és hogy valóban az uniós csatlakozás mellett dönt-e. Addig
is tovább kell erősítenünk kapcsolatainkat Izlanddal, valamint folytatnunk kell az Európai Parlament és az
izlandi parlament, az Althing közötti együttműködést.

10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 13.35-kor felfüggesztik és 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

12. Európai Külügyi Szolgálat - Az Európai Külügyi Szolgálat (vita)

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

- a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében Brok úr és Verhofstadt úr által kidolgozott jelentés az Európai
Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének meghatározásáról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról [08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE)]

- a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2010/2578(RSP)].

Elmar Brok, előadó. – (DE) Elnök úr, Ashton bárónő, Šefčovič úr, hölgyeim és uraim! A madridi politikai
megállapodással megtettük az első fontos lépést az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása felé. Tudjuk,
hogy ezzel még nem értünk el végleges eredményt, mivel a személyzeti szabályzat és a költségvetési rendelet
még biztosítja a szükséges mozgásteret az együttdöntési eljáráshoz, ami előfeltétele a szolgálat tényleges
létrehozásának.

Ez a megállapodás azonban bizonyos fokú biztonságot teremtett a tervezési és előkészítési folyamat
vonatkozásában. Mi, itt az Európai Parlamentben világossá akarjuk tenni, hogy támogatjuk az Európai
Külügyi Szolgálatot. Az Európai Parlament azon kívánsága, hogy létrehozza a főképviselői posztot, az európai
alkotmány kidolgozására létrehozott Európai Konvent keretében is felmerült. A főképviselő feladata lenne
az Európai Unió külkapcsolatainak összehangolása, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájának
irányítása. A főképviselőnek egy külön szolgálat állna rendelkezésére, ami lehetővé tenné számára, hogy
erős pozíciót vegyen fel a Bizottsággal, a Tanáccsal és a világ többi részével való kapcsolataiban, hogy világosan
kifejthesse az európai külpolitika egységét és összhangját, és hogy gondoskodhasson arról, hogy ne csak
globális kifizetők, hanem valódi globális szereplők legyünk. Ez a megállapodás, amely talán többséget kap
holnap itt, az Európai Parlamentben, a szükségszerű következő lépést jelenti.

A tárgyalások során legfőbb célunk az volt, hogy a szolgálatot cselekvési jogkörrel ruházzuk fel, ami az
európai polgárok közös érdekét szolgálja. E nehéz tárgyalások keretében sikerült azt is garantálnunk, hogy
a hatáskörök és a megbízatások nem fognak oly módon változni, hogy mindaz, amit a közösségi jog
megtestesít, és ami az Európai Közösség döntéshozó hatóságának ellenőrzése alá tartozik, kormányközi
jelleget vesz fel és tagállami hatáskörbe kerül vissza. Šefčovič úr! Talán megengedi nekem azt a megjegyzést,
hogy az Európai Parlament az elmúlt hónapokban alkalmanként sokkal többet tett a Bizottság jogaiért, mint
a Bizottság maga.

Ismételten fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Tanács – némi kezdeti bizonytalanság után – kész
volt elfogadni azt a tényt, hogy az Európai Parlamentnek van szava ezen a téren, valamint hogy a költségvetési
rendelet, a személyzeti szabályzat és e konzultációs folyamat együttese az együttdöntési eljárás létrejöttét
eredményezte, továbbá hogy ebből kifolyólag a konzultációs eljárás vonatkozásában jelentős haladást tudtunk
elérni.

Ezért rendkívül fontos, hogy a közösségi módszer alkalmazásának biztosítása, valamint az Európai Parlament
jogainak a Szerződés keretei között történő garantálása és kiterjesztése mellett – nem csak az igazságügy és
a belső politika tekintetében – olyan helyzetet teremtsünk a kül- és biztonságpolitika terén, amelyben a
jövőben – és eddig példa nélküli módon – még a döntések meghozatala előtt konzultálni fognak velünk és
tájékoztatnak bennünket. Ezenkívül lehetőségünk nyílik a nagykövetek meghallgatására, például egy
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véleménycsere keretében – nem úgy, ahogyan az a konzultációs eljárásban történt, hanem a kinevezésük
után, de még mielőtt elfoglalják hivatalukat. Ezért a költségvetési jogok által kínált lehetőségek mellett és
figyelemmel arra a tényre, hogy a harmadik országokkal kötött szerződéseket a jövőben az Európai
Parlamentnek ratifikálnia kell, a köztes szakaszban tájékoztatási és konzultációs eljárás is rendelkezésünkre
áll majd, aminek révén a Parlament beleszólhat az európai külpolitika kialakításába.

De nem arról van szó, hogy a Parlament magára akarja vállalni az operatív külpolitika feladatát. A jövőben
ez a vezető feladata lesz. Ellenőrzési jogot akarunk, és azt, hogy nemet mondhassunk. Azt akarjuk, hogy
józan költségvetési döntéseket hozhassunk, és hogy ellenőrzéseket hajthassunk végre. Ezért szükségünk van
azokra az eszközökre és információkra, amelyek segítségével az európai polgárok nevében a Parlament e
területen meglévő jogait gyakorolhatjuk. Meglátásom szerint ez a megállapodás fontos lépést jelent ebbe az
irányba.

Köszönetet szeretnék mondani Ashton bárónőnek azért, hogy a tárgyalásokat jó eredményekkel tudtuk
lezárni.

Elnök. – Köszönöm, Brok úr. Arra kérem Önöket, hogy ne lépjék túl a rendelkezésükre álló időt. Megértem,
hogy ez egy fontos felszólalás volt, de ennek ellenére azt szeretném, ha tartanák magukat a megszabott
időkorlátokhoz.

Guy Verhofstadt, előadó. – Elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Elmar Brok és Roberto
Gualtieri úrnak, a jelentés társelőadóinak, akik munkájuk során tárgyalásokat folytattak Ashton asszonnyal,
a Bizottsággal és a Tanáccsal.

A szolgálat felállt, és azt hiszem, elmondhatjuk, hogy jó eredményt értünk el – olyan eredményt, amit az
intézmények kivétel nélkül támogatni tudnak, és amire büszkék lehetnek. Ezt a francia miniszterelnök, Fillon
úr tegnapi megjegyzései ellenére is kijelenthetem. Ő azt mondta, hogy a szolgálat nem léphet túl bizonyos
„piros vonalakat”: Franciaország piros vonalait. Az kell mondanom, Fillon úr: „Vous êtes trop tard”, azaz Ön
már elkésett ezzel, mert a szolgálatról szóló megállapodással sokkal messzebb jutottunk, mint Franciaország
piros vonalai. Ez nem véletlenszerűen történt, hanem a Lisszaboni Szerződés teljes körű alkalmazásával és
végrehajtásával. A Lisszaboni Szerződés – amely mellékesen Franciaországban került ratifikálásra –
megfogalmazza, hogy a jövőben össze kell vonni az Unió külpolitikáját.

Nincs szükségünk arra, hogy une bataille arrière-garde folyjon a szolgálatról, mivel a szolgálat már felállt. Most
már használnunk kell a szolgálatot: arra kell használnunk, hogy valódi uniós külpolitikát hozzunk létre,
mivel – legyünk őszinték! – ez idáig egyáltalán nem beszélhettünk valódi uniós külpolitikáról. Emlékszem,
amikor 2002-ben a Tanács tagja voltam. Legfeljebb 50 másodpercet foglalkoztunk az iraki háborúval, amely
akkor a legjelentősebb külpolitikai kérdés volt! Akkoriban Európa egyszerűen nem volt képes megvitatni a
kérdést, illetve képtelen volt közös álláspontot kialakítani róla. Ez nem ismétlődhet meg, különösen nem a
mai többpólusú világban. Ebbe az irányba nem haladhatunk tovább.

Mindez Ashton asszony feladata lesz, és ez a mai üzenetünk. A szolgálat számára egyértelmű irányt és vezetést
kell biztosítani. A szerződés számos hatáskört biztosít Ashton asszony számára e feladat végrehajtásához.
Jogában áll összehívni a Külügyek Tanácsát, akár rövid határidővel. Mivel a Bizottság alelnöki tisztjét is
betölti, jogában áll több mindent kezdeményezni. Ezenkívül feladata, hogy meghatározza az Unió stratégiai
érdekeivel kapcsolatos általános irányvonalakat, továbbá mindezek a feladatok őt és szolgálatát terhelik.

Ashton asszony! Engedje meg, hogy egy tanáccsal szolgáljak Önnek most, a tárgyalási folyamat lezárultakor:
közösségi eszközként fejlessze a Külügyi Szolgálatot. Az Unió sikerei azon a bevált és hatékony módszeren
alapulnak, amit közösségi módszerként ismerünk. Csak a közösségi módszer alkalmazásával értünk el sikert
és előrehaladást. Nézzük például az egységes piac esetét. Ott, ahol ez nem került alkalmazásra, stagnálás
vagy akár visszaesés volt tapasztalható. Vagy nézzük az Unió által a pénzügyi válságra adott választ. Csak
ezzel a módszerrel érhetünk el sikert.

Csak a valós, a tagállami behatásoktól mentes „uniós érdek” megfogalmazása után lehetséges az Unió
külpolitikájának kidolgozása. Ezt a valós uniós érdeket pedig a majdan az Ön rendelkezésére álló szakértelemre
és tapasztalatra alapozva lehet a későbbiekben azonosítani. Ezt követően pedig természetesen Ashton asszony
feladata lesz ezen érdek védelmezése, mert – szerintem és az Európai Parlament szerint is – ami jó az Uniónak,
az jó a tagállamoknak és a polgároknak is.
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Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr! Nagy
örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek és megvitathatjuk az európai napirend egyik legfontosabb kérdését
– a Külügyi Szolgálat létrehozását.

Először is hálámat szeretném kifejezni a Parlamentnek és az előadóknak, különösen Elmar Brok, Guy
Verhofstadt és Roberto Gualtieri úrnak a folyamatban való konstruktív részvételükért és a parlamenti
bizottságoknak is – a Külügyi Bizottságnak, a Fejlesztési Bizottságnak, az Alkotmányügyi Bizottságnak, a
Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, valamint a Jogi Bizottságnak –, amelyek számos
tekintetben javítottak az EKSZ-határozat szövegén. Köszönettel tartozom a Parlament elnökének is.

Az elmúlt hetekben nagyon sokat elértünk, minden érintett fél számára megteremtettük a szükséges alapokat.
Köszönettel tartozom a négyoldalú párbeszéd többi tagjának is – Maroš Šefčovič úrnak és a Bizottságnak,
valamint a Miguel Moratinos úr által vezetett spanyol elnökségnek és a Tanácsban dolgozó kollégáknak.
Különösen hálás vagyok a jogi szolgálatoknak, akik a folyamatban hasznos tanácsokkal szolgáltak és
mindvégig támogatást nyújtottak.

Eljött az idő: döntenünk kell.

Az elmúlt hónapokban – érthető módon – sok figyelem irányult az intézmények összetettségére és a
közigazgatási folyamatok bonyolultságára. Az alapok lefektetése alapvető fontosságú feladat, de mindeközben
nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy miért is akarjuk létrehozni ezt a szolgálatot. Nem feledkezhetünk
meg ennek okairól, amely okok egyre nyilvánvalóbbá válnak, amikor az Önök nevében kormányokat, katonai
missziókat keresek fel, és amely okok küldöttségeink és világszerte működő programjaink vonatkozásában
is nyilvánvalóak.

Mielőtt részletekbe mennék, néhány szót szeretnék szólni a Külügyi Szolgálat jövőképéről. Ez a Parlament
a legjobb hely, ez a mai nap pedig a legjobb időpont arra, hogy emlékeztessük magunkat, miért is olyan
fontos a Külügyi Szolgálat az Európai Unió számára, és hogy miért képvisel változást abban, ahogyan
ügyeinket ezen a gyorsan változó geopolitikai színtéren intézzük.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne egységesen lépjünk fel a mai világban, amelyben az erőviszonyok
alapvető változáson mennek keresztül, és ahol a problémák egyre összetettebbek és egyre több szálon
kapcsolódnak egymáshoz. Meg kell védenünk Európa érdekeit, az európai értékeket pedig összehangoltabb
és hatékonyabb módon kell megjelenítenünk – és eltökéltnek kell lennünk e célok iránt.

Az Európai Uniónak és a tagállamoknak ehhez igen sokféle eszköz, erőforrás, kapcsolat és szakértelem áll
rendelkezésükre, amelyek segítségével egy jobb, biztonságosabb világot építhetnek. Most mindezt együttesen
arra használhatjuk, hogy közös stratégiákat dolgozzunk ki és a lehető legjobb eredményeket érjük el,
különösen a világ legtöbb problémával küzdő részein, ott ahol intézkedéseinkre a leginkább szükség van.
Bárhol is jártam a világban – Gázában vagy Haitin, Kelet-Afrikában vagy a Balkánon –, ez volt az általam
levont legfontosabb következtetés.

Az EU külső fellépéseinek mindig is számos különböző szereplője lesz. Helyénvaló, hogy a fejlesztési politika
másként működik, mint a diplomácia, a válságkezelés vagy a humanitárius segítségnyújtás. Andris Piebalgs,
Stefan Füle és Kristalina Georgieva – más bizottsági kollégákkal együtt – világosan kijelölt, különálló
feladatkörrel rendelkeznek, és tisztelettel adózom a munkájuk iránt, ám a Lisszaboni Szerződés értelmében
lehetőségünk nyílik arra, hogy egy közös, átfogó politikai stratégia keretében együtt cselekedjünk. Ez a
törekvés most valósággá válik.

Azt szeretném, ha az Európai Külügyi Szolgálat olyan szervezetté válna, amely biztosítja, hogy ha szólunk,
akkor meghallják a hangunkat, és ha cselekszünk, akkor cselekedeteinknek eredménye lesz. Polgáraink
nagyon jól tudják, hogy ha nagy problémákkal nézünk szembe – például törékeny államokkal,
világjárványokkal vagy éppen az energiabiztonság, az éghajlatváltozás és az illegális bevándorlás problémájával
–, akkor együtt sokkal hatékonyabb fellépésre vagyunk képesek.

Ezt a hatékonyságot azonban csak akkor érhetjük el, ha felhasználjuk a rendelkezésünkre álló valamennyi
eszközt – a diplomáciát, a politikai elkötelezettséget, a polgári és katonai válságkezelési eszközöket – a
konfliktus-megelőzés, a béketeremtés, a biztonság és a stabilitás céljaira. Ez fontos Európa és a világ jövője
szempontjából.

Nemrég saját szememmel láttam, mire vagyunk képesek, ha együttműködünk. Amikor Kelet-Afrikába
utaztam, láttam, hogy a tengeri katonai missziónk, az Atalanta nagyon jó munkát végez a part menti vizeken,
és jelentős kapacitásépítési és fejlesztési munkának voltam szemtanúja a parton is. Ahogyan a katonai

91Az Euròpai Parlament vitàiHU07-07-2010



misszióban érintettek hamar világossá tették, a tengeren meglévő problémák megoldását a szárazföldön kell
keresni. Ezért Andris Piebalgs úrral azon dolgozunk, hogy programjaink együtt jobban működjenek, és
éppen ezért fogok visszatérni Afrikába, hogy újból találkozzak Kenya, Tanzánia, Mauritius, a Seychelle
Köztársaság, Dél-Afrika, Mozambik, a regionális szervezetek és az Afrikai Unió vezetőivel annak érdekében,
hogy megvitassunk, hogyan tudjuk támogatni az afrikai vezetőket abban, hogy gyakorlati értékű politikai
megoldásokat találjanak, és hogy hogyan tudjuk segíteni a szomáliaiakat a jobb jövő elérésében.

Tudom, mi az, amit megtehetünk, és hogy mit teszünk jelenleg, és azt is tudom, hogy a jövőben mit tudunk
elérni. Bevallom, ambiciózus vagyok, mert hiszem, hogy eljött az ideje, hogy továbblépjünk, és hogy gyorsan
működésbe állítsuk a szolgálatot.

Sok minden van előttünk az asztalon: egy határozattervezet és nyilatkozat, amelyek együtt egy egységes
egészet alkotnak. Elnök úr! Most ezeket hivatalosan is Ön elé terjesztem a mai eljárás részeként.

Nem kívánok minden részletre kitérni, de engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket néhány konkrétumra
azzal kapcsolatban, hogyan találtuk meg a megfelelő biztosítékokat azokon a területeken, amelyekről tudom,
hogy fontosak a Parlament számára.

Először is, a szöveg világosan megfogalmazza, hogy minden olyan területen védelmezzük a közösségi
módszert, ahol az ma jelen van. A Külügyi Szolgálat szoros együttműködést fog folytatni a Bizottság
szolgálataival az uniós rendszer részeként.

Másodszor, tudom, mennyire fontos a politikai elszámoltathatóság e Parlament számára. Bízom benne, hogy
a politikai elszámoltathatóságról szóló politikai nyilatkozattal ehhez biztos keretet találtunk. Már nagyon
várom, hogy intenzív párbeszédet és információcserét folytassunk az Európai Parlamenttel, és gondoskodom
arról, hogy a munkatársaim kiemelten kezeljék ezt a szempontot munkájuk során.

A feladatkörömmel járó számos kötelezettség nem engedi meg, hogy olyan gyakran legyek jelen a parlamenti
vitákon, mint amilyen gyakran szeretném, de örülök, hogy az ilyen esetekben megoldott a helyettesítésem.
Elsősorban a bizottsági kollégáim és időről időre a Külügyek Tanácsának, a soros elnökségnek vagy az
elnökségi triónak a tagjai fognak a nevemben megjelenni.

Harmadszor, a pénzügyi elszámoltathatóság kérdése. Megnyugvással tölt el, hogy a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás tekintetében világos a megfogalmazás és egyértelmű garanciák vannak, többek között az
olyan problémák megfelelő megoldásait tekintve, mint például a mentesítés vagy a költségvetési hatásköröknek
a küldöttségek vezetői részére történő átruházása. Annak jeleként, hogy mennyire nagy fontosságot
tulajdonítok ennek a kérdésnek, egy olyan felsővezetői csapatot tervezek létrehozni, amelynek egyrészt az
ügyvezető főtitkárságon lenne egy vezető végrehajtási tisztviselője, másrészt egy vezető műveleti tisztviselője
is lenne a Költségvetési és az Igazgatási Főigazgatóság vezetésében.

Negyedszer, jól kiegyensúlyozott szabályokban állapodtunk meg a fejlesztési politikát és eszközöket illetően.
Tudom, volt némi aggodalom amiatt, hogy az új szerkezetben szem elől tévesztjük a fejlesztési politikát.
Ám higgyék el, ennek az ellenkezője igaz!

A fejlesztés az EU külügyi fellépéseinek központi eleme, amely szilárdan megalapozta hírnevünket a
nemzetközi színtéren a világ legjelentősebb adományozójaként. Ezért az együttműködési programjaink
kulcsfontosságú eszközök kétoldalú és regionális kapcsolatainkban. Ez a helyzet az új lisszaboni keretben
is, ugyanakkor a fejlesztési irány nem folytatható önmagában, más külkapcsolati ágak nélkül. Ezért hozunk
létre egy erős, közös platformot, amely lehetővé teszi, hogy együtt dolgozhassunk – Andris Piebalgs, Stefan
Füle és jómagam – annak biztosítása érdekében, hogy az általános fejlesztési célok – és különösen a szegénység
csökkentése – beépüljenek együttműködési programjainkba.

Ötödször, kiegyensúlyozott megállapodásunk van a személyzeti kérdésekről. A tagállamok kérése volt
többek között az, hogy a Külügyi Szolgálat alkalmazottainak legalább a harmada a nemzeti diplomáciai
szolgálatoktól érkezzen – így építhetünk a szakértelmükre, nyelvtudásukra és a történelmi kapcsolatokra –,
és az is kérés volt, hogy legalább 60%-uk állandó alkalmazott legyen. Hasonlóképpen, határozott véleményem,
hogy biztosítanunk kell a nemek közötti megfelelő arányt és a földrajzi egyensúlyt is, továbbá hogy nem
feledkezhetünk meg a sokszínűség szempontjáról sem.

Emellett személyesen is elkötelezett vagyok. A sokszínűség erő. Egy olyan szolgálatnak, amely az EU-t
képviseli, tükröznie kell ezt a sokszínűséget. Az a rengeteg tapasztalat, bölcsesség és nyelv, amit Európa
legjobb diplomatái a Külügyi Szolgálatba hoznak, az egyik legmeghatározóbb jellemzőnk lesz, ami
versenyelőnyt jelent számunkra.
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Hatodszor, látni fogják majd az EKSZ központi igazgatásáról szóló nyilatkozatomat. Az elképzelés az, hogy
mindannyian tisztában legyünk azzal, milyen is lesz a szolgálat.

Nagyon fontos, hogy megpróbáljunk a kezdetekkor mindent jól csinálni, ugyanakkor hagyjunk lehetőséget
arra, hogy felülvizsgáljuk a dolgokat az új prioritások és fejlemények fényében.

A Parlament képviselői számos kérdést feltettek a válságkezelés és a békeépítés feladatával kapcsolatban.
Gondoskodni fogok arról, hogy a Bizottság illetékes egységei kidolgozzák a válságkezelési,
konfliktus-megelőzési és békeépítési terveket és programokat, és hogy a közös biztonság- és védelempolitika
(KBVP) keretében meglévő struktúrák szoros együttműködésben és összhangban végezzék munkájukat,
mind az én közvetlen irányításom, mind pedig az adott struktúra irányítása alatt. Mindez természetesen nem
sérti a politikák sajátos természetét, nevezetesen a kormányközi és közösségi jelleget.

Döntő fontosságú lesz a Külügyi Szolgálat különböző szervezeti egységeiben folyó munka hatékony
koordinálása. Közvetlen irányításom alatt biztosított lesz az EKSZ valamennyi szolgálata közötti teljes körű
koordináció, különösen a KBVP-struktúrák és az EKSZ más, vonatkozó szolgálatai között, tiszteletben tartva
ezek sajátos jellegét.

Arról is gondoskodom, hogy megfelelő koordináció jöjjön létre az EU különleges képviselői és a szolgálat
illetékes osztályai között.

Végül pedig, a Parlament mindig is nagy figyelmet fordított az emberi jogi kérdésekre. Ezt a területet én is
prioritásnak tekintem, és ígérem, hogy főképviselőként kiemelt célomnak tartom az emberi jogok és a
felelősségteljes kormányzás támogatását az egész világon, és azt is ígérem, hogy gondoskodom arról, hogy
ezek a szempontok minden cselekedetünkben tetten érhetők legyenek.

Központi szinten működik majd egy, az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozó részleg, továbbá
fókuszpontok működnek majd minden vonatkozó uniós küldöttségben azzal a feladattal, hogy nyomon
kövessék az emberi jogok helyzetét és előmozdítsák az uniós emberi jogi politika céljainak hatékony
megvalósítását.

Tisztelt képviselők! Európának szüksége van a Külügyi Szolgálatra ahhoz, hogy erősebb külpolitikát építsen
ki. Egy integrált platformra van szükségünk az európai értékek és érdekek megjelenítéséhez az egész világon.
Itt az idő, hogy létrehozzuk az e cél eléréséhez szükséges eszközt. Itt az idő, hogy a megfelelő emberek
elkezdhessék a szükséges munkát.

Egyetértek a javasolt módosításokkal, és támogatni fogom azokat a Tanácsban. Most fontos, hogy gyors
lépéseket tegyünk a személyzeti szabályzat és a költségvetési rendelet módosításaival kapcsolatban, illetve
a 2010. évre vonatkozó költségvetés-módosítással összefüggésben is.

Még egyszer köszönöm az együttműködésüket és számítok az Önök támogatására. A holnapi szavazás –
reményeim szerint – történelmi lépés az Európai Unió fejlődésében, és bár ezzel még nem érkezünk el a
végső célunkhoz, közös jövőképünk alapvető fontosságú pillérét hozzuk létre.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Örömmel látom magam előtt a Parlament véleményét, és
határozottan támogatom annak elfogadását, mert úgy vélem, hogy ez az „igen” szavazat lényeges momentum
lesz a Külügyi Szolgálat létrehozásában, és egyértelmű jele lesz annak, hogy az új szolgálat bírja e képviselőház
demokratikus támogatását.

Ez a határozat megfelelően tükrözi majd azt a fontos szerepet, amelyet az Európai Parlament az új szolgálatról
folytatott tárgyalásokban betöltött. Elismerésemet szeretném kifejezni a főképviselő asszony, Cathy Ashton
által az elmúlt néhány hónapban végzett kemény munka iránt. Nem hozunk létre minden nap egy új
szolgálatot. És bár nehéz és összetett munkáról beszélhetünk, sikerült politikai konszenzusra jutni az új
szerződés hatálybalépése után hét hónappal, ami – úgy hiszem – kiemelkedő teljesítmény.

Mindez azt bizonyítja, hogy Cathy Ashtonnak sikerült igen szilárd egyensúlyt teremtenie, amikor első
alkalommal tett javaslatot a határozatra, de a határozatnak – abban a formájában – át kellett mennie ezen a
demokratikus ellenőrzésen, és úgy vélem, ez az eljárás nagyon alapos volt. Ha visszaemlékszem a tárgyalásokra,
amely a négy fél: Miguel Moratinos úr, az Európai Parlament képviselői, Brok, Verhofstadt és Gualtieri
előadók, és a Bizottság részéről mi köztünk zajlott, elmondhatom Önöknek, alaposan megvizsgáltunk
minden lehetséges cikket és minden lehetséges rendelkezést. Mindig a lehető legjobb megoldást kerestük,
és úgy vélem, sikerrel jártunk.
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Az eszmecsere elsősorban három területre koncentrált. Az első az volt, hogyan biztosíthatjuk, hogy az EKSZ
az európai uniós rendszer teljes jogú tagjává váljon. Ezt a kérdést nagyon alaposan megvitattuk, és úgy vélem,
sikerül megvalósítanunk ezt a célt és így egy jól működő Európai Külügyi Szolgálatunk lesz. A második
nagyon fontos kérdés az volt, hogyan biztosíthatjuk a megfelelő pénzügyi elszámoltathatóságot. Ebben az
esetben is megvizsgáltunk az összes lehetőséget, és biztos vagyok abban, hogy bár egy teljesen új dolgot
hozunk létre, ahol három forrás áll majd rendelkezésre a Külügyi Szolgálatnál dolgozó személyek tekintetében,
megfelelő elszámoltathatósági biztosítékaink lesznek a rendszerbe beépítve, és biztos vagyok abban, hogy
a rendszer kiállja majd az idők próbáját.

A megbeszélés harmadik fontos területe a fejlesztési segélyek kérdése volt. Hogyan lehet megfelelően kezelni
a fejlesztési segélyeket, hogyan lehet megtartani a fejlesztési segélyek esetében a közösségi szellemiséget, és
hogyan biztosítható e Parlament demokratikus ellenőrzéshez való joga? Ismét sok eredeti ötlet került elő.
Sokat gondolkodtunk a kérdésen, sok kreatív megoldás is felmerült. Úgy vélem, olyan megoldást találtunk,
amely a lehető legjobb szinergiát biztosítja majd. Felhasználhatjuk a tagállamok tapasztalatait, a Bizottság
tapasztalatait, küldöttségeink helyszíni kapcsolatait, és biztos vagyok abban, hogy ezen együttműködés
révén sokkal hatékonyabban leszünk képesek képviselni külföldön az Európai Uniót.

Nagyon várom már, hogy még e hónap folyamán támogathassam a Bizottság e határozatra vonatkozó
jóváhagyását, és biztosíthatom Önöket arról, hogy a Bizottság mindent megtesz azért, hogy szoros
együttműködés alakuljon ki a főképviselővel, a Tanáccsal és a Parlamenttel a folyamat befejezése érdekében,
lezárva a költségvetési rendelettel és a személyzeti szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, és hogy befejezhessük
a költségvetési eljárást. Várakozással tekintek a Külügyi Szolgálat ez év őszén kezdődő hatékony és kiváló
munkája elé.

Filip Kaczmarek, a Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (PL) Elnök úr, Ashton asszony, Šefčovič úr!
A tárgyalások jó eredménnyel zárultak, és a végleges dokumentum jobb lett az első tervezetnél. Röviden
ismertetni szeretném a Fejlesztési Bizottság szándékait. A Fejlesztési Bizottság véleményében a legfontosabb
problémák közül többel is foglalkozott.

Először is, azt akartuk elérni, hogy a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos célok erőteljesebben jelenjenek
meg különböző európai uniós politikákban, a fejlesztési együttműködés önállóságának, függetlenségének
a védelme érdekében. Más szóval, nem akartuk, hogy a fejlesztési együttműködés „csalivá” váljon – ahogyan
azt valaki említette – a diplomáciai eszközök arzenáljában. Nagyon köszönöm Ashton asszonynak, amiket
ma elmondott, valamint a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos kijelentéseit is köszönöm – ezek nagyon
sokat jelentenek a Fejlesztési Bizottság számára.

Másodszor, azt akartunk elérni, hogy a fejlesztési biztos határozottabban gyakoroljon ellenőrzést a pénzügyi
eszközök tekintetében felmerülő operatív költségek fölött.

Harmadszor, azt akartuk, hogy az új szolgálat személyzete ne csak tagállami diplomatákból álljon, hanem
olyan alkalmazottak is jelen legyenek benne, akik számos különféle helyzetben dolgoztak már külföldön,
fejlesztési, üzleti és biztonsági területen.

Ivo Strejček, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményének előadóját helyettesítve. – (CS) Az Elmar Brok és
Guy Verhofstadt által az Európai Külügyi Szolgálat működéséről kidolgozott jelentés kompromisszumos
eredmény, és – mint minden ilyennek – egyaránt vannak pozitívumai és negatívumai. Legnagyobb
pozitívumának azt tartjuk, hogy a Külügyi Szolgálat elszámoltatható lesz az Európai Parlament felé, már
ami a politikai és a költségvetési ellenőrzést illeti. Ezt a parlamenti felügyeletet azonban tovább kell erősíteni
annak érdekében, hogy kellőképpen figyelembe vehessük a nemzeti parlamentek álláspontját, különösen
azon külpolitikai és biztonsági prioritások tekintetében, amelyeket az EKSZ alkalmazni fog az egész Európai
Unió nevében.

Ami a gyakorlati működést illeti, kár, hogy a jelentés nem foglalja magában az Európai Parlament Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottságának véleményét, amelyet a bizottságban egyhangúan támogattak az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportjának, valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
Képviselőcsoportjának a tagjai. E vélemény lényege az volt, hogy tisztázta a hatásköröket az Európai Bizottság
Kereskedelmi Főigazgatóságának viszonylatában, igazodva az Európai Unió működéséről szóló szerződés
207. és 218. cikkében foglaltakhoz.

Roberto Gualtieri, a Költségvetési Bizottság véleményének előadója. – (IT) Elnök úr, Ashton asszony, Šefčovič
úr, hölgyeim és uraim! Kétségtelen, hogy a jelentés, amelyről szavazni készülünk, nem egy egyszerű jelentés.
Intenzív tárgyalások eredménye, amiért szeretnék köszönetet mondani a főképviselő asszonynak és a spanyol
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elnökségnek. E tárgyalásokban a Parlament óriási szerepet töltött be abban a tekintetben, hogy nagymértékben
javított a határozat szövegén, amely a Tanács elé fog kerülni elfogadásra.

A Madridban elért kompromisszum minden tekintetben összhangban van azzal a céllal, amely meghatározta
Brok úr és Verhofstadt úr rendkívül jól koordinált munkájának irányát. E cél az, hogy olyan szolgálatot
hozzunk létre Európa számára, amely rendelkezik az EU külső fellépései összhangjának és hatékonyságának
fokozásához szükséges erőforrásokkal és hatáskörökkel, és amely ugyanakkor határozottan szem előtt tartja
a közösségi módszert és szoros kapcsolatban áll a Bizottsággal, továbbá az Európai Parlament teljes körű
demokratikus ellenőrzése alá tartozik.

Azokhoz is szólnék, akik említették azokat az ún. „piros vonalakat”, amelyeket az Európai Parlament nem
léphet át. Pontosan azért lesz Európának egy hatékonyabb, demokratikusabb és európaibb szolgálata, mert
a Parlament teljes körűen és dinamikusan élni tudott előjogaival. Sőt, át tudta lépni a kormányok által kijelölt
egyes „piros vonalakat”. Egy olyan szolgálatról beszélek, amely például képes összehangolni a fejlesztési
együttműködési politikákat az EU többi külső fellépésével anélkül, hogy csorbítaná e politikák szükséges
függetlenségét vagy a Bizottság felelősségét.

A Parlamentnek továbbra is erőteljesen és határozottan kell alkalmaznia jogalkotási és költségvetési előjogait,
különösen az elkövetkező hónapokban annak érdekében, hogy a személyzeti szabályzatot és a költségvetési
rendeletet e jelentés fő irányvonalaival összhangban határozzák meg. A Parlament ezenkívül gondosan
felügyeli majd a szolgálat gyakorlati létrehozását, és biztosítja, hogy tiszteletben tartsák a madridi megállapodás
betűjét és szellemét, kezdve az európai tisztviselők megfelelő részvételével a szolgálat irányítása, valamint
a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) költségvetési reformja terén.

A Parlament pedig él majd ezen előjogaival annak érdekében, hogy a szolgálat tisztviselőit irányító
főképviselőnek teljes körű támogatást nyújtson olyan intézményként, amely minden más intézménynél
fontosabbnak tartja a valódi európai külpolitika létrehozását és annak fokozatosan közösségi hatáskörbe
való átvitelét, amiben a madridi megállapodás fontos szakaszt jelent.

Ulrike Lunacek, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének előadója. – (DE) Elnök úr, Ashton bárónő,
Šefčovič úr, hölgyeim és uraim! Én is két csoport nevében szólalok fel a mai napon: egyrészt a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság előadójaként, másrészt a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
árnyékelőadójaként. Mindkét szerepben kollégámat, Brantner asszonyt helyettesítem, aki hat hete adott
életet egy kislánynak, ezért átadta nekem a munkáját. Szeretnék köszönetet mondani neki az előkészítő
munkájáért és támogatásáért.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) alkalmazottai tekintetében a
nemek közötti egyenlőségre helyezte a hangsúlyt. A megállapodásban sikerült egyensúlyt teremtenünk a
nők és a férfiak között, és, Ashton asszony, remélem, számíthatunk elkötelezettségére e téren. Feltételezem,
hogy Ön is alkalmazni fogja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elvét, valamint a nemen alapuló
megkülönböztetés nélküli egyenlő díjazás elvét, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157.
cikke fogalmaz meg, ezenkívül bízom benne, hogy minden szinten biztosítani fogja az egyenlő képviseletet
– ideértve a küldöttségek vezetői posztját is – az alkalmazottak kinevezésekor.

A Zöldek árnyékelőadójaként köszönetemet szeretném kifejezni Brok úrnak, Verhofstadt úrnak és Gualtieri
úrnak együttműködésükért. Azt is le szeretném szögezni, hogy közösen dolgoztunk az eredeti szövegtervezetre
vonatkozó számos módosítás bevezetésén egy következetes, közös és a korábbinál hatékonyabb európai
külpolitika megteremtése érdekében. Képviselőcsoportom ezért támogatja ezt a jelentést és fog holnap
igennel szavazni. A jelentés erős emberi jogi struktúrát vázol fel, garanciákat tartalmaz a fejlesztési politikára
vonatkozóan, növeli demokratikus ellenőrzésünket – például a jövőbeni uniós nagyköveteknek
meghallgatáson kell részt venniük a Parlamentben, mielőtt betöltik hivatalukat –, és átlátható költségvetést
ír elő a külpolitika tekintetében.

Lelkesedésünket kissé lelohasztotta az a tény, hogy nincsenek egyértelmű struktúrák a polgári válságkezelésre
és megelőzésre. Ezenkívül az EKSZ csak kevés konzuli szolgálatot fog biztosítani Európa polgárai számára.
Erős polgári válság-megelőzési és kezelési, valamint békeépítési keretet szeretnénk látni, előtérbe helyezve
a civil lakosság problémáit.

Az elért kompromisszum nem pontosan az, amit szerettünk volna, de egy kis jó szándékkal és ambícióval,
Ashton bárónő, végre lehet hajtani. De ez csak akkor fog működni, ha szándékában áll biztosítani, hogy az
egyéni nemzeti érdekek a háttérbe szoruljanak, különösen a katonai kérdésekre irányuló kiemelt figyelem
tekintetében, amiről Franciaország beszélt az elmúlt hetekben.
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Ambiciózus fellépésre van szüksége ahhoz, hogy közös európai eszméinket és intézkedéseinket a gyakorlatban
is meg tudja valósítani. Gondoskodjon arról, hogy bírja a Parlament támogatását, és ne helyezze előtérbe az
egyes tagállamok érdekeit!

Ivaylo Kalfin, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményének előadója. – (BG) Elnök úr, biztos úr, Ashton
bárónő! Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb problémája megkövetelte, hogy a Parlament megkapjon
minden szükséges eszközt ahhoz, hogy szigorú ellenőrzést folytathasson az európai külső tevékenységekkel
kapcsolatos költségvetés kiadásai felett.

Az Európai Külügyi Szolgálat sajátos intézményi jellege számos kérdést vetett fel költségvetésének
átláthatósága, takarékossága és hatékonysága tekintetében.

Örömömre szolgál, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban tevékenykedő kollégáim, valamint az
Európai Bizottság és, Ashton asszony, az Ön kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült meglelnünk a
legjobb megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a Parlament számára a szolgálat létrehozásáról szóló határozat
elfogadását.

Az egész költségvetési eljárás tekintetében meghatározott egyértelmű felelősség és modell bizalmat ébreszt
bennünk az iránt, hogy az Európai Unió külpolitikája kellőképpen hatékonyan kerül megfogalmazásra és
az erre illetékes intézmények által végrehajtásra, összhangban a világos elszámoltathatósági szabályokkal.

Munkánk során törekedtünk arra, hogy a lehető leggyorsabban zöld utat adjunk az Európai Külügyi Szolgálat
létrehozásának. Reményeim szerint mihamarabb bizonyítani tudjuk, hogy az elfogadott mechanizmusok
jól működnek. Gyakorlati értelemben ez azt jelenti, hogy az európai adófizetők érdekei a legteljesebb
védelemben részesülnek.

Mario Mauro, a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A világban nap mint nap
folyó események alátámasztják annak szükségességét, hogy a lehető leghamarabb létrehozzuk és működésbe
állítsuk az európai diplomáciai szolgálatot.

Az elért politikai megállapodást nem szabad többnek tekinteni egy kiváló kiindulópontnál, amely rendkívül
pozitív jelzésnek mondható a szolgálat tényleges felállítása vonatkozásában. A meghatározott célok –
nevezetesen az, hogy a szolgálatnak erősnek kell lennie és lehetővé kell tennie az Európai Unió számára,
hogy megerősítse a nemzetközi színtéren betöltött szerepét –, a közösségi módszer szolgálaton belüli
fenntartásának és megerősítésének jelentősége, valamint a Parlament által gyakorolt költségvetési és politikai
ellenőrzés kézzelfogható eredményeket fog hozni, ebben biztos vagyok.

Néhány dolog azonban még tisztázásra vár – ezek a szolgálat megvalósításának kétségkívül a legkritikusabb
szempontjához kapcsolódnak. Az egyes kormányok bizonytalan álláspontjára gondolok. Bár a Gualtieri úr
által említett „piros vonalakat” átlépték a közelmúltbéli madridi megállapodás aláírásával, ám ezek a vonalak
nem hivatalos szinten igenis számítanak, figyelembe véve számos kormány bizonytalan magatartását, amit
az imént említettem. Moratinos úrnak a távozó elnökséggel kapcsolatban tett tegnapi kijelentéseire gondolok,
aki – sok tekintetben – érthető módon nagyon is ragaszkodik ehhez az eredményhez. Ezt világosan ki is
fejezte, amikor a kubai emberi jogi helyzetről beszélt: ezen a területen a közös európai álláspont helyett
inkább a kétoldalú megállapodásokat kellene előnyben részesíteni.

Ezért, biztos úr, óriási kockázatot vállalnánk azzal, ha erősítenénk ezt a bizonytalanságot, ha elfogadnánk
azt a tényt, hogy a nagy örömmel fogadott politikai megállapodás mögött lehet, hogy egy további, az
álláspontokról és a hatáskörökről szóló tárgyalási forduló búvik meg a hatékony mechanizmus létrehozása
helyett. Meggyőződésem, hogy Ön képes lesz elérni azokat az eredményeket, amelyekre mindannyian
vágyunk.

Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Véleményem szerint az előadók, Šefčovič
úr és különösen Ashton bárónő rendkívül jó jelentést tett le az asztalra. Képviselőcsoportom egyhangúlag
ezen az állásponton volt, és teljes meggyőződéssel igennel fog szavazni holnap.

Természetesen most azt kell biztosítani, hogy az egyes kormányok esélyt adjanak a diplomáciai szolgálatnak,
eltekintve attól, hogy a francia kormánynak most a „piros vonalaktól” teljesen eltérő problémái vannak. Meg
kellene szabadulniuk a „piros vonalaiktól”, mert az egész nem erről szól. Sok európai polgár aggódik amiatt,
hogy „túl sok diplomácia” lesz Európában. De mi nem a diplomáciai szolgálat megkettőzéséről beszélünk,
hanem a megerősítéséről. Ez azt jelenti, hogy az egyes kormányoknak az Európai Unió diplomáciai
szolgálatának fejlesztésével párhuzamosan le kell csökkenteniük saját diplomáciai szolgálatukat. Ez a céljuk
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ezeknek az intézkedéseknek, és mi teljes mértékben támogatjuk ezt az irányt. Mindezek eredményeként az
egyes kormányok hatalmas lehetőséget adnak Ashton bárónő és a diplomáciai szolgálat kezébe.

Remélem, hogy a belga elnökség elsőként él majd a lehetőséggel és teljes vállszélességgel kiáll Ashton bárónő
mellett, természetesen a külügyminiszterrel és a külügyminisztériummal folytatott konzultációt követően.
Európaibbá kell tennünk a külpolitikánkat!

Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Hamarosan szavazni fogunk,
és itt az ideje, hogy összefoglaljuk a helyzetet. Ami a pozitívumokat illeti, a tárgyalások eredményeiként az
Önök által kiválasztott igazgatási tanács áll majd a szolgálat élén, amelynek tanácsadást kell nyújtania az
Önök számára. Ennek sokkal több értelme van, mint az eredetileg tervezett struktúrának, amelyben a
nagyhatalmú főtitkár egyedül dolgozik.

A másik nagy pozitívum a politikai elszámoltathatóság fokozása. Ez javítja majd a Brüsszelben és az
Európa-szerte folytatott külpolitikai témájú viták színvonalát, és némiképp csökkenti a demokratikus deficitet
ezen a téren. Képviselőcsoportom rendkívül fontosnak tartja az erős emberi jogi struktúrát, és ennek nagyon
örülünk.

Ugyanakkor negatívumok is vannak. Önnek nem sikerült felállítani egy olyan állandó politikai képviseletet,
amely valóban méltó erre a névre, vagy pedig nem voltak készek arra, hogy egy ilyet létrehozzanak. Igaz,
hogy megoldást találtak az Európai Parlament számára (bár időnként mi ezt nem így látjuk), de az Európai
Parlament nem a világot jelenti. Képviseltetni kell majd magukat más helyeken – Mallorcán és Kijevben,
például –, hiszen bírálat érte Önt, hogy nem tudnak mindenhol egyszerre jelen lenni. Jobban tetszett volna,
ha ezt másként oldják meg.

Ön az imént azt mondta: „látni fogják majd az EKSZ központi igazgatásáról szóló nyilatkozatomat”. Az a
gondom ezzel, hogy a központi igazgatásról eddig már két magyarázatot kaptunk. Ön egyszer adott egy
magyarázatot az Állandó Képviselők Bizottságának (COREPER) 48 órával a madridi megállapodás után,
amikor is nem csak a 2009. októberi tanácsi határozatra utalt, hanem a Lisszaboni Szerződés 14.
jegyzőkönyvére is. Véleményem szerint ez a magyarázat ellentétes azzal, amiről Madridban megállapodtak.
Ma újra magyarázattal szolgált nekünk, itt, az európai polgárok választott képviselői előtt, és remélem, hogy
ez lép majd azon magyarázat helyébe, amelyet 2010. június 23-án a COREPER testületnek adott. Nem teheti
meg azt, hogy egyszer megfelelő válságkezelési struktúráról beszél, máskor pedig azt mondja a COREPER-nek,
hogy a Válságkezelési és Tervezési Igazgatóság (CMPD) lesz kizárólagosan felelős ezért a területért.

A következő kérdésem lenne Önhöz: az a magyarázat, amit ma itt, az Európai Parlament plenáris ülésén
adott, felülírja-e a COREPER-nek adott magyarázatát? Kérem, ne mondja azt, hogy a két magyarázat között
nincs ellentmondás! Az ellentmondás nyilvánvaló: bárki, aki összehasonlítja a kettőt egymással, azonnal
látja a különbséget. Vagy lesz egy megfelelő struktúra, vagy létrehoz valami teljesen új dolgot a Lunacek
asszony által az imént említett irányvonal mentén, vagy különben itt gond lesz.

Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FI) Elnök úr! El szeretném mondani, mennyire elégedett
vagyok e vita eredményével, különösen azért, mert meglátásom szerint az emberi jogi szempontokat teljes
mértékben tekintetbe vették ebben az intézmények között létrejött megállapodásban. Szeretném arra
bátorítani a főképviselőt, hogy ténylegesen e megállapodás szellemében járjon el.

Nagyon örülök, hogy központi szinten lesz egy egyértelműen azonosítható egység, egy olyan szervezeti
egység, amelynek feladata az lesz, hogy az emberi jogi szempontokat a külső tevékenységek minden területén
megjelenítse. Biztosítanunk kell, hogy ez a szervezeti egység a lehető legmagasabb szinten működjön annak
érdekében, hogy valódi hatást tudjon kifejteni a külkapcsolatok összességére. Arról is megállapodás született,
hogy minden külföldi uniós delegációban helyet kapjanak emberi jogokkal foglalkozó személyek; ők lesznek
felelősek e kérdésekért helyi szinten. Most azt is biztosítanunk kell, hogy új megközelítés jöjjön létre a
Parlament, az Európai Külügyi Szolgálat és a főképviselő között, olyan megközelítés, amely a Lisszaboni
Szerződés szellemét tükrözi, ami azt jelenti, hogy örömmel vetjük bele magunkat egy következetesebb és
erőteljesebb külpolitikába az egész világon.

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálat – vagy amelyre
inkább csak úgy hivatkozhatunk, mint az EU diplomáciai szolgálata – hosszas civakodás tárgya volt nemrég
a szolgálat szerkezetét illetőleg. Szerencsére ez a vita mostanra lezárult, ami nagyrészt Ashton főképviselő
asszony igazgatási készségének és konszenzuskeresésének volt köszönhető.
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A brit konzervatívok eredetileg ellenezték az EKSZ létrehozását, de mostanra belenyugodtunk abba, hogy
– bár nem minden bírálat nélkül, de – konstruktívan részt veszünk a folyamatban. A jelenleg javasolt EKSZ
kétségkívül kompromisszumot jelent – amely meglátásom szerint elfogadható –, de talán ezt várhatjuk egy
hibrid sui generis független intézménytől, amire még nem volt példa.

Én, személy szerint azt szerettem volna, ha nagyobb hangsúlyt fektetnek a kormányközi, Tanács által vezetett
megközelítésre, valamint a nemzeti és uniós diplomaták érdemeik alapján történő kiválasztására, szemben
a nemzeti kvótákkal, illetve egyes politikai kinevezettekkel. Hiszen miért is ne legyen ott egy vagy két volt
miniszterelnök? Mindazonáltal üdvözlöm az EKSZ-nek a fejlesztési és a támogatási politika terén betöltött
stratégiai szerepét, valamint a Parlament hatásköreinek szerény mértékű növekedését, például a magas
beosztásba kerülők jóváhagyását célzó meghallgatást, valamint a költségvetési rendelettel és a személyzeti
szabályzattal kapcsolatos hatásköröket, amelyek egyértelműen le vannak fektetve a szerződésekben. Ez
tovább növeli a szolgálat demokratikus felügyeletét.

Végül, remélem, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is már a kezdetektől bevonják az EKSZ vizsgálatáért
felelős hivatalos szervezetek munkájába. Ez különösen fontos a katonai KBVP-missziók szempontjából,
amelyek finanszírozása nemzeti – és nem uniós – költségvetésekből történik. Az Egyesült Királyság jelentős
anyagi támogatója ezeknek a misszióknak, a nemzeti parlamenti képviselőinket pedig folyamatosan
tájékoztatni kell a fejleményekről, ha azt akarjuk, hogy ezek a missziók otthon továbbra se veszítsék el a
lakosság részéről megnyilvánuló támogatottságukat.

Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, Ashton bárónő, Šefčovič úr! Sajnálattal
közlöm, hogy képviselőcsoportom nem fogja megszavazni holnap az Európai Külügyi Szolgálatról (EKSZ)
szóló jelentést. Nagyon sajnálom.

Nem tesszük meg, mert – először is – e rendkívül összetett folyamat alatt engedtek az egyes tagállamok által
gyakorolt nyomásnak, és mert – másodszor – képviselőcsoportunk nem tudta biztosítani, hogy mindazt,
amit mi alapvető fontosságúnak tartunk az EKSZ szerkezete és felügyelete tekintetében, némiképpen
figyelembe vegyék. Mi már kezdettől fogva nem akartuk, hogy a szolgálat egy sui generis szervezetté váljon,
ami biztosítaná, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek ellenőrző szerepet kapjanak – nemcsak
költségvetési ellenőrző szerepet, mint ahogyan ez Madridban elhangzott, hanem parlamenti és politikai
ellenőrző szerepet is. Ne feledjük, hogy az Európai Unióban a Parlament az egyetlen demokratikusan
megválasztott intézmény!

Különösen aggasztónak tartjuk, hogy az Európai Unió katonai struktúrái – a polgári-katonai szervezetekkel
együtt – az EKSZ részévé válnak. Úgy véljük, hogy hiba az EKSZ-t katonai személyzettel rendelkező
intézményekhez kötni: az Európai Védelmi Ügynökséghez és a Válságkezelési és Tervezési Igazgatósághoz,
nem is szólva a titkosszolgálatokról.

Mi úgy gondoljuk, hogy a különösen a pénzügyi eszközök és általában véve az eszközök ütemezésének,
tervezésének és alkalmazásának nem szabadna az EKSZ-hez tartoznia. Továbbá úgy véljük, hogy tekintve
az EKSZ meglehetősen erős katonai irányultságát – mi legalábbis így látjuk –, az európai külügyi politika
legfőbb polgári összetevője a közös biztonság- és védelempolitika ernyője alá tartozhat, sőt, az alá kellene
tartoznia. Itt konkrétan a fejlesztési együttműködéshez és a válságkezeléshez kapcsolódó dolgok összességére
gondolok.

Mindezek eredményeként képviselőcsoportom sajnálatos módon nem fog igennel szavazni a jelentésre,
mert meglátásunk szerint az nem oldaná meg a legfontosabb kérdéseket. Igaz, hogy Madridban történt
előrelépés: haladást értek el a költségvetési ellenőrzés tekintetében. De mindannyian tudjuk, hogy nem az
Európai Parlamenté lesz az utolsó szó. E megfontolások alapján képviselőcsoportom kötelességének érzi,
hogy ne szavazza meg a jelentést.

David Campbell Bannerman, az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálattal
kapcsolatban van valami sokkal mélyebb és fontosabb dolog: amely a nemzetközi jogban gyökeredzik, és
amely megfogalmazza, mi a nemzetállam.

Az e tekintetben irányadó 1933. évi montevideói egyezmény értelmében, amelyet az EU is elfogadott, az
államnak négy alapvető jellemzője van: állandó lakosság, meghatározott terület, kormányzat és a más
államokkal való diplomáciai kapcsolattartás képessége. Az EU ebből jelenleg hárommal rendelkezik: van
állandó népessége (a Lisszaboni Szerződés mindannyiunkat uniós polgárrá tett); van meghatározott területe
(az EU nemzetei egyértelműen meghatározott határokkal rendelkeznek); és van kormánya (nos, a brit
Függetlenségi Párt, az UKIP már régóta azzal érvel, hogy ez a Parlament, a Miniszterek Tanácsa és a valódi
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hatalom, azaz a Bizottság mind az EU kormányának részei). És végül ott van a negyedik jellemző: a
nemzetállam azon képessége, hogy kapcsolatba lépjen más nemzetállamokkal.

Úgy vélem, hogy a Lisszaboni Szerződéssel, Ashton bárónő pozíciójával és a Külügyi Szolgálattal az Európai
Unió mára teljesíti mind a négy kritériumot, amely alapján a nemzetközi jog értelmében egységes
nemzetállamnak nyilváníthatja magát. Ez lenne az Európai Egyesült Államok, és mindez egy csapásra
megtörténhet.

(Taps középről és balról)

Látom, itt ezt sokan támogatják! Ez csak aláhúzza az általam elmondottakat és a nemzetállamainkat fenyegető
veszélyt!

Elnök. – Ez spontán reakció volt!

Lucas Hartong (NI). – (NL) Elnök úr! Ma délután az Európai Külügyi Szolgálatról vitázunk. A holland
Szabadságpárt, a PVV küldöttsége ellenzi ennek az európai diplomáciai szolgálatnak minden elképzelhető
szinten való fejlesztését. Ez a szolgálat annak a szörnyű Lisszaboni Szerződésnek a terméke, amelyet a holland
szavazók óriási többséggel elutasítottak – és mint ahogy kiderül, igen helyesen tették. Most az európai
szuperdiplomácia létrehozására alkotnak terveket a demokráciát teljes mértékben nélkülöző módon, és úgy,
hogy semmiféle ellenőrzésünk nincs fölötte. Senki sem tudja, hogy fog működni a gyakorlatban, és az EU
ennek ellenére egyre több hatalmat ragad magához.

Elnök úr! A külpolitikához az EU-nak nincs semmi köze. Ez a tagállamok feladatkörébe tartozik, amelyeknek
meg kell őrizniük a külpolitika feletti teljes ellenőrzésüket. Mindemellett elmondható, hogy Ashton bárónő
tervei komoly terhet jelentenek majd az adófizetők számára. A költségvetés már most is óriási méretűre
duzzadt, de Ashton bárónő még akar egy Helyzetelemző Központot a rendelkezésére álló külön repülőgéppel,
továbbá saját személyzetet és évi több milliós költségelszámolást is szeretne. Mikor lesz vége ennek az
őrületnek? Ez a soha meg nem választott „euroelit” nem akar mást, mint hogy a kedve szerint intézkedhessen.
A polgárok meg szó nélkül nézzék mindezt, pedig ők azok, akinek állniuk kell majd a borsos számlát. Ez
nem más, mint a demokrácia megcsúfolása!

Végül azt kérdem: honnak fogják tudni a polgáraink, melyik diplomáciai ajtón kopogjanak? Külföldön lesz
majd egy holland nagykövetségünk és egy holland konzulátusunk, és emellett még egy európai diplomáciai
képviseletünk. Őszintén remélem, hogy az utazó holland állampolgároknak – vészhelyzet esetén – sikerül
majd megtalálniuk a holland nagykövetség ajtaját, mert nincs kétségem afelől, hogy ez lesz az, amely az
egyedüli olyan hiteles szolgáltatást nyújtja majd, amely valóban hasznos, illetve amelynek értelme van. Elnök
úr! A focit és a diplomáciát kérem, hagyják a hollandokra!

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Elnök úr! A konzultációs eljárás befejeződik a
főképviselő mai nyilatkozatával és a holnapi szavazással. Itt az ideje tehát, hogy köszönetet mondjunk
mindazoknak, akik az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) felállítását lehetővé tették, különösen az Európai
Parlament előadóinak. Itt az ideje a szolgálat lelkiismeretes megvalósításának, hogy biztosíthassuk, hogy
képes legyen a lehető legrövidebb időn belül működésbe állni. Mindeközben pedig nem feledkezhetünk meg
arról, hogy a szolgálat nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy az Európai Unió nevében következetes, látható
és hatékony külpolitikát folytassunk.

Meggyőződésem, hogy azok a garanciák, amelyeket Ashton bárónő a nyilatkozatában adott, kielégítőek a
politikai felelősség szempontjából, és összhangban vannak azokkal az előjogokkal, amelyeket a szerződés
az információs, konzultációs és együttműködési eljárás részeként a Parlamentre ruház.

Ashton bárónő! Biztos lehet abban, hogy a Parlament hűséges partnere lesz a külpolitika, illetve a közös
biztonságpolitika kidolgozásában, mint ahogyan ez már megmutatkozott a washingtoni és afganisztáni új
küldöttségvezetőkkel tartott találkozókon. Ugyanakkor, asszonyom, joggal várjuk el, hogy az új szolgálat
jobb és hatékonyabb legyen a jelenleginél.

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja nevében sok szerencsét kívánok Önnek
az EKSZ gyakorlati megvalósításához, és annyit mondanék még Önnek a Szentírást idézve: „gyümölcséről
ismerni meg a fát”.

Adrian Severin (S&D). – Elnök úr! Közös európai céljaink által vezérelt és közös értékeinken alapuló,
proaktív külpolitikára van szükségünk. E politikának el kell ismernie a biztonság oszthatatlanságát globalizált
világunkban, ami az érdekszolidaritás forrása az Európai Unión belül és kívül egyaránt.
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Egy ilyen politika – amelynek célja az Európai Unió azon képességének javítása, hogy polgárainak biztonságot
nyújtson, valamint az, hogy növelje a globális környezet alakítása céljára meglévő kapacitását annak érdekében,
hogy ne csak a változásokra reagáljon – megfelelő intézményi eszköz meglétét teszi szükségessé, azaz egy
hatékony Európai Külügyi Szolgálatot. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a szolgálat nem döntéshozó
szerv. Ez egy közösségi eszköz, amelynek külpolitikai és a külső tevékenységekre vonatkozó döntéseket kell
végrehajtania, és – mindenekelőtt – támogatnia kell, és elő kell segítenie az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a hatáskörébe tartozó döntéshozási folyamatot, együttműködve
a többi érintett intézményi szereplővel.

A Parlament kifejezte legfőbb aggályait, amelyek a szolgálattal kapcsolatos politikai ellenőrzés és
elszámoltathatóság biztosítására vonatkoznak, ideértve a költségvetési kérdéseket is. Ezek megvalósulásához
azonban szükség van arra, hogy átlátható legyen a szolgálat működése, és hogy az Európai Külügyi Szolgálat
konszolidált költségvetésének bemutatása világos helyzetet teremtsen. Ekképpen a Parlament ellenőrizni
tudja, hogy a megfelelő eszközök állnak-e rendelkezésre a politikához, és azok biztosíthatják-e a politika
hatékonyságát. Ez a jelentés és a megállapodás, amelyet képvisel, összhangban van az Európai Parlament
fent említett elvárásaival. Ezenkívül biztosított a finomhangolás és a felülvizsgálat lehetősége is, hogy adott
esetben megoldhatók legyenek az előre nem látható problémák és az esetlegesen felmerülő hiányosságok.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Andrew Duff (ALDE). – Elnök úr! A jelek szerint széles körű egyetértés alakult ki az eszközökről, az
eljárásokról és a személyzetről. Most pedig a politikáról kellene vitáznunk. Elég bátornak kellene lennünk
ahhoz, hogy összehasonlítsuk, szembeállítsuk és megvitassuk egymás nemzeti külpolitikáját. Ha nem
vállalkozunk egy ilyen vitára, nem jöhet létre közös biztonsági és védelmi politika.

Ezért úgy vélem, Ashton bárónőnek fel kell vetnie egy pár komoly kérdést. Például azt, hogy miért van, hogy
öt állam még mindig nem hajlandó elismerni Koszovó függetlenségét? Görögország miért akadályozhatja
Macedónia állammá válását? Hogyan létezhet még hidegháború Törökország és Ciprus között? Nagyon
remélem, hogy e nehéz kérdések kimondásával kreatív és bátor megoldási javaslatok kerülnek az asztalra.
Például az arra irányuló javaslat, hogy összehangolt KBVP-missziót indítsunk a nemzetközi szervezett
bűnözés leküzdésére, pontosan az a fajta politika, amelyet most Ashton bárónőtől várunk, akit az általunk
most hivatalba állított magas szintű diplomácia szolgál majd.

Sok sikert, és köszönöm az eddigi sikereiket.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Elnök úr! A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjának azon tagjai, akik előttem felszólaltak, mindannyian említették a nők kérdését az
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) viszonylatában, és általában véve beszéltek az EKSZ-ről. Hangsúlyozni
szeretném, hogy a fejlesztési együttműködés európai projekt. A Fejlesztési Bizottság előadója, Kaczmarek
úr elmondta, hogy Európa nem használhatja csaliként a fejlesztési együttműködést, hogy ezáltal külföldön
elérje céljait. Ezért nagyon elégedett vagyok azokkal a módosításokkal, amelyeket az EKSZ-re vonatkozó
javaslat végleges változatában megfogalmaztak, és amelyek értelmében a fejlesztési együttműködés feladata
továbbra is Piebalgs biztosnál marad. Ő garantálni tudja, hogy e téren valóban következetes politikát
folytassunk, és mi, a Zöldek, segítségére leszünk abban, hogy biztosítani tudja, hogy a külpolitika elsősorban
a szegénység felszámolására irányuljon.

Ashley Fox (ECR). – Elnök úr! Nem titok, hogy elleneztem az Európai Külügyi Szolgálat létrehozását. Az
a véleményem, hogy a külpolitikának a tagállamok kizárólagos hatáskörében kell maradnia.

De realista vagyok, ezért úgy kell tekintenem az EU-ra, amilyen az valójában, nem pedig úgy, ahogyan én
látni szeretném. Ezért üdvözlöm az előadóink által az Ashton bárónővel folytatott tárgyalások során végzett
remek munkát. Legkiemelkedőbb sikerük az a megállapodás volt, amelynek értelmében az Európai Parlament
ellenőrzi majd a szolgálat költségvetését. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben biztosítanunk kell, hogy
az adófizetők pénzét ne pazarolják olyan felesleges kiadásokra, mint például az európai diplomataképző.
Ez túlságosan gyakran történik meg az EU-ban.

Ashton bárónő ünnepélyes ígéretet tett arra, hogy a szolgálat költségvetés-semleges lesz. Személy szerint
kételkedem ennek a tényleges megvalósulásában, de ha szolgálni akarjuk az általunk képviselt adófizetőket,
akkor tartanunk kell magunkat ehhez az ígérethez.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Elnök úr! Két okból ellenzem Brok úr és Verhofstadt úr jelentését. Először is,
számos képviselőtársam esetében veszedelmes hatalmi szomjat érzek. Ha egyedül az Európai Parlamentet
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vonják be, az rendben van, bármiben is vegyen részt. Mintha Ashton bárónőnek még nem lenne így is tele
a keze, adunk neki még egy – a felsővezetői szinten felduzzasztott – Külügyi Szolgálatot. Már kezdem azt
hinni, hogy szándékosan próbáljuk meg kisiklatni a főképviselő és a szolgálat vonatát.

A másik problémám a szolgálat intézményi felépítésével kapcsolatos. Az elmúlt hónapok tapasztalata
rávilágított, hogy nem volt feltétlen siker a két tisztség betöltésével kapcsolatos intézményi kísérlet. És ha
mindez még nem volna elég, most kikövezzük az utat néhány ezer olyan diplomata számára, akik
mindannyian két tisztséget fognak betölteni. Micsoda csodának leszünk szemtanúi! Mikor fogja a Parlament
felfogni azt, hogy a Tanács és a Bizottság közötti szürke terület kiaknázása nem működik, és mindez semmi
mást nem eredményez, mint átláthatatlanságot és feszültséget a két intézmény között?

Philip Claeys (NI). – (NL) Elnök úr! Jó dolog, hogy az Európai Parlament kap némi beleszólást az Európai
Külügyi Szolgálat ügyeivel kapcsolatban. A parlamenti ellenőrzés első intézkedése a költségvetéssel lesz
kapcsolatos. Minden más tekintetben az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elszámoltatható
lesz a Parlament előtt. Ez természetesen teljesen normális lenne egy demokratikus rendszerben vagy egy
demokratikusnak mondott rendszerben. Ugyanakkor nem szabad csalóka reményeket kelteni az Európai
Unió polgáraiban. Lehet, hogy most lesz egy európai diplomáciai szolgálatunk, de ha a tagállamoknak nincs
közös jövőképük a külpolitikával kapcsolatban, akkor ez a szolgálat nyilvánvalóan csak egy üres héj marad,
legalábbis nagyrészt. Legyünk realisták, de attól tartok, nem vagyunk mindannyian egy hullámhosszon,
különösen azután, hogy a Parlament weboldalán találtunk egy cikket, amelynek címe: „Az Európai Parlament
bemutatja az új diplomáciai szolgálatot, hogy jobban megismertesse a polgárokkal”. Sajnos arra vonatkozóan
semmilyen magyarázatot nem adtak, hogy ez pontosan hogy is fog történni, de éppen az ilyen üres propaganda
az, amely egyre több embert fordít az Európai Unióban a szolgálat ellen.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – Elnök úr! A főképviselő és a bizottsági alelnök – brit barátom, Charles
Tannock szerint – olyan személy, akit akár „külügyminiszternek” is hívhatnánk. Brit barátom azt mondta,
hogy ő a „diplomáciai szolgálat” elnevezést részesítené előnyben az „EKSZ” helyett. Végre feláll a régóta várt
EKSZ. Ahhoz, hogy elébe állhassunk az új kihívásoknak, új eszközökre van szükségünk, és az EKSZ ilyen
eszköz. Különösen szükségünk van hatékony uniós diplomáciára, amely képes közös hangon megszólalni,
együtt cselekedni, és összefogni az erőforrásokat.

De nem ragadhatunk le az új diplomáciai szolgálat részleteinél és a technikai kérdéseknél. Először is, az EKSZ
nem lehet hatékony erős politikai legitimáció nélkül. Ez a legitimáció az Európai Parlamentben, a nemzeti
parlamentekben és az általuk gyakorolt ellenőrzésben gyökeredzik, amelynek kapcsolódnia kell a külpolitika
fő irányaihoz és alapvető feladataihoz.

Másodszor, akkor lesz erősebb az EKSZ, ha az egész Európai Uniót képviseli – mind a 27 tagállam Unióját
– legyen szó régi vagy új, kicsi, közepes és nagy, északról délre vagy keletről nyugatra terjeszkedő tagállamokról
minden sajátos érdekükkel és érzékeny pontjukkal együtt. Ezért olyan fontos, hogy megteremtsük a közös
felelősségvállalás érzését, a közös identitástudatot és a közös diplomáciai kultúrát, a földrajzi egyensúly és
képviselet alapján.

Remélem, hogy parlamentünknek sikerül javítania a tanácsi határozaton, és ezáltal elérni azt, hogy a szolgálat
erőteljesebben képviselje a közösségi szellemet, hogy elszámoltathatóbb legyen mind politikai, mind pedig
költségvetési értelemben, továbbá hogy földrajzi szempontból kiegyenlítettebb legyen a képviselete, ezzel
nyerve el a polgárok bizalmát és támogatását.

A következő lépés a személyzeti szabályzat és a költségvetési rendelet lesz, amelyek esetében az Európai
Parlament együttdöntési hatáskörrel bír; ez fontos lehetőség az EKSZ további javítására...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Elnök úr, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál,
hogy az Európai Külügyi Szolgálat már kezd formát önteni, és hogy hamarosan működő szervezetté válik.

Mindössze hat hónapja volt, hogy jó néhány képviselőtársam kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
Catherine Ashton – a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, illetve az Európai Bizottság alelnöke – képes
lesz-e megoldani az új pozícióval járó kihívásokat, miközben jelentős hatáskörök birtokosa lesz, ugyanakkor
komoly felelősség is hárul rá.

Az idő rácáfolt ezekre a kétségekre, és Ashton bárónőnek sikerült – rendkívül ügyesen – létrehoznia az új
szolgálat alapjait, amihez gratulálni szeretnék neki. De a Parlamenthez is szólni szeretnék. A Parlament már
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a kezdetektől egy együttműködésen alapuló megközelítést választott, amelyet reményeim szerint akkor is
alkalmazunk majd, amikor elfogadjuk a költségvetési rendelet és a személyzeti szabályzat módosításait.

Az egyik legvitatottabb téma volt – és jelenleg is a leginkább vitatott téma – az ún. „földrajzi egyensúly”
kérdése, más szóval a tagállamok méltányos képviselete. Ez főként az új tagállamokat érinti, amelyeket még
mindig meglehetősen alulértékelnek mind a képviselők számát, mind pedig a hierarchiában betöltött helyüket
tekintve. Magam is egy ilyen országból érkeztem, és biztosíthatom Önöket, hibát követünk el, ha nem
kezeljük kellő érzékenységgel a kérdést. Csak ekképpen garantálhatjuk, hogy minden európai polgár úgy
érezze, megfelelő képviselettel rendelkezik az új szolgálatban.

Ugyanakkor felszólítom az új tagállamok diplomáciai szolgálatait, hogy – ha szükséges – intézkedjenek
kiegészítő képesítések megszerzéséről és továbbképzések megszervezéséről annak érdekében, hogy rátermett
jelölteket tudjanak delegálni. Végül, egyértelmű garanciákat szeretnék látni már mostantól fogva arra
vonatkozóan, hogy a diplomáciai szolgálatban betöltött pozíciókkal senki sem élhet vissza oly módon, hogy
tisztán nemzeti problémákat oldanak meg, ezzel gátolva az Európai Unió hosszú távú céljait és érdekeit.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Elnök úr! Először is köszönetet mondok Brok úrnak és Verhofstadt úrnak
azért, hogy egyedülálló politikai tapasztalataikra alapozva sikerült érvényesíteniük a Parlament jogait a
külpolitika terén.

Külön elismerésemet szeretném kifejezni mindazon erőfeszítésekért, amelyeket a fejlesztési együttműködési
politika terén megvalósuló egységes fellépés megőrzése érdekében tettek. Az, hogy Piebalgs biztos és Georgieva
biztos asszony továbbra is hivatalban maradnak – és a nemzetközi együttműködés és a humanitárius
válságkezelés terén is megtartják hatáskörüket –, nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy az EU megőrizze
intézményi politikájának összhangját az érintett területeken.

Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene szinergiák kialakítására törekedni az Európai Külügyi Szolgálattal.
Ellenkezőleg, az ilyen szinergiák létrehozása alapvető fontosságú, mint ahogyan az is elengedhetetlen, hogy
közös hangon szólaljunk meg. A lényeg az, hogy az EU nevében megszólaló személyekkel ne kerüljenek
ellentmondásba a tagállamok külügyminiszterei, akik közül talán nem mindenki értette meg az üzenetet.
Ehhez azonban valódi uniós külpolitikára van szükség, és ennek létrehozása óriási kihívást jelent. Először
is, közös nevezőre kell jutnunk a legfontosabb külpolitikai kérdések tekintetében, egy nézetet – nem kettőt!
– kell vallanunk a biztonságról, és egy nézetet – nem kettőt! – kell vallanunk Törökországról.

Ashton bárónő! Biztos lehet abban, hogy minden egyes sikerét nagy tapssal fogadják majd itt, az ülésteremben.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálat a Lisszaboni Szerződés alapján
jött létre, amely szerződést népszavazás nélkül fogadtak el, más szóval anélkül, hogy az Európai Unió polgárai
kifejezhették volna akaratukat. Az állásfoglalás-tervezetben sok hiányosság és tisztázatlan kérdés van.

Aggodalommal figyeljük egyes országok arra irányuló törekvéseit, hogy megszerezzék a legfontosabb
pozíciókat és diplomáciai missziókat. Az egyeztetés hiánya a pozíciók kiosztásában – különös tekintettel a
földrajzi kritériumra –, valamint az EKSZ elszigetelése a nemzeti parlamentektől mind komoly aggodalmat
kelt. A Külügyi Bizottság nem fogadta el azt a módosítást, amely lehetővé tette volna a tagállami parlamentek
számára, hogy teljes körűen részt vegyenek a közös kül- és biztonságpolitika, illetve a biztonság- és
védelempolitika ellenőrzésében és felügyeletében. Az, hogy az EKSZ-t megfosztják a nemzeti parlamentek
törvényes jóváhagyásától, az egy különleges klub létrehozása felé való elmozdulást jelez, és elidegeníti az
EKSZ-t Európa nemzeteitől.

Ezenkívül mérlegelnünk kell, hogy – a pénzügyi válság idején – valóban szükség van-e a tagállamok számos
uniós hivatala által végzett munka megkettőzésére.

Arnaud Danjean (PPE). – (FR) Elnök úr, Ashton bárónő! Szeretném kifejezni az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja francia delegációjának határozott támogatását, és azt, hogy
erőteljesen támogatjuk a Brok úr, Verhofstadt úr és Gualtieri úr által elért, rendkívül jó kompromisszumot.

Ez fontos mérföldkő a közös európai politika megteremtésében az olyan érzékeny területeken, mint a
külügyek, a biztonság és a védelem. Nap mint nap, Grúziától a szomáliai partokig, a Balkántól Gázáig
egyértelműen megmutatkozik, mennyire nagy szükség van erre a közös politikára, és érzékelhető –
mindenekelőtt – az, hogy polgáraink mennyire akarják ezt a közös politikát. Mert az intézményi hatáskörökön
túl, amelyeket üdvözlendőnek tartunk ebben a kompromisszumban, és különösen a Parlament számára
biztosított megnövekedett szerepen túl, hangsúlyoznunk kell a Külügyi Szolgálat által képviselt stratégiai
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lehetőséget, amely nélkülözhetetlen eszköze annak, hogy az EU-t ambiciózusabb, következetesebb, hitelesebb
és hatékonyabb közös kül- és biztonságpolitikával ruházzuk fel.

Ashton bárónő! A Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság elnökeként – és francia állampolgárként –
engedje meg, hogy elmondjam Önnek, ragaszkodom ahhoz, hogy azt a konkrét feladatot – a válságkezelést
–, amelyet Önnek el kell látnia, az EU egyedülálló jellegének és az uniós hozzáadott értéknek – más szóval
az EU polgári-katonai képességeinek – megőrzésével és megerősítésével végezze, mivel a két szó együtt jár.
Ön az, akinek a feladata lesz biztosítani, hogy az EU fenntartsa és növelje kapacitásait, és hogy eloszlassa azt
az alaptalan gyanakvást, amely itt-ott – időnként talán még ebben az ülésteremben is – elhangzik, amely
szerint a szolgálat katonai jellegű lesz, továbbá hogy a lehető legerősebben összefogjon a Parlamenttel, és
egyértelműen megerősítse az EU által válságövezetekben végrehajtott minden művelet legitimációját.

Richard Howitt (S&D). – Elnök úr! Gratulálok Cathy Ashtonnak és parlamenti kollégáimnak azért, hogy
sikerült olyan kompromisszumot elérniük, amely megőrizte azt a képet, amit egy olyan ambiciózus és átfogó
jellegű európai diplomáciai szolgálatról alkotottunk, amely összefogja az EU összes kifelé irányuló
tevékenységét, tiszteletben tartva az előjogokat, ugyanakkor legyőzve azokat a Tanácsban, a Bizottságban,
sőt még itt, a Parlamentben is, akik – a szolgálat kárára – bürokratikus birodalmak megőrzésére törekedtek.

Azon képviselőtársaimnak, akik jogosan aggódnak a nemzeti képviselet egyensúlya miatt, támogatniuk kell
a főképviselőt az érdemen alapuló kinevezés megvalósításában pontosan azért, mert ez töri meg az egyes
országok és a világ egyes régiói között meglévő posztkoloniális kapcsolatot, amely a régiókat védenceknek
tekinti. Ezért ez a hiteles és a jövőbe, nem pedig a múltba tekintő európai munka alapvető érdeke.

Azoknak, akik a Parlamentben ülnek – mint ahogy azoknak is, akik megpróbálták levenni ezt a kérdést az
e heti napirendről – a mai megállapodást hitelesen és minden további késedelem nélkül át kell ültetniük a
költségvetési rendeletbe és a személyzeti szabályzatba. Még mindig olyan helyzetben leszünk, hogy a
főképviselő kinevezésének egyéves évfordulója közeledtével az a szolgálat, amelynek vezetésére felkérték,
még csak most jön létre. Az Európai Parlamentnek egyértelműen a megállapodás mellett kell szót emelnie,
vagy Európa elveszíti azt a hangot, amely képviselné.

Geoffrey Van Orden (ECR). – Elnök úr! Sokan közülünk ellenezték az Európai Külügyi Szolgálat
létrehozásának elképzelését, amely a Lisszaboni Szerződés egyik fenyegető következménye, és egyben egy
újabb lépés az európai politikai integráció felé, amit – őszintén megvallva – polgáraink nem támogatnak.

Ugyanakkor én – a brit külügyminiszterhez hasonlóan – már tényként tekintek az EKSZ meglétére, amiből
a legtöbbet kell a jelen helyzetben kihoznunk. Ezért arra kérem a főképviselőt, hogy az Európai Külügyi
Szolgálattal kapcsolatban biztosítson garanciákat a következőkre: először is, hogy nem fog további kiadást
jelenteni az EU vagy a nemzeti költségvetések számára; másodszor, nem tesz semmi olyat, amellyel
beavatkozik a nemzeti diplomáciai képviseletek szerepébe vagy csökkenti ezt a szerepet különös tekintettel
az Egyesült Királyság diplomáciai képviseleteire; harmadszor, az EKSZ nem válik egy újabb átláthatatlan
bürokratikus apparátussá; és negyedik, megfelelő felügyeletet tesz lehetővé a nemzeti parlamentek és egyúttal
az Európai Parlament számára.

E tekintetben el kell mondanom, hogy figyelembe véve a főképviselő uniós védelmi politikával kapcsolatos
felelősségeit és tekintettel arra, hogy a Nyugat-európai Unió Parlamenti Közgyűlését – amely az egyetlen
olyan fórum, ahol a nemzeti parlamenti képviselők felügyelhették a védelmi téren folytatott európai
tevékenységeket – éppen feloszlatják, valamint tekintettel arra, hogy a haderő továbbra is nemzeti ellenőrzés
alá tartozik, Ashton asszony fog-e konkrét lépéseket tenni annak biztosítására, hogy a nemzeti parlamentek
valamilyen szerepet betöltsenek az EKSZ-szel kapcsolatban?

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Külügyi Szolgálat újabb lépést jelent
a közös európai külpolitika felé. Úgy vélem, e szolgálat óriási lehetőséget testesít meg. Sok sikert, erőt és
minden jót kívánok Ashton bárónőnek a szolgálat létrehozásához és az elkövetkező évek munkájához.

Elmar Brok úrnak és kollégáinak is köszönetet szeretnék mondani. Brok úr! Példa nélkül álló mindaz, amit
az elmúlt hónapokban a tárgyalásokon sikerült elérnie, nemcsak a Parlament, hanem mindenekelőtt az
Európai Unió polgárai számára.

Most a külkereskedelem kérdéséről mondanék néhány szót. A közös kül- és biztonságpolitikától eltérően
már több évtizede rendelkezünk közös külkereskedelmi politikával. Nincs kétség afelől, hogy a külkereskedelmi
politika terén szerzett számos pozitív tapasztalat beépíthető a közös Külügyi Szolgálatba. Ugyanakkor
hangsúlyozni szeretném, hogy nem szabad túl nagy hatalmat adnunk a közös Külügyi Szolgálatnak annak

103Az Euròpai Parlament vitàiHU07-07-2010



érdekében, hogy a külpolitika a jövőben ne legyen képes akadályozni, hátrányos helyzetbe hozni vagy akár
megbénítani más politikai területeket, például a külkereskedelmet. Még dolgozni kell az ezzel kapcsolatos
részleteken.

Külön felhívnám a figyelmet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére, amely Zahradil úr munkája,
aki képviselőcsoportom nevében rengeteg segítséget nyújtott Zalewski úrnak. Bárónő! Hálás lennék, ha Ön
és tisztségviselői figyelembe vennék a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményét az elkövetkező
hetekben folytatott munka során.

Thijs Berman (S&D). – (NL) Elnök úr! Az elmúlt hónapokban rengeteg minden változott az Európai Külügyi
Szolgálat szervezetében. Januárban, az új Európai Bizottság meghallgatásai során képviselőcsoportommal
együtt bíráltuk azt a tervet, amely szerint a fejlesztési biztos egyfajta ügyvezetőként tevékenykedett volna a
politika egyik része tekintetében anélkül, hogy saját felelősségei lettek volna. Akkor egy olyan fejlesztési
politikához való visszatéréssel kellett szembenéznünk, amely alárendelt volt a geopolitikai céloknak és a
kereskedelmi érdekeknek, továbbá egy olyan fajta cinizmus újbóli megjelenésével kellett számolnunk,
amellyel – még Európában is – csak a diktátorok kapaszkodtak a hatalomba népük kárára.

A struktúra azóta jelentős mértékben javult, és ezért gratulálok az előadóknak. Nyilvánvaló, hogy a fejlesztési
politika a külpolitika szerves része, amelyet Catherine Ashton felügyel és koordinál. A főképviselő asszony
emellett egyértelmű felelősséggel tartozik az ehhez a politikához kapcsolódóan alkalmazott saját stratégiájáért,
a tervezésért és a finanszírozásért. Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy betöltse az általa felvállalandó
szerepet a szegénység elleni küzdelemben, valamint a fejlődő országok polgárai jogainak védelme terén.
Képviselőcsoportunk mindezt nagyon szorosan nyomon követi majd annak biztosítása érdekében, hogy az
EU e tekintetben erőteljesebb fellépést tanúsítson. Ezzel a külügyi szolgálattal mindez lehetővé válik.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Parlament
rendkívül konstruktív módon és hatékonyan részt vett az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásában, és a
főképviselő részéről tanúsított együttműködés – meglátásom szerint – lehetővé tette számunkra néhány
olyan cél meghatározását, amely jelentős mértékben erősíti az új szolgálat képességeit. Mindazonáltal az
Európai Külügyi Szolgálat új tisztviselőinek kinevezésekor ne csak a hozzáértésre, a szakmai tapasztalatra
és a jelöltek készségeire legyünk figyelemmel, jóllehet ezek fontos jellemzők, hanem a földrajzi kritériumra
is. Ne feledjük, hogy az új tagállamokból érkező tehetséges tisztviselők és diplomaták nem rendelkeznek az
Unió intézményeiben szerzett évtizedes tapasztalattal, de tudásuk és képességeik ideális jelöltté teszik őket
vezető tisztségek betöltésére a központban vagy az új szolgálat valamely képviseletén.

Ezért most külön arra kérem Önt, Ashton asszony, bátran vegyen fel lengyeleket, letteket, litvánokat,
magyarokat és szlovákokat. Biztos vagyok benne, hogy képességeik és tudásuk nagymértékben erősíti majd
az új szolgálat képességeit. Hiszem azt is – és teljes szívemből kívánom –, hogy mindehhez meglesz a
bátorsága, hogy megalkuvást nem ismerő és eltökélt lesz, hogy az új szolgálat sikere...

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Elnök úr, Ashton bárónő, Šefčovič úr! Gratulálok a 28. diplomáciai szolgálat
létrehozásához, amelyet most anélkül indítunk útjára, hogy tudnánk, milyen hatáskörökkel is rendelkezzen,
mennyibe fog kerülni, hogy a végleges szervezetben kik fognak szolgálatot teljesíteni, vagy hogy pontosan
mennyi tisztviselője lesz – végül pedig úgy tűnik, lesznek helyi alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak
is. Ez a struktúra több sebből vérzik.

Emellett az európai szolgálat az, amit a legnehezebb ellenőrizni. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy örömmel
hallom, hogy Önök elismerik a mentesítési jogunkat és a költségvetéshez kapcsolódó jogainkat. Ugyanakkor
arra kérem Önöket, segítsenek biztosítani, hogy e jogokkal a gyakorlatban is élhessünk. Más szóval, meg
kell győzniük a Tanácsot arról, hogy sürgősen szükségünk van az uniós nagykövet megbízhatósági
nyilatkozatára. Ez a költségvetési rendeletnek is az egyik legfontosabb pontja.

Felszólítom Önöket, hogy csökkentsék e struktúra igazgatási költségeit azáltal, hogy a lehető legtöbb bizottsági
igazgatási infrastruktúrát használnak fel – úgy értem többet, mint amennyit eddig terveztek. Úgy vélem,
tartozunk azzal az adófizetőknek, hogy kevésbé költséges struktúrákat választunk, és kevesebb pénzért
magasabb színvonalat kínálunk a végrehajtásban a jelenleg tervezettel összehasonlítva. Kérem, tegyék közzé
e struktúra költségeit, és találjanak megoldást a szolgálat és a Bizottság közötti kapcsolat hiányosságaira,
valamint szüntessék meg a saját személyzetüktől származó ellentmondásos utasításokat. A szolgálat csak
így fogja elérni azt a sikert, amelyre oly nagy szüksége van.
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Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen most már nem
állhat olyan sok minden az európai közös külpolitika útjában, amelyre igen égetően szükség lenne. Valójában
mindössze arra van szükség, hogy a személyzet kiválasztásával és a költségvetési rendelet elfogadásával
kapcsolatos javaslatainkat elfogadják, valamint bizonyos államfők és külügyminiszterek végre alárendeljék
saját hiúságukat és nemzeti érzékenységüket a közös érdeknek. Máskülönben ott találjuk magunkat, hogy
nagyon csekély befolyással rendelkezünk a változó világban, ahol új erős szereplők jelennek meg.

Örvendetesnek tartom, hogy nyomásunkra az emberi jogok meghatározó szerepet fognak játszani, valamint
hogy továbbra is a Bizottság felelős a fejlesztési politikáért és a szomszédságpolitikáért. Nekem teljesen
mindegy, hogy az Európai Külügyi Szolgálat személyzetének tagjai mely tagállamokból kerülnek ki. A
szakértelmet és a minőséget tartom meghatározó követelménynek, nem azt, hogy a jelöltek lengyel, francia
vagy német anyanyelvűek. Alapvető fontosságú, hogy az európai eszme iránt legyenek elkötelezettek, ne
saját nemzeti kormányuk iránt.

Ashton bárónő! Ön már eddig is sok mindent elért. Folytassa ezt a kiváló munkát! Ezt várják el Öntől a
polgárok. Ígérem, hogy részünkről konstruktív és kritikai jellegű együttműködésre számíthat. Sok szerencsét
kívánok!

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Elnök úr, Ashton bárónő, biztos úr! Mindenekelőtt gratulálni szeretnék a
jelentéshez, amelynek következtében kompromisszum alakulhatott ki, ami lehetővé teszi, hogy hatékony
Külügyi Szolgálatot hozzunk létre, és reményeim szerint a Parlament holnap el is fogadja majd ezt a jelentést.

Nagy reményeket táplálunk a szolgálat létrejöttével kapcsolatban. Ashton főképviselő asszony hét prioritást
sorolt fel a szolgálat elindítására vonatkozóan. Szeretném kiemelni az emberi jogok és a fejlesztési politika
támogatásának jelentőségét. Továbbá szeretném hangsúlyozni az elfogadott megoldás jelentőségét, amely
a gyakorlatban lehetővé teszi a földrajzi képviselet elvén alapuló szolgálat létrehozását a megfelelő számú
alkalmazott biztosítására szolgáló mechanizmussal. Ez hozzájárul ahhoz, hogy minden ország – különösen
az új tagállamok – elfogadja, hogy a szolgálat létrehozása mindnyájunknak érdekében áll. Most azon
elvárásomnak szeretnék hangot adni – és ez nem csupán az én elvárásom –, hogy a Parlament által elfogadott
megoldást a Tanács is tartsa tiszteletben.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Elnök úr! Elégedett vagyok az elért kompromisszummal. A Tanács arra
irányuló kísérlete, hogy kisajátítsa az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), meghiúsult, és a közösségi módszer
sértetlen maradt, ahogy az Európai Parlament költségvetési jogai és ellenőrzési jogköre is. Remélhetőleg a
megoldatlan kérdések és a hiányosságok rendezhetők a költségvetési rendeletben és a személyzeti
szabályzatban.

A következő feladat teljesítését tűzöm ki magunk elé: minden lehetséges alkalmat ki kell használnunk a
külpolitika terén. Elég sok mindenért küzdöttünk az elmúlt két parlamenti ciklusban. Az volt az érzésem,
hogy nem mindig használtuk ki teljes mértékben a lehetőségeket.

Ehhez azonban szorosabban figyelemmel kell kísérnünk az Unió külső tevékenységeinek valamennyi
vonatkozását, ami azt jelenti, hogy nekünk, politikai szakértőknek időnként le kell jönnünk a kapitányi
hídról a gépházba, azaz a bizottságnak közvetlenül kell foglalkoznia a Külügyi Szolgálattal, annak
struktúrájával, aktuális helyzetével, programjaival, költségvetési rendelkezéseivel és a személyzetre vonatkozó
szabályzatával. Csak ebben az esetben teljesítjük megfelelően ellenőrzési és felügyeleti feladatunkat.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) a Lisszaboni Szerződés értelmében
elérhető és jelentős külpolitikai eszköz lesz. Szükségünk van arra, hogy a 27 különböző politika helyett
végre kialakuljon a közös kül- és biztonságpolitika. Helyeslem, hogy Elmar Brok és Guy Verhofstadt már a
kezdeti szakaszban tárgyalásokat kezdett a Tanáccsal, és hogy a Bizottság javaslatával kapcsolatban több
mint 70 körültekintően megfogalmazott változtatást vitt végbe. Ezek kifejezik azon mély meggyőződésünket,
hogy a diplomáciai szolgálatnak az Uniót kell képviselnie, és hogy a részrehajló nemzeti érdekek helyett a
közös kormányközi érdekeket kell hangsúlyoznia. Ezért fontos, hogy a programozást és a finanszírozást a
Bizottság és a parlamenti Költségvetési Bizottság végezze.

Ezenkívül valamennyi diplomatát egy uniós alapból kell fizetni a szakmai előmenetelének megfelelően,
beleértve azt a harmadik személyt is, akit a tagállamok később jelölnek ki. Természetesen együtt fognak
működni a nemzeti diplomáciai testületekkel, de elvárjuk, hogy lojálisak legyenek a közös intézményhez.
Egyetértek a főképviselővel abban, hogy a diplomatáknak rendkívül jelentős személyiségeknek kell lenniük.
Ugyanakkor szeretném figyelmeztetni a Bizottságot, hogy féltő gonddal fogunk őrködni afelett, hogy minden
szinten biztosított legyen a diplomaták és munkatársak földrajzilag arányos képviselete. Ez mindenekelőtt
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azért lényeges, mert minden tagállam sajátjaként fogadta el ezt a szolgálatot és azonosította saját céljaival.
Arra szeretném kérni a Bizottságot, hogy ténylegesen vigyázzon arra, hogy ezt a szolgálatot soha ne lehessen
megbélyegezni amiatt, hogy csupán néhány nagy uniós ország érdekeit szolgáló intézmény.

Paweł Zalewski (PPE). – (PL) Ashton asszony! Nagy nap ez a mai, hiszen holnap kerül sor egy olyan
rendkívül fontos dokumentummal kapcsolatos szavazásra, amely megteremti az Európai Külügyi Szolgálat
működésének alapját. Azt szeretnénk, hogy ez egy európai diplomáciai testület legyen. A Lisszaboni Szerződés
biztosította ezt a lehetőséget.

Ugyanakkor el kell mondanom, hogy ez a folyamat, a szolgálat létrehozásának folyamata, bizonyos félelmeket
váltott ki. Az egyik ilyen félelem azzal kapcsolatos, hogy a prominens országok valóban átruházzák-e a
hatáskört Önre, Ashton asszony. Fontos, hogy az Európai Unió legjelentősebb szerepet betöltő országai –
a jelenlegi helyzettel ellentétben – a továbbiakban nem tekinthetik kizárólagos hatáskörükbe tartozónak a
külpolitikát. Erre azért van szükség, hogy Ön a mindnyájunk által adott felhatalmazás alapján végezhesse a
munkáját. Ez teszi lehetővé, hogy Ön eredményes lehessen.

A másik aggály a képviselet kérdését érinti. Rendkívül fontos az a követelmény, hogy ez egy képviseleti
szolgálat legyen, valamint hogy földrajzi szempontból megfelelő képviselet alakuljon ki, és nagyon szeretném,
hogy ez az Ön – mint a szolgálat vezetőjének – munkája során biztosított legyen.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Elnök úr! Mindenekelőtt szeretném köszönetemet kifejezni kollégámnak
Brok úrnak és Verhofstadt úrnak is. Mindketten azért küzdöttek, hogy Európa erőteljesen és érthetően
képviseltesse magát a nemzetközi színtéren.

Elnök úr! Szeretném holland szabadságpárti (PVV) képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy az Európai
Konventben a holland kormány mindig az egységes diplomáciai szolgálat létrehozásáért állt ki.

Elnök úr! Mit is értünk el ma? Született 75 módosítás a Tanács által előterjesztett eredeti javaslattal
kapcsolatban. Nem kormányközi szervről van szó, és mégis a közösségi módszert követi. A Parlament átfogó
áttekintéssel rendelkezik a költségvetés és a missziók tekintetében. A Parlamentnek beleszólása van a politikai
stratégiák kialakításába, és konzultációkat folytat a nagykövetekkel. Uniós tisztviselők teszik ki a személyzet
legalább 60%-át. A nemzeti diplomaták a helyükön maradhatnak. Az igazi próba azonban még most
következik, elnök úr, és ezen a ponton lesz szerepe Önnek, Lady Ashton. Önnek biztosítania kell, hogy ezek
az emberek azt a célt szolgálják, hogy Európa egységes álláspontot képviseljen a világ előtt.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Elnök úr, Ashton asszony! A Külügyi Szolgálat hozzájárul Európa
megerősítéséhez. Európát fogja képviselni. Úgy gondolom azonban, hogy olyan célkitűzésekkel is foglalkoznia
kell, amelyek alapvető fontosságúak az Unió és valamennyi tagállam számára, idetartozik például az Európai
Unió energiapolitikája.

Ezért fontos, hogy a szolgálat jövőbeni személyzete ne csak diplomáciai szakértőkből álljon, hanem tagjai
között legyenek szakértők Európa legkülönbözőbb tevékenységi területeiről is. Tehát a szolgálatban helyet
kell kapniuk gazdasággal, gazdaságpolitikával és energiával foglalkozó szakértőknek is. Ennélfogva a Külügyi
Szolgálat személyzetének felvételére vonatkozó szabályoknak kellőképpen rugalmasaknak kell lenniük
ahhoz, hogy a földrajzi követelmények teljesítése mellett a szolgálat kiváló külső szakértőket is alkalmazhasson
a közigazgatás területéről. Ezt a javaslatot nem kormányzati szervezetek terjesztették elő, és véleményem
szerint ez elősegítheti célkitűzéseink elérését. Ennélfogva például az Energiaügyi Főigazgatóság képviselőit
fel kellene venni a szolgálat tagjai közé.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása a helyes irányba tett óriási
előrelépésnek számít. Ezen túlmenően jelentős változást fog előidézni a struktúrát illetően. Ha a bürokrácia
rendszerint lassítja a bátor kezdeményezéseket, akkor ideje, hogy elvárjuk, hogy egy területen – konkrétan
a külpolitikai integráció vonatkozásában – felgyorsuljanak a dolgok az EU-n belül.

Észrevételeim a szolgálat szilárd jogi és igazgatási alapjának megteremtésére irányuló folyamatos
erőfeszítéseink és a személyzettel kapcsolatos jelenlegi helyzet közötti nyilvánvaló szakadékra vonatkoznak,
mivel miközben heves vitákat folytatunk lényeges alapelvekről – például a földrajzi egyensúlyról és a
korrekciós intézkedésekről –, addig már folynak is az állásinterjúk. Az tűnik ki azok véleményéből, akik az
új tagállamokból már részt vettek az interjún, hogy a folyamat nem sok reményt tartogat számukra – ami,
ha igaz, egyrészt szomorú, másrészt tisztességtelen. Ezért úgy gondolom, hogy az illetékeseket meg kell
győzni arról, hogy végül is, így vagy úgy, a tisztelt Ház által elfogadott alapelveket be kell tartani – minél
előbb, annál jobb.
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Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Tegnap a tisztelt Házba látogatott valaki, aki nem diplomata és nem is külpolitikai
szakértő. John Ging úrról, az UNRWA gázai vezetőjéről van szó. Többet mondott el nekünk a gázai és a
közel-keleti problémákról, mint az összes diplomata és különleges megbízott, élükön Blair úrral – akiről
tulajdonképpen nem tudjuk, valójában miért is van ott –, és a külügyminiszterek, akik nem akarnak Gázába
látogatni és nem áll szándékukban komoly problémákkal foglalkozni.

Az én véleményem a következő: gratulálok az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásához, és köszönetet
mondok az Ön és az európai parlamenti képviselők által annak érdekében megtett erőfeszítésekért, hogy ez
a szolgálat minél hatékonyabb legyen. A szolgálat értékét azonban kreativitásának mértéke és az általa
nyújtott intellektuális teljesítmény jelentősége fogja megadni. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik
sikert kívántak Önnek ahhoz, hogy egy kreatív, független és intelligens emberekből álló erős csapatot tudjon
összeállítani és vezetni.

Antonio López-Istúriz White (PPE). – (ES) Elnök úr! Úgy vélem, hogy mindnyájan, akik hiszünk az Európai
Unióban, joggal gratulálhatunk magunknak, különösen a gazdasági – és időnként politikai jellegű – válság
idején. Úgy gondolom, hogy előrehaladást értünk el. Óriási lépést teszünk az Európai Külügyi Szolgálat
létrehozásával és elindításával.

Nem csupán a főképviselőnek szeretnék gratulálni, hanem mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában
– ilyen például az Európai Parlamentben kollégánk, Brok úr –, akik elősegítették azon megállapodások
elérését, amelyek szükségesek voltak ehhez az eredményhez. Különösen tetszett az a fordulat, amit Ön
használt, Ashton bárónő, azzal kapcsolatban, hogy melyek is az Európai Unió érdekei, amelyeket
mindenekelőtt meg kell védenünk.

Kollégám, Salafranca úr álláspontjával egyetértve szeretném még elmondani Önnek – nem tanácsként csak
pusztán egy észrevételként –, hogy elsősorban hatékonyságra van szükségünk. Sőt inkább alázatra és
hatékonyságra, a Tanács elnökének, Van Rompuy úrnak a példáját követve.

Biztos vagyok abban, hogy Ön sikeres lesz, és természetesen az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja főtitkáraként arról szeretném biztosítani Önt, hogy e hatalmas
feladat elvégzése során részemről és az egész képviselőcsoport részéről támogatásra számíthat.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Elnök úr! Szeretnék gratulálni kollégáimnak, akik jelentős mértékben
hozzájárultak a Parlament álláspontjának védelméhez a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tárgyalások
során.

E rendkívül fontos, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően felállított szervezet létrehozása során
elért eredmények nagyrészt megfelelnek az Európai Parlament és általában az európai integráció érdekeinek.
Igen fontos, hogy a Parlamentnek sikerült elérnie, hogy az EKSZ működéséhez a közösségi módszert
alkalmazzák, valamint sikerült megtartania a költségvetési felügyeleti hatáskört. Az is lényeges, hogy az
állásfoglalásra irányuló indítvány újólag megismétli a földrajzi egyensúly elvét az EKSZ-en belüli
munkaerő-felvételi eljárás vonatkozásában. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez az alapelv a szolgálat
fejlődésének későbbi szakaszaiban is szilárdan fennmaradjon.

Végezetül, sokat várunk a költségvetési rendelettől és a személyzeti szabályzattól, amelynek elfogadására az
EKSZ struktúrájának és közösségi jellegének további fejlesztése érdekében kerül sor.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálatot kulcsfontosságú eszköznek kell tekinteni
azon törekvésünkben, hogy az Európai Unió külpolitikája koherenssé, hatékonnyá, legitimmé és
demokratikussá váljon. Ennek megvalósulásához azonban mindnyájunknak – a Parlamentnek, a
főképviselőnek, a Bizottságnak és a tagállamoknak – meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, jelenleg pedig
még oly sok minden hiányzik. Ennek az egésznek az a lényege, hogy az Európai Unió azon értékeinek és
alapelveinek védelme a gyakorlatban is megvalósuljon, amelyeknek nemzetközi tevékenységei szempontjából
is irányadónak kell lenniük.

A fejlődés nem érhető el béke és igazságszolgáltatás nélkül, ahogy az emberi jogok, a demokrácia, a
jogállamiság tiszteletben tartása, illetve a nők nagyobb mértékű felelősségvállalása nélkül sem. Az emberek
biztonsága és a lakosság védelmével kapcsolatos felelősség központi jelentőségű az eszközöknek az európai
külügyi szolgálat érdekében történő felhasználása, valamint a közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozó
álláspont kialakítása szempontjából.
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Erre való tekintettel az Európai Unió számára elengedhetetlen, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja
legyen. Remélem, Ashton asszony, hogy nem fogja vesztegetni az időt, és az Ön vezetésével az Európai Unió
részt vesz majd az ENSZ Biztonsági Tanácsa sürgős reformjának végrehajtásában.

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Örülök annak, hogy bizonyos mértékű konszenzus tapasztalható
az ülésteremben a földrajzi kritérium alkalmazásának kérdésével kapcsolatban az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja, valamint a szocialisták és saját
képviselőcsoportom képviselői részéről, és remélem, hogy Ashton asszony elismeri, hogy ez valóban az
egész Európai Parlament álláspontját tükrözi, és nyilvánvaló tényként fogadja el ezt a véleményt.

Arról szeretnék még említést tenni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat nem léphet a nemzeti diplomácia
helyébe, és remélem, nincs is ilyen terve. Tehát elsősorban arra kell a figyelmét fordítania, amiről Hautala
asszony és Grzyb úr beszélt – azaz az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre. Ezért is jött létre a Parlament,
ezek pedig európai értékeket képviselnek. Azzal a kéréssel fordulok Ashton asszonyhoz, hogy alkalmazzák
a földrajzi követelményt, valamint hogy a másik nagyon fontos kérdésnek az emberi jogok védelmét és
előmozdítását kell tekinteni.

Andrew Henry William Brons (NI). – Elnök úr! A főképviselőnek a Tanácstól kell felhatalmazást kapnia,
amely a tagállamok képviselőiből áll. Ugyanakkor ma azt hallottuk az előadóktól, hogy „a külpolitika nem
kerülhet le ismét tagállami szintre”, és hogy „megsérti a tagállamok által megállapított választóvonalat”.
Végül, hogy „a külpolitikának mentesnek kell lennie a tagállami befolyástól”.

A főképviselőnek a Tanácstól kell felhatalmazást kapnia, de annak tagjai nem avatkozhatnak be semmibe.
Az AFCO bizottságban folytatott tárgyalások elég egyértelművé tették, hogy az Európai Külügyi Szolgálathoz
legközelebb álló intézmény a Bizottság lesz, amelynek a főképviselő természetesen az alelnöki posztját is
betölti.

Amikor az alkotmányszerződés helyébe a Lisszaboni Szerződés lépett, a brit kormány magához ragadta a
kezdeményezést, hogy az EU külügyminiszteri posztját az ártalmatlanul hangzó főképviselő álcájába bújtassa.
Miért? Először is, hogy elkerülje a népszavazást, másodszor, hogy letagadja azt a tényt, hogy egy egész
kontinenst magában foglaló szuperállam létrehozása van folyamatban.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának rendkívül fontos
szakaszához érkeztünk. Azt szeretnénk, hogy minden hamarabb sor kerüljön a szolgálat elindításához
szükséges valamennyi jogszabályi tényező elfogadására. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a szolgálat legkésőbb
az év végére létrejöjjön és megkezdje működését, valamint hogy struktúrájába beépítse a szerződésben előírt,
mindhárom eszközt.

Pillanatnyilag azonban még nem világos, hogy a földrajzi egyensúly elvének betartása hogyan lesz ténylegesen
biztosított az Európai Külügyi Szolgálat személyzetének vonatkozásában. Az új tagállamok – különösen
Románia –, amelyek az 5. bővítési forduló utolsó szakaszában csatlakoztak, most jelentéktelen mértékben
képviseltetik magukat a külkapcsolatokat irányító szervezetekben.

Szeretném megtudni, hogy a főképviselő hogyan szándékozik megoldani ezt a helyzetet. Nekem az az
érzésem, hogy nem foglalkoznak körültekintően a tényleges egyenlőtlenségekkel, amelyek a földrajzi
egyensúly tekintetében még vezetői szinten is megfigyelhetők.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök úr! Először
szeretnék köszönetet mondani valamennyi tiszteletreméltó képviselőtársamnak, aki általános, illetve egyes
esetekben konkrét támogatást tudott nyújtani. Remélem, hogy idővel majd azokat is meg tudjuk győzni,
akik nem érzik úgy, hogy támogatni tudnák az elképzelést, és végül is büszkék lesznek arra, amit együtt
hoztunk létre. Ami azt illeti, soha nem javasoltam, hogy szükségem lenne egy repülőgépre.

(Közbekiabálás)

Nagyon köszönöm! Ha fel kívánnak ajánlani egyet, az más. De soha nem javasoltam.

Hadd válaszoljak néhány konkrét kérdésre, amelyek közül néhányat tisztelt képviselőtársaim többször is
megemlítettek. Olyasvalamivel kezdem, amivel Lunacek asszony kezdte: az esélyegyenlőség nagyon alapos
átgondolásának szükségességével. Nem csak az esélyegyenlőség kérdéséről van szó. A hozzáférés
egyenlőségéről is: annak biztosításáról, hogy az általunk életre hívott folyamatok és eljárások lehetővé teszik
annak a földrajzi és nemek szerinti egyensúlynak a megvalósítását, amelyről a tisztelt képviselők említést
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tettek. Annak biztosítása, hogy folyamataink és eljárásaink képesek legyenek a fentieket figyelembe venni,
az egy dolog, ezzel kapcsolatban viszont nagyon sok tapasztalatom van, ezért ezt meg is valósítom.

Több tisztelt képviselő – különösen Kalfin asszony és Gräßle asszony – beszélt az erőforrásokról. Teljes
mértékben értem, és fel is ismerem azt, hogy erőforrásokat kell felhasználnunk. Nagyon is tisztában vagyok
azzal a gazdasági helyzettel, amelynek leküzdésére ez a Szolgálat létrejön. Még ha azonban más is volna a
gazdasági helyzet, akkor is egy eredményes, jól működő, az erőforrásokat rendkívül jól felhasználó Szolgálatot
szeretnék látni.

Különösen a személyi állomány vonatkozását szeretném érinteni. Mivel sokan tettek fel kérdést ezzel
kapcsolatban és mivel sokféle számadat röpköd, el szeretném mondani, hogy jelenleg körülbelül 800 fős
diplomáciai személyzetünk van, amelynek egyharmada a tengeren túl tevékenykedik. Három számot említenék
összehasonlításul: Franciaország 6 300, Hollandia 2 000, Spanyolország 1 000 fővel rendelkezik. Vannak
tagállamok, amelyek sokkal kisebb állománnyal rendelkeznek, és vannak tagállamok, amelyek hasonló
számú állománnyal bírnak. Úgy hiszem azonban, hogy ez betekintést enged abba, hogy hol tartunk jelenleg.

Ügyelek arra is, hogy azt kérjem a személyi állománytól, hogy a Lisszaboni Szerződés utáni időszakban
tevékenykedjenek, amikor a korábban a soros elnökség által elvégzett feladatokat már nem az elnökség látja
el. Ez azt jelenti küldöttségeink egy része esetében – különösen a New York-i és a genfi küldöttség esetében,
ahol további személyi állományra lett volna szükség ahhoz, hogy mindegyik elnökséget ki lehessen elégíteni
–, hogy jelentős emberhiányban vagyunk. A feladat az, hogy egy olyan hatékony szolgálat jöjjön létre, amely
képes annak a munkának az elvégzésére, amellyel kapcsolatban valamennyiünk között egyetértés van. Jobban
érzem magam amiatt, hogy ez teljesen átláthatóan történik majd. Nyugodt vagyok azzal a szereppel
kapcsolatban, amelyet az Európai Parlament játszik majd a Költségvetési Bizottság és a költségvetés alóli
mentesítés tekintetében. Ez az én kötelezettségvállalásom, amelynek eleget fogok tenni.

Graf Lambsdorff úr! Az Ön által feltett konkrét kérdéssel kapcsolatban: kitartok a mai napon tett kijelentésem
mellett. Úgy vélem, Ön előtt van a Parlamenttel egyeztetett szöveg, amelyet az EKSZ alapszervezetére
vonatkozó felülvizsgált tervezetben találhat. Azt teszem, ami abban a szövegben szerepel. Azt hiszem, ez
így világos.

Tannock úr és számos tiszteletreméltó képviselő ismételten felvetette a nemzeti parlamentek részvételének
kérdését. Olyasvalami ez, amelyet nagyon érdekesnek találok. Az általam az EKSZ keretében létrehozni
kívánt struktúrák kiterjednek az Európai Parlamenttel való kapcsolatokra, de figyelemmel kell lenni a nemzeti
parlamentekkel való kapcsolatokra is. Talán meg kell említenem azt a napot, amikor Moszkvába, Kijevbe,
Spanyolországba és Brüsszelbe utaztam, de sajnos ugyanakkor nem jutottam el Mallorcára és Palmába.
Spanyolországi tartózkodásom egyik oka az volt, hogy találkozhassak az egyes tagállamok külügyi
bizottságainak elnökeivel. Idén ősszel ugyanezt fogom tenni, köszönhetően a belga elnökségnek, amely
ismét összehozza az említetteket. Nagy érdeklődéssel várom a nemzeti parlamentekkel való együttműködést.
Csak arra kell ügyelnünk, hogy mindezt megfelelőképpen tegyük.

Tudatában vagyok annak is, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy különféle emberek kerülhessenek a
Szolgálat kötelékébe. Vygaudas Ušackas urat jelöltem ki afganisztáni küldöttségünk vezetőjévé; ő szintén
politikus volt, külügyminiszter és diplomata. Erre már példák is vannak. Látom, ha valaki fel tudja használni
a Szerződés követelményeit, és elismerem azokat a további képességeket is, amelyeket – a Szerződés adta
kereteken belül – fel tudunk használni.

Hautala asszony! Köszönöm támogatását. Amint azt tudják, nagyon szoros az emberi jogi albizottsággal
való együttműködésem: azt tekintem át, hogy hogyan tudnánk a legeredményesebben elérni emberi jogi
célkitűzéseinket. Saryusz-Wolski úr, Vigenin úr, Piotrowski úr, Poręba úr és a többiek a globális egyensúly
nagyon jelentős kérdését vetették fel. Nem tudom, mit mondhatnék még amellett, hogy teljes mértékben
elkötelezett vagyok e mellett, és a felülvizsgálat keretében majd megláthatják, hogy ehhez tartottam-e
magamat.

Teljes mértékben egyértelmű számunkra, hogy az érdemeknek megfelelően adjuk a kinevezéseket. Azt
kértem, hogy a legtehetségesebbeket és a legjobbakat küldjék. Mivel elkezdtem az interjúztatást, elmondhatom,
hogy pontosan ez történik. A jelöltek az Európai Unió különböző részeiről érkeznek. Így – reményeim szerint
– hamarosan megláthatják, hogy a jelöltek első turnusa, a szeptemberben sorra kerülő következő turnus és
a központi struktúrák tekintetében is a lehető legtöbbet teszem a földrajzi tekintetben vett és a nemek közötti
egyensúly megteremtése érdekében. Ami a nemek szerinti egyensúlyt illeti, még többre van szükségünk
azzal kapcsolatban, hogy az embereket a jelentkezésre ösztönözzük, valamint hogy a nőket is szerepvállalásra
biztassuk. Ha a nők szerepet vállalnak, azt igazán kiválóan teszik, de még több női jelentkezőre van
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szükségünk. Így ha többet is tehetnek az emberek, különösen a nők bátorítása érdekében, akkor tegyenek
is így. A felülvizsgálat során visszatérünk a földrajzi egyensúly kérdésére. Akkor majd pontosan meg tudják
ítélni. De elkötelezettségem teljes mértékű a kérdéssel kapcsolatban.

Ami pedig az aktualitásokkal kapcsolatos kapacitásunk növelését illeti, Danjean úr, azt a közelmúlt eseményei
is szemléltetik. Amint azt tudja, az elkövetkező néhány héten egy sor látogatást teszek majd, például a
Közel-Keleten. Megvizsgáltuk, vajon az EU-nak van-e további tennivalója a Gázai határátkelők megnyitásával
kapcsolatban, és ismét felkeresem Gázát. Természetesen az is ismeretes kell legyen Ön előtt, hogy
Kirgizisztánnal is foglalkoztunk, az ezzel kapcsolatos vitára a későbbiekben kerül sor. Számos olyan alkalom
van, amely esetében nagyon fontos, hogy meggyőződjünk arról, támogatni tudjuk az embereket, és elő
tudjuk segíteni kollégámnak, Kristalina Georgievának a segélyek eljuttatásával kapcsolatos tevékenységét.

Úgy vélem, a vita során felmerült valamennyi jelentősebb kérdésre választ adtam. Szeretném azzal befejezni,
amivel korábban is kezdtem: nagyon köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a vitában – különösen az
előadónak, az elnök úrnak, illetve mindazoknak a tisztelt képviselőknek, akik vették a fáradságot, és beszéltek
velem. Rendkívül hálás vagyok, és meggyőződésem, hogy olyasvalamibe kezdtünk most bele, amire a
Parlament igazán nagyon büszke lehet.

(Taps)

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Nagyra értékelem a Parlament széles körű és határozott
támogatását az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával kapcsolatban. Őszintén hiszek abban, hogy a
holnapi szavazás történelmi jelentőségű mérföldkő lesz Európa számára, mivel a holnapi lesz az a nap,
amikor az EU határozott lépést tesz a globális színtéren való még érzékelhetőbb európai uniós jelenlét felé.

A szavazást követően a lehető leginkább a még előttünk lévő munka befejezésére kell összpontosítanunk –
azaz a személyzeti szabályzattal, a költségvetési rendelettel és természetesen a költségvetés-módosítással
kapcsolatos együttdöntési munkára, amelyet illetően a Bizottság annyi segítséget kíván nyújtani, amennyit
csak lehet. Készen állunk arra, hogy feltárjuk valamennyi módját az Európai Külügyi Szolgálat részére
szolgáltatásszint-szerződések révén történő szolgáltatások nyújtásának, és keressük a hatékonyságnövelésnek
az e módszer alkalmazásában rejlő lehetőségeit.

Meggyőződésem, hogy az EKSZ határozottabb szinergiát, nagyobb hatékonyságot, a külkapcsolatokban
egyértelműbb koherenciát hoz majd számunkra, illetve hogy a külföldön rekedő és segítségre szoruló európai
uniós polgárok számára jobb szolgáltatásokat eredményez majd.

Guy Verhofstadt, előadó. – (FR) Elnök úr! Mindenek előtt köszönöm a vita során felszólaló valamennyi
képviselőnek a Brok úrnak, Gualtieri úrnak és nekem nyújtott támogatását, ami lehetővé tette számunkra,
hogy eredményeket érjünk el e tárgyalások során.

Egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy nem értem, miként állíthatják egyesek, hogy kizárólag a
nemzetállamoknak lehet kompetenciája a külpolitikai ügyekben. Te jó ég! Hát melyik században élnek?
Mintha a terrorizmus megállna a tagállamok, a nemzetállamok határainál! Ugyanez vonatkozik az
éghajlatváltozásra is: hogyan foglalkozhatunk az éghajlatváltozás problémáival, ha csak a nemzetállamok,
és nem pedig Európa vitathatja meg őket? És ugyanez érvényes a migrációra és a migrációs áramlásokra is.

Néha az a benyomásom, hogy sok tagállam, amely némiképpen szkeptikus e szolgálattal kapcsolatban, még
mindig a XIX. században él, amikor mindenről – az európai nemzetek hatalma közötti egyensúlyról – a
nemzetállamok döntöttek. Már egy másik világban élünk, elnök úr, egy sokpólusú világban, amelybe
Európának is beleszólása kell legyen, máskülönben nem vitatjuk meg ezeket a problémákat.

Van egy másik megközelítés is, amelyet némiképpen meglepőnek találok. Vannak, akik azt mondják, ez az
adófizetők pénzébe fog kerülni. Éppen ellenkezőleg, tisztelt elnök úr! Ez a Külügyi Szolgálat pénzt fog
megtakarítani, mivel lehetőséget biztosít a különböző tagállamoknak ahhoz, hogy csökkentsék konzuli
szolgáltatásaikat a világ számos országában. Ennélfogva ez a pénzmegtakarítás eszköze.

Harmadsorban pedig úgy vélem, hogy ez egy új kezdet. A Külügyi Szolgálat az a diplomáciai szolgálat,
amelyre az EU külpolitikájának végrehajtásához szükségünk van. Mindig úgy gondoltam, hogy mielőtt
európai uniós külpolitikánk lehetne, először létre kell hozni a diplomáciai szolgálatot. 27 különböző
véleménnyel e szolgálat nélkül sehová nem juthatunk.

Tudjuk azt is, hogy a következő szakasz az lesz, hogy többet kell tennünk az európai védelem érdekében.
Valami hiányozna akkor, ha lenne európai diplomáciai szolgálatunk, de nem lenne európai védelmi
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szolgálatunk. Ezért, Ashton bárónő, már tudhatjuk, hogy a következő feladat az európai uniós intézményekre
vár. Ennélfogva biztosítanunk kell, hogy a jövőben valódi európai védelmi szolgálat álljon rendelkezésünkre.

Elmar Brok, előadó. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az
európai népesség 70%-ának véleménye szerint több közös kül- és biztonságpolitikára van szükség. Nincs
más olyan terület, amelyen Európa ennyire egységes volna, de ugyanakkor ez az a terület, ahol eleddig a
legrosszabbul teljesítettünk. Az emberek ezt akarják, de a fővárosok elitje nem.

Egyetértek Verhofstadt úrral abban, hogy a kérdés most nem a szuverenitás felszámolása, hanem a szuverenitás
egybefogása, a szuverenitás visszaszerzése polgáraink számára annak érdekében, hogy tovább létezhessünk
ebben a világban. Ez és nem más a fő szempont, az EKSZ pedig jelentős mértékben hozzájárul majd ehhez.

Ashton bárónő! Köszönöm a kötelezettségvállalásaival kapcsolatos nyilatkozatát. Feltételezem, ezeket a
Parlamenttel is közlik majd, sor kerül a későbbiekben ezek megfelelő alkalmazására, és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való közzétételükkel kapcsolatos megállapodást is be tartják majd. Kétségtelen, hogy
ezeket a formalitásokat részletesebben is meg kell majd vitatnunk, de most, hogy ezt a nyilatkozatot tette,
megkezdhetjük a végrehajtással kapcsolatos munkát.

Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy amit a pozíciók méltányos eloszlásával kapcsolatban – és a
bizottsági tisztviselők részvételével kapcsolatban is – körvonalaztunk, az a legtöbb vezetői pozícióra is
vonatkozik, a főtitkár és a főtitkárhelyettes pozícióját pedig nem kizárólag a Tanács részéről kell betölteni.
Ezt szeretném rögzíteni. Emellett kinyilvánítottunk egyes, az Önök előtt lévő jogalkotási állásfoglalásba
foglalt elveket is, amelyeket az alapokmányban tovább szeretnénk részletezni, és amelyekkel kapcsolatban
a hatályos megállapodást meghaladó javaslataink is vannak.

Javaslom Ashton bárónőnek azt is, hogy a Gräßle asszony asztalán tornyosuló dokumentumokat ne
fenyegetésként értékelje, hanem a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a szolgálata iránt megnyilvánuló
egyre nagyobb érdeklődés jelének, hogy aztán sor kerülhessen az előkészületekre.

Szeretnék köszönetet mondani Verhofstadt úrnak és Gualtieri úrnak kitűnő, a személyes szinten is
megnyilvánuló együttműködésükért. Szeretnék köszönetet mondani képviselőtársaimnak, Önnek,
Ashton bárónő, valamint a Bizottság tagjaiként tevékenykedő kollégáinknak és a Parlament tisztviselőinek
is. Engedjék meg, hogy ez alkalommal kivételesen külön köszönetet mondjak a Parlament egyik
tisztviselőjének, Palatová asszonynak, aki kitűnő munkát végzett.

Elnök. – Ashton bárónő! Ismételten köszönetet mondok nagyszerű munkájáért és az Európai Parlamenttel
az elmúlt hónap során megvalósult együttműködéséért. Nagyon fontos volt számunkra. Nagyon köszönöm
a Šefčovič alelnökkel tárgyaló kollégáknak és valamennyi előadónak, a bizottságok vezetőinek és a
tárgyalóknak a munkáját – nagyszerű munkát végeztek.

A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Proinsias De Rossa (S&D), írásban. – Üdvözlöm a módosított Brok-jelentést. Alapvető fontosságú volt,
hogy ellenezzük a javaslatot, amely szerint a fejlesztési politikát külpolitikánk részévé kellene tennünk és
annak alá kellene rendelnünk. Autonóm, a fejlesztésért és humanitárius segítségnyújtásért felelős, függetlenül
tevékenykedő biztosnak beszámolással tartozó fejlesztési szolgálatra van szükségünk. E jelentés alapján a
fejlesztési biztos felelős a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) és az Európai Fejlesztési Alap (EFA)
programozásának, tervezésének és végrehajtásának teljes ciklusáért. Biztosítanunk kell, hogy a végrehajtás
a megállapodás betűje és szelleme szerint történjen. Maradnak olyan elemei a javaslatnak, amelyek eltérő
értelmezést tesznek lehetővé. Az Európai Parlament által elővezetett módosítások azonban megerősítik a
Bizottságnak a működési költségvetés feletti hatóságát, és ennélfogva biztosítják a parlamenti ellenőrzést és
a demokratikus felelősségre vonhatóság egyértelműségét.

Carlo Casini (PPE), írásban. – (IT) Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak folyamatos, céltudatos és
önálló munkájukért. Az általam elnökölt szakbizottság – figyelemmel az új szolgálat létrehozásából eredő
nyilvánvaló és érzékeny intézményi kihatásokra – a kezdetektől fogva nagyon közelről figyelte a megállapodás
szövegének előkészítését. Az Alkotmányügyi Bizottság nemcsak részt vett – az együttműködésnek az eljárási
szabályzat 50. cikkében megállapított nagyon szigorú definíciójával összhangban – a Külügyi Bizottság
munkájában, hanem ki is választotta mindkét előadót. Biztos vagyok abban, hogy a Parlament nagy többséggel
hagyja jóvá a dokumentumot. Sokat kell még dolgozni annak érdekében, hogy az Európai Külügyi Szolgálat
(EKSZ) ténylegesen el tudja látni azt a szerepet, amelyet az új szerződés és az előadók lelkesedése szabott rá.
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A Szolgálat nem csak arra kínál lehetőséget, hogy határozottabbá tegyük a világ különböző országaiban
való európai uniós jelenlétet, de nagyon fontos szimbolikus jelentőséggel is bír, amely a 27 tagállam
egységének kifejezését jelenti. Ez az EU jogi személyisége elismerésének természetes következménye. Ez a
cél elérésének irányába tett, hihetetlenül fontos lépés. Minél több szavazat szól majd mellette, annál közelebb
visz hozzá a megtett lépés. Remélem, ezt még inkább megerősíti majd az Európai Diplomáciai Akadémia
létrehozása, amelynek kialakítására személy szerint a rangos firenzei Európai Egyetemi Intézetet javaslom.

Edit Herczog (S&D), írásban. – (HU) A Lisszaboni Szerződés gyakorlatba való átültetésének most az egyik
legsürgetőbb feladata az új, egységes Európai Unió Külügyi Szolgálat (EKSZ) felállítása. Az erős és jól működő
Külügyi Szolgálat gondos és előrelátó előkészítést, költséghatékony létrehozást, valamint kiszámítható és
átlátható működést igényel. Ezek a feltételek akkor teljesíthetőek, ha az új szervezet létrehozása az Európai
Bizottság, a Tanács, valamint a Parlament és annak illetékes bizottságai szoros csapatmunkájára épül, s
valamennyi lényeges részlet összehangolásán alapul. Az EKSZ létrehozásának és működésének egyik alapvető
előfeltétele annak meghatározása, hogy az új testület milyen költségvetést igényel, s hogy honnan és milyen
feltételekkel jut hozzá a szükséges összegekhez. Az új szervezet hatékony működésének a zálogát az
áttekinthető és egyszerű szervezeti felépítés, az egyértelmű működési szabályok, valamint az emberi
erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos kérdések jelentik.

Az EKSZ munkatársai három forrásból, az EU intézményeiből, a Tagállamoktól és szükség szerint a fogadó
ország szakértőiből áll majd össze.

Az EU intézményeiből érkező és a tagállami alkalmazottak között teljes egyenlőség megteremtése szükséges
szolgálati idejük alatt.

Hasonlóan fontos, hogy mind a három csoportban a kiválasztási elv és gyakorlat átlátható és egységes
folyamatokon, valamint követelményeken alapuljon.

Ugyancsak fontos, hogy a fegyelmi eljárás megegyezzen az európai intézményeknél követett gyakorlattal
és ennek biztosítéka az is, hogy nem elkülönült testület tárgyalja az idetartozó ügyeket.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE), írásban. – (FI) Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásával nyilvánvalóvá
vált, hogy a parlamenti ellenőrzés arra is ki fog terjedni. A Parlament komoly szerepet játszott az egész
folyamatban. És bár az EU most már rendelkezik bizonyos struktúrákkal, életképes külpolitikája nincsen.
Igaz a régi kijelentés: az EU csak törpe, ha a külpolitikáról van szó. Nincs látható befolyása. Most már
eredményeket szeretnénk látni.

Az EU Külügyi Szolgálatának költségvetése egyáltalán nem jelentős más kiadási tételekhez képest. Az EU
költségvetését nem szabad növelni az erőteljesebb bürokrácia miatt, és különösen nem válság idején, még
akkor sem, ha a Külügyi Szolgálat bizonyos részei tekintetében előirányzott kis összegek sokat elmondanak
arról, mekkora fontosságot tulajdonítanak az EU közös külpolitikájának. Most azon tűnődünk, hogy Ashton
bárónő képes lesz-e létrehozni közös uniós külpolitikát. De ez nem róla szól, hanem az EU nagy tagállamairól,
hiszen Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság eddig még nem találta meg a közös hangot.

ELNÖKÖL: LÁSZLÓ TŐKÉS
alelnök

13. Koszovó - Albánia (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a következők együttes tárgyalása:

– a Bizottság Koszovóról szóló nyilatkozata és

– a Bizottság Albániáról szóló nyilatkozata.

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök úr! Nagyra értékelem, hogy lehetőség van megvitatni a Nyugat-Balkán
európai perspektíváját.

Az Európai Unió meghatározó szerepet játszott a stabilitás, a biztonság, a demokrácia és az alapvető
szabadságok előmozdításában a Nyugat-Balkánon, amelyek mostanra mélyen beágyazódtak a bővítési
folyamatba. Vannak olyan kedvező fejlemények, amelyekre ma építeni tudunk. A Horvátországgal folytatott
csatlakozási tárgyalások felgyorsultak és kulcsfontosságú szakaszhoz érkeztek. Átfogó stabilizációs és

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU112



társulási megállapodások kerülnek kidolgozásra és végrehajtásra régió-szerte, a politikai és gazdasági
reformfolyamat pedig folytatódik.

A reformokat azonban meg kell erősíteni. A demokratikus alapok néhány országban továbbra is törékenyek.
E tekintetben a politikai vezetőknek hatalmas felelősségük van a különbözőségek áthidalásában és abban,
hogy országaikat és a régiót is felelősségteljesebb kormányzás irányába vezessék, és csökkentsék a
destabilizálódás kockázatát.

A mai napirenden szereplő két, nagyon alapos és értékes állásfoglalás-tervezet megerősíti ezt a tendenciát
és megmutatja, hogy az Európai Parlament továbbra is kulcsfontosságú támogatója a Nyugat-Balkán
országaival való stabilizációs és tárulási folyamatnak, ami a térség esetleges tagságához vezethet.

Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek – és kiváltképpen Chountis úrnak – az Albániáról szóló
jó és kiegyensúlyozott jelentést. Üdvözlöm annak a lehetőségét, hogy ma, ebben az ország számára
kulcsfontosságú pillanatban megvitathatom Önökkel Albánia kérdését.

Teljes mértékben osztom a Parlament Albánia politikai helyzetével kapcsolatos véleményét. Aggodalomra
ad okot, hogy a 2009-es választások óta a kormány és az ellenzék között semmilyen konstruktív politikai
párbeszéd nem folyik és nem sikerül rendezni a nézeteltéréseket. Mindkét oldalnak vissza kell térnie a
konstruktív párbeszédhez, és olyan megoldást kell találniuk, amely az alkotmány tiszteletben tartásán és az
átláthatóságon alapul. Az EBESZ/ODIHR ajánlásait maradéktalanul végre kell hajtani tekintettel a 2011-es
tavaszi helyhatósági választásokra.

A jelenlegi politikai patthelyzet olyan fontos reformlépéseket akadályoz meg, amelyek szintén szükségesek
ahhoz, hogy az ország előrehaladhasson az uniós integrációhoz vezető úton.

Nagyra értékelem a patthelyzet megoldását célzó közvetítői kezdeményezésben konstruktív szerepet játszó
két parlamenti elvet, és üdvözlöm a Parlament felszólítását arra vonatkozóan, hogy a pártok jussanak
megegyezésre a kulcsfontosságú reformokat illetően.

Kedvező fejlemény, hogy a vízumpárbeszédet illetően az ország fontos előrelépést tett. Ezt tükrözi a Bizottság
rövid távú tartózkodásról és vízummentes utazásról szóló május 27-i javaslata.

Teljes mértékben egyetértek azzal a véleménnyel, hogy több erőfeszítésre van szükség annak biztosítása
érdekében, hogy Albánia igazságszolgáltatási rendszere hatékonyan és megfelelően működhessen. Albániának
szigorúan végre kell hajtania a korrupcióellenességgel és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő
jogszabályokat és cselekvési terveket, valamint megfelelő nyomozói és igazságügyi kapacitást kell biztosítania.

A Bizottság egyik fő prioritásává tette, hogy IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) pénzügyi támogatást
nyújt az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás területén, amelyre 55 millió eurót költöttünk a 2007
és 2010 közötti időszakban.

A média szabadságát és függetlenségét illetően van még mit tenni. A jogi keretet véglegesíteni kell. A
médiatulajdon átláthatóságát meg kell oldani. Aggodalomra ad okot az újságírók megfélemlítése és
befolyásolása.

További téma az államigazgatási reformstratégia hatékony megvalósítása és a független, szakszerű és
érdemeken alapuló közszolgálat biztosítása. Többet kell tenni a családon belüli erőszak, illetve a nőket és
gyermekeket érintő emberkereskedelem felszámolása érdekében.

Rátérnék most Koszovóra. Koszovó továbbra is kiemelt fontosságú. Különösen hálás vagyok Lunacek
asszonynak a Koszovóról szóló állásfoglalással kapcsolatban végzett kiváló munkáért. Az Ön támogatása
kulcsfontosságú, különösen most, hogy a Nemzetközi Bíróság rövidesen közzéteszi véleményét.

Az uniós tagállamok eltérő véleményt képviselnek Koszovó státuszát illetően. Ugyanakkor a tagállamok a
Bizottsághoz hasonlóan egységesen lépnek fel Koszovóval kapcsolatban. A Lunacek asszony állásfoglalásáról
folytatott viták megerősítik, hogy a Parlament ugyanilyen elkötelezett amellett, hogy – a térség részeként
általánosságban – támogassa Koszovó európai perspektíváját.

Idén kétszer is jártam Koszovóban. A második látogatásom alkalmával északon is voltam és hasznos
megbeszéléseket folytattam a helyi közösséggel, megnyitottam az új Európai Uniós Központot és ellátogattam
az újonnan létesült Európai Uniós Házba. Megerősítettem azon ígéretemet, miszerint az Európai Unió
továbbra is támogatja a helyi közösséget, illetve együttműködésre és párbeszédre szólítottam fel őket.
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Jól haladunk a Koszovóról szóló tavaly októberi közleményünkben tett javaslatokat illetően. A Tanács arra
kért minket, hogy összhangban a térség európai perspektívájával támogassuk Koszovó Európai Unióhoz
való közeledését. Koszovó előrehaladásának időzítését és ütemezését maga Koszovó határozza meg.

Januárban megkezdtük a stabilizációs és társulási folyamatról szóló párbeszédet Koszovóval. Számos ágazati
ülésre is sor került.

A vízumkérdésben is sikerült előrehaladunk. A Tanács egyetértett azzal, hogy Koszovó számára is kilátásba
helyezi az esetleges vízumliberalizációt, mihelyt valamennyi feltétel teljesül. Ezzel összefüggésben a Bizottság
továbbra is együttműködik a koszovói hatóságokkal annak biztosítása érdekében, hogy a vízumpárbeszéd
megkezdéséhez szükséges valamennyi követelmény teljesüljön. Június 25-én Koszovó visszafogadási törvényt
fogadott el.

Malmström biztos asszony szolgálatai éppen most, miközben mi itt beszélünk, vizsgálják ennek uniós
összeférhetőségét. Koszovónak még biztosítania kell, hogy a beilleszkedést elősegítő intézkedések révén
kielégítő módon lehessen rendezni a hazatelepülők ügyét. Nagyon szoros kapcsolatot tartunk Pristinával
annak érdekében, hogy iránymutatást és támogatást nyújtsunk.

A kereskedelem területén is sikerült előrelépnünk. A Bizottság még februárban elfogadott egy javaslatot,
miszerint egészen 2015-ig meghosszabbítja a Koszovóra jelenleg érvényes autonóm kereskedelmi
kedvezményeket. A labda most már az Önök térfelén van.

Jelenleg egy átfogó kereskedelmi tényfeltáró misszió van megint Pristinában abból a célból, hogy felmérje,
hogy milyen lehetősége van annak, hogy az Európai Unió és Koszovó felkészülhessen a kereskedelmi
megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra. Alapvetően fontosnak tartunk egy ilyen megállapodást Koszovó
társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében, amit az állásfoglalás-tervezet nagyon helyesen
kiemel.

Végezetül, Koszovó ez évben vesz részt először az IPA határokon átnyúló együttműködési (CBC)
programokban Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Albániával együtt. Montenegróval jövőre lesznek
majd ilyen programok.

Befejezésképpen: az előttünk álló év nagyon fontos szakaszt jelent majd Albánia, Koszovó és a térség egésze
számára.

Ami Koszovót illeti, bármit is mond a Nemzetközi Bíróság, én bízom abban, hogy az Európai Unió továbbra
is aktív kapcsolatot tart fenn Koszovóval annak biztosítása érdekében, hogy ne szigetelődhessen el a
Nyugat-Balkán többi részében végbemenő fejleményektől.

Ami Albániát illeti, remélem, hogy a politikai kép éppúgy, mint az országban elért gyakorlati eredmények
– amiért a hatalmon és ellenzékben lévők a felelősek – lehetővé teszik majd számunkra, hogy a Bizottság
idén ősszel előterjesztendő véleményében a jövőre vonatkozó világos utat felvázolhassunk.

Mindkét esetben örülök annak, hogy az országok és a térség erőfeszítéseinek előmozdításában számíthatok
az Európai Parlament és a Bizottság együttes támogatására.

Bernd Posselt, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Az Európai Parlament már 20 éve támogatja
a szabadságért vívott harcot a háború tépázta Koszovóban. Emlékeztetni szeretném Önöket a
Szaharov-díjunkkal kitüntetett Rugova és Demaçi úrra. Az Európai Parlament hat éve dolgozik a független
Koszovó érdekében, legutóbb a 2007-es állásfoglalásában, amit aztán a Koszovói Köztársaság 2008-ban
kikiáltott függetlensége követett. Ha megnézzük az azóta eltelt két év fejleményeit, akkor elmondhatjuk,
hogy a koszovói demokrácia valójában sikertörténet. A demokratikus elveket megerősítették, a szerb kisebbség
– a lakosság 6%-a – nagy része kezd beilleszkedni a kisebbségek védelméről rendelkező új állam struktúráiba.

Éppen ezért kell mindent megtennünk annak megakadályozása érdekében, hogy külső erők – mint az ország
felosztását célzó tervek – destabilizálhassák az országot. Bárki, aki Koszovó felosztására törekszik, egyben
Szerbia egységébe is beavatkozik – hogy csak a Preševo-völgyet, a Novi Pazari Szandzsákot és a Vajdaságot
említsem. Aki megkérdőjelezi az ország egységét, az Macedónia, Montenegró és Bosznia-Hercegovina
stabilitását veszélyezteti. Aki egy bűnös politikai struktúrát vagy egy szakadár zónát próbál meg
Észak-Mitrovicában létrehozni, az arra törekszik, hogy a Dnyeszteren-túli területet Közép-Európa peremére
taszítsa. Ez pedig rendkívül veszélyes lenne. Demokratikus Koszovót, szabad Koszovót, jogállamiságon
alapuló országot akarunk, nem pedig egy megbízhatatlan térséget. A célunk az, hogy minden uniós tagállam
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a lehető legrövidebb időn belül diplomáciailag elismerje az országot, az EULEX-et pedig a szabadság és a
demokrácia hatékony érvényesülése érdekében haladéktalanul terjesszék ki az egész térségre.

Libor Rouček, az S&D képviselőcsoport nevében. – (CS) Szeretnék néhány szót szólni Albánia témájáról. Albánia
jelentős előrelépést tett az európai integrációhoz vezető úton. Végső soron ezt tükrözi Nikolaos Chountis
úr jelentése, akinek szeretném megköszönni kiváló jelentését. Ugyanakkor még mindig nagyok sok a teendő.
Ezzel összefüggésben először a demokrácia és a jogállamiság megerősítésének kérdését szeretném megemlíteni.
Albánia túl sok energiát és túl sok időt vesztegetett el amiatt, hogy a kormány és az ellenzék képtelen
megegyezni és együttműködni az alapvető prioritások tekintetében. Ezen prioritások közé tartozik, hogy
megegyezésre kell jutni a 2009-es választásokat illetően. Itt arra van szükség, hogy minden politikai párt
ellássa feladatát, párbeszédet kezdjen, és hajtsa végre azon határozatot, miszerint egy parlamenti
vizsgálóbizottságot kell felállítani abból a célból, hogy kidolgozza a választási törvény szükséges módosításait
még a következő, jövő évi helyhatósági választások megtartása előtt.

A politikai pártok közötti megegyezésre a gazdasági reformokkal kapcsolatos kérdések esetében is szükség
van. Csekély előrehaladás történt ez idáig például a tulajdonjog megszilárdítása, az ingatlanok bejegyzése,
az állam földbirtokainak feltérképezése, valamint az engedély nélküli építkezések legalizálása terén és még
sorolhatnám. A szürke és fekete gazdaság részaránya az albán gazdaságban továbbra is aránytalanul magas,
ahogy természetesen a korrupció szintje is.

Másrészről viszont jelentős előrelépést sikerült tavaly elérni a vízummentes kapcsolatokhoz szükséges
feltételek és követelmények teljesítése terén. Éppen ezért szeretném üdvözölni a Bizottság közelmúltban
elfogadott vízumrendszer enyhítéséről szóló jogalkotási javaslatát, és remélem, hogy a következő hónapokban
a többi feltételt is sikerül teljesíteni annak érdekében, hogy a Tanács és ez a Parlament még az idén
jóváhagyhassa a vízummentes rendszer bevezetését az albán polgárok számára.

Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! A Parlament liberális képviselőcsoportja
hiszi, hogy a Nyugat-Balkán Európa része, de ma néha nehéz ezt az üzenetet a választókhoz eljuttatni.
Ugyanakkor az EU-t nemcsak közös piacnak, hanem leginkább értékek közösségének tartjuk. Az Európai
Parlament minden tekintetben kész együttműködni Albániával ezen értékek megvalósítása érdekében, de
vajon viszonozzák-e felkínált segítségünket? Remélem, hogy igen.

Az elmúlt hónapokban az Európai Parlament kereszténydemokrata és szociáldemokrata
képviselőcsoportjainak elnökei látogatásokon és a testvérpártokkal való együttműködéseken keresztül
komoly erőfeszítéseket tettek az albán politikai válság megoldása érdekében. Azonban még ezek a magas
szintű próbálkozások is sikertelennek bizonyultak. Májusban tartottuk az első parlamenti vegyes bizottsági
ülést. Az ülés kezdetekor az Európai Parlament részéről valamennyiünkben megvolt a jó szándék, de a végén
mindannyiunkat egyformán elbátortalanított az, ahogy Brüsszelben az albán tárgyalófél belpolitikai vitákra
használta fel az időt, ezzel is rontva az Albániáról kialakított képet.

A parlamenti vegyes bizottság ülése kiemelt néhány fontos dolgot. A nagyon kiélezett politikai légkör nem
segít abban, hogy az albán emberek közelebb kerüljenek Európához. A demokrácia többet jelent pusztán
választási eredménynél és az emberek hatalomba helyezésénél. A polgárok felelősségteljes képviseletét jelenti;
és nem azt, hogy a győztes mindent visz, hanem, hogy megpróbáljanak konstruktív megegyezésre jutni a
többségi és a kisebbségi részvételt illetően. Sürgősebb témákról kellett volna beszélnünk, mint amilyen pl.
a sajtószabadság biztosítása és az élénk, független civil társadalom kialakítása, valamint a kisebbségek – mint
a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és a transzszexuálisok –, valamint a fogyatékkal élők és etnikai
kisebbségek jogainak védelme. Arról kellett volna beszélnünk, hogy fel kell számolni a korrupciót, és
biztosítani kell az átláthatóságot, harcolni kell a szegénység és a szervezett bűnözés ellen, és mindezt a
tisztességes eljárás és jogállamiság alapján kell megtenni.

A választási eredményekkel kapcsolatos aggályokat átlátható módon kell rendezni, és konszenzusos alapon
kell megoldani még a következő választások előtt annak érdekében, hogy Albánia feljebb léphessen a
demokratikus és európai létrán.

Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először
is szeretnék köszönetet mondani mindazon képviselőtársamnak, akik a képviselőcsoportok részéről segítettek
a Koszovóról szóló jelentés elkészítésében, valamint Mahr asszonynak, aki nagyon értékes munkát végzett
itt a Titkárságon.

Biztos úr, Önnek is szeretném megköszönni pozitív együttműködését és az Ön által is fontosnak vélt tettét,
nevezetesen, hogy elutazott Észak-Koszovóba, sőt még egy éjszakát is ott töltött, hogy egyértelművé tegye
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a lakosság számára, hogy mögöttük áll. Beszédet tartott az egyetemen és uniós irodákat nyitott meg. Úgy
gondolom, hogy ezzel a fontos üzenettel világossá tette azt, amit az Európai Parlament korábban is állított
és most is elismétel, nevezetesen, hogy támogatja a független Koszovó Európai Unióba vezető útját.

Megint olyan helyzet alakult ki, ahol Koszovó válaszúthoz érkezett, különösen a koszovói etnikai csoportok
tagjaival összefüggésben. Néhány héten belül a Nemzetközi Bíróság határoz és véleményt ad ki a valamivel
több mint két évvel ezelőtt kikiáltott függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatos álláspontról. Remélem, hogy
ezzel a határozattal lehetőség nyílik majd arra, hogy új alapokra helyezzük a regionális együttműködést, ezt
azonban Koszovó államiságának és függetlenségének feltételezéséből kiindulva kell megtenni, egyértelművé
téve, hogy a régió minden országának – Szerbiának, Koszovónak és a többi államnak – közös jövőjét az
európai uniós tagság jelenti, és a még létező problémákat a tagság irányába vezető út során kell megoldani.

Az állásfoglalás szövege egyértelművé teszi, hogy Koszovó jövője az Európai Unióban van. Örülök annak,
hogy a többség amellett van, hogy szólítsuk fel azon öt tagállamot, amely még nem ismerte el Koszovót,
hogy rövid időn belül tegye ezt meg, és kérjük, hogy a Bizottság mielőbb kezdje meg a vízumliberalizáció
folyamatát. Fontos, hogy az ország polgáraiban, de különösen a fiatal nemzedékben ne alakuljon ki olyan
érzés, hogy egy elszigetelt államban élnek, miközben a környező régiókban élők hamarosan élvezhetik a
jövőbeli változások előnyeit. Szerintem ez jelenti a kihívást. Remélem, hogy a holnapi plenáris ülésen nekem
is sikerül majd nagy többséget szereznem.

Magam is benyújtottam egy új módosítást, amelyben kifejezem mélységes sajnálatomat az elmúlt napokban
kirobbant erőszak miatt és kifejezem abbéli reményem, hogy megtörténik az ügy gyors és pártatlan
kivizsgálása, és hogy ez az erőszak nem szolgál majd alapul ahhoz, hogy az elkövetkező napokban, hetekben
elszabaduljanak az érzelmek.

ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! A nemzetközi közösség Koszovóval kapcsolatos
elhamarkodott és következetlen megközelítése – és nagy érdeklődéssel várom az ICG határozatát – az elmúlt
évtizedben olyan problémát idézett elő, ami sokba fog kerülni az anyagi nehézségekkel küszködő európai
adófizetőknek. Koszovó nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, mert öt tagállam nem hajlandó elismerni
szuverenitását.

A korrupció továbbra is óriási probléma Koszovóban, amely az illegális kábítószer- és emberkereskedelem
fontos tranzitközpontja. A gazdaság túlságosan nagymértékben függ az uniós és nyugati segélyektől, és úgy
tűnik, nem könnyű kikerülni ebből a zsákutcából. Tíz évvel ezelőtt személy szerint a felosztást tartottam a
probléma megoldásának. Ez az a megoldás, amit sok szerb politikus támogat ugyan, de nagyon kevés nyugati
politikus fogadna ma el.

Az ECR képviselőcsoportom teljes mértékben támogatja Albánia uniós csatlakozását, mihelyt az összes
koppenhágai kritériumnak sikerült eleget tenni, és főképp ha a korrupció és szervezett bűnözés elleni harc
terén elért gyenge eredményein javítani tud. Sürgősen meg kell oldani a parlament szocialista ellenzékének
bojkottját.

Ami a személyes véleményemet illeti, nehezen tudom elképzelni, hogyan tudja Albánia összeegyeztetni az
Iszlám Konferencia Szervezetében való teljes jogú tagságát a jövőbeli KKBP álláspontokkal, ha majd az
Európai Unió tagja lesz, habár részben megnyugtat az a tény, hogy már teljes jogú NATO-tag.

Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (EL) Elnök úr! Szeretnék minden
képviselőtársamnak minden képviselőcsoportból köszönetet mondani, mert úgy gondolom, hogy sikerült
közösen megállapodnunk az Albánia csatlakozás irányába való előrehaladásáról szóló, – véleményem szerint
– helyes állásfoglalásra irányuló indítványban.

Biztos úr! Köszönöm megjegyzéseit. Elégedett vagyok azzal, hogy a Bizottság véleménye a legtöbb kérdésben
közel áll az Európai Parlamentéhez, amely remélem, holnap az állásfoglalás elfogadása mellett fog szavazni.
Szeretném hozzátenni, hogy miközben Albánia és Koszovó ügyét általánosságban tárgyaljuk, és mivel a
bővítés kérdését vitatjuk meg, meggyőződésem – és az indítvány is ezt támasztja alá –, hogy a nyugat-balkáni
országok perspektíváját az Európai Unióhoz való csatlakozásuk jelenti, amely bizonyos feltételek mellett
egy sok szenvedést megélt térségben biztosítani tudja a stabilitást, a jólétet, valamint a népek és az államok
közötti baráti kapcsolatokat.
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Melyek ezek a feltételek? A folyamatnak általánosságban tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, az
ENSZ Alapokmányát, a nemzetközi megállapodásokat és egyezményeket, mivel a térségben felmerülő
számos kérdés érinti az általam említetteket. Másodszor Albánia és más országok (ebben a konkrét esetben
Albánia) csatlakozás irányába történő előrehaladása bizonyos feltételek mellett, ösztönzőként is szolgálhat
számos, a demokratikus kohézió szempontjából Albániát hátráltató probléma megoldására.

Valószínűleg ezen problémák feltérképezése jelentette a feladat könnyű részét. A nehézséget az jelenti, ahogy
azt Ön és Füle úr, illetve más képviselők is meghatározták, hogy hogyan vegyük rá, hogyan ösztönözzük
Albánia politikai erőit és az albán társadalmat arra, hogy lépéseket tegyenek ezen problémák megoldása
érdekében. Ez az a pont, ahol a nehézségek jelentkeznek; történtek már lépések, de még mindig vannak
problémák. Törvényeket fogadtak el, de gond van az alkalmazásukkal (az ilyen szintű vesztegetést és
korrupciót meg kell állítani), és persze itt van még a fő politikai probléma is.

A megjegyzésem ezzel (a valamennyiünk előtt ismert a patthelyzettel) kapcsolatban a következő: nem hiszem,
hogy a problémát túlzott külső beavatkozással meg lehetne oldani – mint ahogy azt gyakran talán pártpolitikai
érdekből teszik is –, hacsak maguk a politikai erők nincsenek meggyőződve arról (és erre összpontosítottuk
erőfeszítéseinket), hogy amennyiben sikerül megoldást találni ezen problémákra, akkor lehetőségük lenne
figyelmüket a problémákra és az uniós csatlakozásukhoz szükséges kritériumokra összpontosítani.

Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök úr! Két jelentést kaptunk a vérbosszú ellen
aktívan harcoló albániai Nemzeti Megbékélési Bizottságtól, miszerint 750 gyermeket tartanak gyakorlatilag
házi őrizetben az akadálytalanul érvényesíthető kanuni szokásjog alapján. Ugyanezen civilszervezet (NGO)
több mint 30 vérbosszúból elkövetett gyilkosságot számolt össze tavaly. Ezzel ellentétben az albán kormány
lényegesen alacsonyabb adatokat közölt. Akárhogy is legyen, a demokratikus jogállamiság és Albánia hosszú
távon várható uniós csatlakozása semmiképpen sem egyeztethető össze a vérbosszú kegyetlen gyakorlatával.

Biztos úr! Ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék feltenni Önnek. Kellő erőfeszítést tesz-e az albán kormány
a Kanun groteszk perverziójának leküzdésére? Ami a groteszk perverzió kérdését illeti, egy másik bizonyítottan
létező gyakorlat napjainkban az, hogy bérgyilkosokat bérelnek fel azért, hogy a vérbosszú korlátlanul
tombolhasson. A második kérdésem: milyen módokon segíti a Bizottság az albán hatóságokat abban, hogy
megfékezze a vérbosszú áradatot? Itt például valamilyen oktatási programra gondolok, azonban ennek az
alternatívának is meglennének a maga nehézségei. Köszönöm válaszát.

Béla Kovács (NI). – (HU) Tisztelt képviselőtársaim! Koszovó ügyét tárgyalva magyar európai parlamenti
képviselőként kötelességemnek érzem, hogy felszólaljak a vajdasági magyarok érdekében és felhívjam
nemcsak a magyar országgyűlés pártjainak, hanem az Önök figyelmét is arra, hogy sajnálatos módon a
Vajdaságban élő relatív magyar többség jogai nap mint nap súlyosan sérülnek. Szinte mindennapossá váltak
az ellenük elkövetett fizikai atrocitások, amelyek ellen nem mernek még feljelentést sem tenni, tartva attól,
hogy megismétlődik a temerini fiúk esete. Korlátozzák szabad nyelvhasználatukat, a közhivatalokban nincs
magyar nyelvű ügyintézés. Jelenleg a szerb hatóság a több éve rendszeresen megrendezésre kerülő Egyesült
Magyar Ifjúsági Tábor ellen szervezkedik, annak betiltására törekszik. A helyzet a magyar nemzeti érzés, a
magyarság teljes kihalásával fenyeget. Ezen súlyos probléma megoldása érdekében a széles körű területi
autonómia létrehozásának szükségessége vitathatatlan a bácskai térségben.

Elnök. – Kovács úr! Hadd emlékeztessem arra, hogy ez egy Koszovóról és Albániáról szóló közös vita. Ez
nem a magyarokról és nem a Vajdaságról szóló vita, ezért kérem, hogy legközelebb tartsa magát a napirenden
szereplő témánkhoz.

Doris Pack (PPE). – (DE) Elnök úr, biztos úr! Mint azt Ön is elmondta, Albániának sok mindent sikerült az
elmúlt négy évben elérnie, és bizonyos előrelépést tett az uniós csatlakozáshoz vezető úton. A
vízumliberalizáció feltételei teljesültek, ahogy arra Ön is rámutatott, és reméljük, már az idén sor is kerülhet
erre. Természetesen még nagyon sok mindenen kell változtatni. Chountis úr jó jelentést készített, amely
egyaránt rámutat a hiányosságokra és a sikeres területekre. A korrupció és bűnözés elleni küzdelmet minden
rendelkezésre álló erőforrással folytatni kell. A demokrata és szociáldemokrata kormánykoalíció világosan
meghatározta ezen célkitűzést. Ennek alapján fogjuk majd megítélni őket.

Az ország politikai légkörét sajnálatos módon megmérgezi az a felelőtlen bohóckodás, amit a szocialista
ellenzéken belüli kis kisebbség folytat. Most nem a saját nevemben kívánok szólni, hanem számos ismert
albán szocialistát fogok idézni, mint például Agolli urat, a parlament volt elnökét, Belumbi urat és az ország
elnökét, Maldani urat, akik mind elutasítják a saját képviselőik ismételt parlamenti bojkottját. Azt mondják,
hogy Rama úr lépései irreálisak, a stratégia nem vezet sikerre és a Szocialista Párt nem várhatja el 65
képviselőjétől, hogy a végtelenségig tétlenek maradjanak. Agolli úr azt is állítja, hogy alkotmányellenes a
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szavazóurnák többszöri felnyitása. Egy másik szocialista, Manani úr nyíltan kijelentette, hogy pártelnökének,
Rama úrnak lépései az albán alkotmány hatályon kívül helyezésére irányulnak.

Albániának egy teljesen működőképes parlamentre és egy működő parlamenti ellenzékre van szüksége,
amely komolyan veszi a nép által ráruházott feladatot, és nem teszi tönkre a demokratikus rendszert. Albánia
polgárainak elege van ezekből a vitákból. Azt akarják, hogy gyermekeiknek legyen jövőjük, hogy jog és rend
legyen az országban, és munkahelyteremtő vállalkozások jöjjenek létre. Azt akarják, hogy politikusaik a
népet szolgálják, ne pedig egy rosszul értelmezett pártirányvonalat kövessenek.

Albánia gyönyörű ország, nem szabad szándékosan aláásni a róla kialakított képet.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Már elmondták, hogy holnap
fogunk szavazni a Lunacek asszony által készített, Albániáról szóló állásfoglalásra irányuló indítványról. A
mai vita és a holnapi szavazás nagyon fontos és hasznos hozzájárulást jelent Koszovó és az egész
Nyugat-Balkán stabilizációs folyamatához.

Amennyiben teljesíteni akarjuk vállalt kötelezettségeinket, akkor Európának tennie kell annak biztosítása
érdekében, hogy teljesüljön Koszovóban a három fő célkitűzés: az albán és szerb közösségek erősebb és
teljesebb integrációja, a jogállamiság maradéktalan megvalósítása és Koszovó demokratikus intézményeinek
megszilárdítása. Ezen túlmenően ezek alapvető feltételek, ha Koszovó határozottabban kíván elmozdulni
az európai integrációs folyamat irányába.

Ezzel összefüggésben az Európai Uniónak saját magától és jelenlétén keresztül a koszovói hatóságoktól is
többet kell követelnie ahhoz, hogy a demokratizálódási folyamat előrehaladhasson az országban, és hogy
Koszóvó megkezdhesse az európai integrációhoz vezető utat. Tudnunk kell, hogy sok még a teendő. Az
Európai Uniónak aktív szerepet kell játszania, ami egyben az Európai Parlament által nyújtott iránymutatások
követését is jelenti.

Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennek a nagyon kívánatos folyamatnak – és remélem, hogy az Európai
Parlament elfogadja majd ezt az indítványt, és hogy minden képviselőcsoportnak sikerül majd valamilyen
módon ebben megegyeznie – nagyon fontos szerepe van, ami szerintem a Szerbia és Koszovó közötti
tárgyalást, párbeszédet és az őszinte kapcsolat kezdetét jelenti két ok miatt is: hogy sikerüljön stabilizálni a
két ország közötti kapcsolatot, és az egész térség a lehető legjobban felkészülhessen az európai jövőre; és
reméljük, hogy a nem is olyan távoli jövőben mindez meg is történik.

Nekünk mint Európai Parlamentnek és Európai Uniónak kellő határozottsággal kell ezt a feladatot ellátnunk.

Jelko Kacin (ALDE). – Elnök úr! Hétfő reggel megpróbálták meggyilkolni egy képviselőtársunkat, Petar
Miletićet a koszovói közgyűlés tagját. A szerb kisebbségi Liberális Párt, a Samostalna Liberalna Stranka
vezetője, Miletić úr az albán többség és a szerb közösség közötti együttműködés és párbeszéd szimbólumává
vált Koszovóban. Ő egy közülünk: parlamenti képviselő. Ő egyike azon koszovói szerb vezetőknek, akik
aktív szerepet vállalnak a politikai életben.

Úgy tűnik, ez az egyetlen egy oka annak, hogy megpróbálták kioltani az életét azok, akik a koszovói
intézményekkel való kapcsolat minden formáját elutasítják. Bárhol is kerüljön sor egy parlamenti képviselő
elleni támadásra, az a demokrácia elleni támadást jelenti, és ez a támadás a nyugat-balkáni térség tartós
stabilitásának megteremtésére tett erőfeszítések ellen irányult.

Semmi különbséget sem látok a néhai szerb miniszterelnök, Zoran Đinđić meggyilkolása és ezen gyilkossági
kísérlet között. Nyugtalanító, hogy a modernizációval és európaiasodással szembeni politikai ellenállás ismét
erőszakba torkollott. Egyértelműen és határozottan kell reagálnunk erre a sajnálatos eseményre. Kizárólag
a demokratikus párbeszéd és az európai integrációs folyamat előmozdítása révén lehet bármilyen előrehaladást
elérni az albán-szerb kapcsolatok terén Koszovóban.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Elnök úr! Én pozitív beállítottságú ember vagyok. Mindig úgy tekintek
a pohárra, mint ami félig tele van, de Albánia esetében ez néha meglehetősen nehéznek bizonyul. Úgy
gondolom, hogy az Európai Unió üzenete egyértelmű. Liberalizálni fogjuk a vízumrendszert az Európába
utazni kívánó albán állampolgárok számára. Ez nagyon fontos számomra, de remélem, hogy az albán
hatóságok – az ellenzék és a kormány is – megértik, hogy fel kell hagyniuk az örökös civakodással, mert
sokat nyerhetnének az uniós tagsággal. Ezen a ponton Pack asszony szavait ismétlem el. Az albán
állampolgárokat megilletik azok a jelentős előnyök, amelyeket a sajtó szabadsága, a nőkkel szembeni egyenlő
bánásmód, a homoszexuális férfiak és nők, valamint a fogyatékkal élők helyzetének javítása jelent. Albániának

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU118



most a menedékkérők befogadása érdekében is lépéseket kell tennie. Az ország egyre közelebb kerül a
demokráciához, és remélem, hogy elfogadja a feléjük nyújtott kezünket.

Nirj Deva (ECR). – Elnök úr! Koszovó szerb tartomány függetlenségének nemzetközi elismerése – ahogy
azt Lunacek asszony javasolta – egyenesen ellentmond az Európai Unió és a Belgrád által is támogatott ENSZ
Biztonsági Tanácsa 1244. számú határozatának.

Miközben kifejezetten üdvözlöm, hogy Lunacek asszony elkötelezett a koszovói szerb ortodox egyház vallási
öröksége, valami a szerb, a roma, a gorani, a török és a bosnyák kisebbségi közösségek jogainak védelme
mellett, amelyeket a koszovói albán többség továbbra is megsért, a 1244. számú határozat világosan és
egyértelműen kimondja, hogy a tartomány jövőjéről folytatott minden további tárgyaláson tekintettel kell
lenni Szerbia szuverenitására és területi integritására, ösztönözve, hogy Koszovó társadalmi autonómiát és
érdemi önrendelkezést kapjon.

UCK szakadár csoportok működnek továbbra is a koszovói határ mentén, újabb irredenta követeléseket
támasztanak a dél-szerbiai Presevo-völggyel kapcsolatban és destabilizálják a kormányzást az általam nagyon
jól ismert tagjelölt ország, Macedónia nyugati részén.

A nemzetközi közösségnek lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a szerb többségű Peć és Mitrovica
térségében élők lehetőséget kapjanak annak eldöntésére, hogy hol és kivel kívánnak élni. Nem most kell
Koszovó függetlenségét elismerni. Arra szólítom fel a Házat, hogy utasítsa el ezt az állásfoglalást.

Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Elnök úr! Véleményünk szerint az uniós tagállamok többségének
Koszovó kérdésével kapcsolatos politikája magával az európai politikai szellemiséggel ellentétes, ami –
meglátásom szerint – az együttműködést és a politikai konszenzust jelenti. Mindezekről azonban
megfeledkeztünk Koszovó esetében, és nem próbáltunk minden lehetséges módon segíteni a szerbeknek és
a koszovóiaknak abban, hogy az együttműködés és a politikai konszenzus elérésének irányába haladjanak,
ami pedig végül a felosztáshoz vezetett.

Szerintem jó, ha elmondjuk az igazságot. Az Európai Unió jelenlegi álláspontja a múltban elkövetett erőszakon
alapult; ugyanakkor a helyzet, amit ma támogatunk, szintén a mi erőszakos beavatkozásunk eredménye.
Annak érdekében, hogy egy megoldás életképes lehessen, ahhoz annak minden érintett fél számára
elfogadhatónak kell lennie, amennyiben azt akarjuk, hogy a megoldás tartós legyen. Nem hagyatkozhatunk
arra a tényre, hogy az államok nem képesek megvédeni szuverenitásukat, amennyiben kis és független
entitásokat akarnak létrehozni. A függetlenség egyoldalú kikiáltása az ENSZ 1244. számú határozatával is
ellentétes, amely kimondja, hogy Koszovó területei továbbra is szerb szuverenitás alatt maradnak.

A jelentés – befejezésképpen – többször is utal arra az elvre, hogy minden államnak azonos utat kellene
követnie. Ezt azonban nem lehet kikényszeríteni. A jelentés sokszor hivatkozik az olyan elképzelések
elismerésére, mint a „Koszovó elvei”, a „határokon átnyúló kapcsolatok” és így tovább…

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Elnök úr! Először is gratulálni szeretnék tisztelt barátomnak, Chountis
úrnak átfogó és jól kidolgozott jelentéséhez.

Albánia a 2009-es választások óta elhúzódó politikai válságot él át. Természetesen Albánia elmúlt években
elért előrehaladása nem elegendő a csatlakozási feltétek teljesítéséhez. Ugyanakkor rendkívül engedékenyek
vagyunk vele szemben, mivel az ország sok éven keresztül szenvedett a borzasztó Hodzsa-rendszer alatt.

Az ország legfőbb kihívásai mit sem változtak; harcolniuk kell a korrupció és a szervezett bűnözés ellen,
meg kell erősíteniük a jogállamiságot, és helyre kell állítaniuk egy kezdetleges modern gazdaságot.

Görögország ez idáig stabil és szilárd politikát követett, támogatva és elősegítve a nyugat-balkáni országok
– idesorolva ebből kifolyólag Albánia – európai kilátásait is. Ennek ellenére azonban különösen aggódunk
amiatt, hogy a 2011-re tervezett népszámlálást, amelynek költségeit az Európai Unió fogja megfizetni,
sikerül-e zökkenőmentesen lebonyolítani, mivel sajnálatos módon számos panasz érkezett a kivándorolt és
kisebbségi közösségekkel, mint például a görög kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetéssel
kapcsolatban.

Éppen ezért kérem, hogy a népszámlálásnál kérdezzenek rá az anyanyelvre, az etnikai származásra és a
vallásra, mivel ezek előfeltételei a tagjelölt státusz megszerzésének.
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Andreas Mölzer (NI). – (DE) Elnök úr! Amikor Koszovóról folytatunk vitát, akkor szükségszerűen Szerbiáról
is beszélnünk kell. Ha valóban igaz az a tény, hogy Szerbia tavaly decemberben benyújtott csatlakozási
kérelmével még mindig nem foglalkoztak Brüsszelben, akkor felmerül a kérdés, hogy az Európai Tanácsnak
valóban ilyen sok idő kell-e ahhoz, hogy a dokumentumot az egyik irodából a másikba elküldje vagy pedig
egyfajta politikai számítás áll e mögött.

Végül is miközben egy uniós tagállam Törökország által való katonai megszállása nem képezte akadályát
annak, hogy Törökországgal megkezdődjenek a tárgyalások, egy olyan országra, amely Európának sem
földrajzilag, sem szellemileg, sem pedig kulturális értelemben nem része, a volt Jugoszlávia tagállamaira
nyilvánvalóan más szabályok érvényesek. Ide nemcsak a Nemzetközi Bírósággal való együttműködés tartozik,
ami valóban indokolt – de hirtelen felmerül a regionális integráció előmozdítása és az, hogy a kétoldalú
vitákat az Unió területén kívül próbáljuk meg rendezni.

A koppenhágai kritériumok kiterjesztése első ránézésre dicséretesnek tűnhet, de ugyanezen elveket kellene
Törökországra is alkalmazni, ami biztos, hogy a tárgyalások azonnali megszakításához vezetne. Ugyanakkor
Koszovó elismerése nyilvánvalóan egyfajta lakmuszpróbát kíván Szerbia számára megjeleníteni. Egyesek
azt szeretnék, ha az Európai Unió a koszovói albánok védőőre lenne, figyelmen kívül hagyva Szerbia jogos
érdekeit. Azzal, hogy a koszovói albánok kikiáltották a függetlenséget, egyértelműen megsértették a
nemzetközi jogot. Mint ahogy arra Deva úr is rámutatott, ez ellentétes az ENSZ 1244. számú határozatával.

Úgy tűnik, hogy az uniós politika részévé vált ezen nemzetközi jogsértés legitimálása, jóllehet öt uniós
tagállam alapos indokkal nem hajlandó elismerni Koszovó függetlenségét.

Brüsszel folyamatosan hangoztatja, hogy nem avatkozik belügyekbe. Amennyiben ez így van, akkor nem
írhatjuk elő a szerbeknek, hogy miként járjanak el Koszovó elismerésének kérdésében.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) Valamennyien tudjuk, hogy a Nyugat-Balkánnak európai perspektívára van
szüksége. Örülök annak, hogy a két megvitatott jelentés, valamint az állásfoglalás is megerősíti ezen
perspektívát, valamint annak is, hogy a belga elnökség prioritásai közé sorolta az EU folyamatos bővítésének
folyamatát.

Albánia számára az a legfontosabb, hogy az országban szilárd, demokratikus környezetet lehessen biztosítani.
Az állásfoglalás joggal méltatja azt az előrehaladást, amelyet Albánia az elmúlt évben számos területen, és
kiváltképp a vízummentesség technikai kritériumainak teljesítése terén ért el. Ugyanakkor megfelelően
működő demokratikus intézmények nélkül és ezen intézményeken belül folytatott párbeszéd hiányában
nehéz lesz bármilyen további előrelépést tenni az EU irányába.

Minden kényes politikai kérdést, idesorolva – és különösképpen – a tavalyi parlamenti választások óta
folyamatosan napirenden lévőket is, csak az alkotmány értelmében és a törvényt tiszteletben tartva lehet és
kell az országban rendezni. Minden albán politikusnak szem előtt kell ezt tartania.

Három mondat Koszovóval kapcsolatban. Koszovó számára az európai folyamat már megkezdődött, de
egyértelműen nagyon hosszú folyamat lesz. Függetlenül a Koszovó státuszával kapcsolatos eltérő
álláspontoktól az Európai Uniónak Koszovó európai perspektíváját kell megerősítenie ezen állásfoglalás
révén, másrészről viszont Koszovó lakosságának képesnek kell lennie arra, hogy az európai integrációhoz
vezető út során jelentkező valamennyi szükséges kritériumnak eleget tegyen.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Elnök úr! Koszovóban továbbra sem kielégítő a helyzet és nem csak a
belső problémák miatt, amelyekről Lunacek asszony kiváló jelentést készített. Alapvető fontosságú, hogy
végre elindítsuk a Koszovó és Szerbia közötti párbeszédet, amelybe Bosznia-Hercegovinát is be kell vonni.
A párbeszéd kiindulási pontjának a Bíróság határozatát, illetve véleményét kell tekinteni. Áltatjuk magunkat,
ha azt gondoljuk, hogy visszaléphetünk és eltörölhetjük a függetlenséget; sokkal inkább előre kell lépnünk,
hogy mindét ország, Koszovó és Szerbia is csatlakozhasson – talán még kéz a kézben is – az Európai Unióhoz.
Ez kell, hogy a célunk legyen.

Albániára térve, a kormány és az ellenzék közötti kapcsolat feszült és erre megoldást kell találnunk. Sajnálattal
azt kell mondanom, hogy Pack asszony, aki mindig nagyon kiegyensúlyozottan érvel, a kormány szócsöve
lett. Kár, hogy így van. Itt most arról van szó, hogy ne folyjunk bele belpolitikai vitákba, és ne az albán
parlamentnek tetsző beszédeket tartsunk, még ha ott nem is hallják meg ezeket. De nem áll szándékomban
most a kormányt csak azért kritizálni, hogy helyreálljon az egyensúly. Az Európai Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjában mi megoldást akarunk látni. Úgy gondoljuk, hogy mindkét
félnek, a kormánynak és ellenzéknek is egyaránt tartania kell magát ahhoz, amiben megállapodtak, nevezetesen
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egy vizsgálóbizottság felállításához, és mindkét félnek megoldásra kell törekednie a jövőt illetően különös
tekintettel a választások és a választások törvényességének kérdésére.

Remélem, hogy végül sikerül olyan helyzetet kialakítani Albániában, ahol a választásokat nem vitatja, hanem
mindkét fél, tehát a kormány és ellenzék is, egyaránt elfogadja. Erre van szükség. Ezt pedig nem lehet egyoldalú
pártpolitikával elérni, ehhez olyan megoldásra van szükség, amelyet a kormány és ellenzék is elfogad. Az
Európai Parlamentnek ezt kell támogatnia.

Stanimir Ilchev (ALDE). – (BG) Gratulálni szeretnék a két állásfoglalás-tervezet szerzőjének, mert egységes,
objektív és pontos képet adnak a jelenlegi koszovói és albán társadalomról. A kép alapján világossá válik
számunkra, hogy nem csak a régóta meglévő problémák léteznek, de új problémák is felmerültek. Ez pedig
mindkét szerzőt dicséri.

Figyelembe kell vennünk, hogy Koszovó és véleményem szerint még nagyobb mértékben Albánia is olyan
társadalom, amelyen belül hatalmas ellentétek vannak. Erőfeszítéseinket arra kell összpontosítanunk, hogy
segítsünk ezen ellentétek felszámolásában. Ez a vélemény könnyen kiolvasható az állásfoglalásra irányuló
indítvány szinte teljes szövegéből.

Láthatjuk, hogy Albániában jelentős gazdasági növekedés megy végbe, miközben ezzel egy időben több
térségben is döbbenetesen nagy a szegénység. Az ország számos törvényt fogadott el, alkalmazásuk terén
viszont komoly hiányosságok vannak. A médiaszektor sokszínű, ugyanakkor a média politikai nyomásnak
van kitéve. Az albán társadalomban nem lehet a reformokat megfelelően végrehajtani, ha a két fő politikai
csoport közötti jól ismert konfliktus továbbra is fennmarad.

Úgy gondolom, hogy Füle biztos úrnak kategorikusan meg kell nekik mondania, hogy hagyjanak fel a
hatalomért folytatott birkózással és térjenek vissza a parlamentáris megközelítéshez.

Lorenzo Fontana (EFD). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A jelentések alapján az a benyomásom, hogy
a mindenáron való európaiasítás jeleit lehet felfedezni, egy olyan folyamatét, amelyet az EU több olyan
országban is megpróbál keresztülvinni, amelynek kizárólag földrajzi fekvése nevezhető jelenleg európainak.

Úgy gondolom, hogy Albánia esetében is ez a helyzet, amely – ahogy azt a jelentés is kiemeli – számos
területen nem felel meg a tagállamok normáinak. Különösen a hatalmas feketegazdasággal kapcsolatos
problémát szeretném hangsúlyozni. A konvergencia-célkitűzés alá tartozó területek oroszlánrészt kapnak
az Európai Unió nyújtotta forrásokból és tekintettel arra, hogy ezen területek a GNP alapján kerülnek
meghatározásra, képzeljék csak el, hogy milyen torzuláshoz fog ez vezetni, mégpedig azon országok
hátrányára, amelyek aktívan küzdenek például az adócsalás ellen.

Ezen túlmenően a vízumliberalizációval új munkaerő érkezik majd Európába, és tekintettel a jelenlegi
gazdasági helyzetre és munkanélküliségi rátákra, ennek biztos, hogy negatív hatása lesz.

Befejezésképpen pedig remélem, hogy alaposan megfontolják majd, hogy milyen hatása lesz annak, ha egy
túlnyomó részben muzulmán ország, amely tagja annak az Iszlám Konferencia Szervezetnek, amelynek
több elve sem egyeztethető össze Európa keresztényi gyökereivel, az Európai Unió tagjává válik.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Elnök úr! Valamennyiünk kívánsága és szándéka, hogy béke legyen,
hogy megerősödjön a stabilitás, és hogy biztosított legyen a jólét lehetősége, ugyanakkor természetesen meg
kell védeni a kisebbségi jogokat, és tiszteletben kell tartani a térségben élők és Koszovó kulturális örökségét.

Ezen törekvés kapcsán azonban rendkívül óvatosan kell eljárnunk. Koszovó rendkívül bonyolult kérdés.
Nincs helye lerövidített eljárásoknak. A tény az, hogy Koszovó függetlenségét 69 ország és Tajvan ismerte
el 2008 óta, ami sokkal kisebb szám annál, mint amire sokan számítottak. Öt tagállam még mindig nem
ismerte el az ország függetlenségét. Ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy a Nemzetközi Bíróság véleménye
a függetlenség kikiáltásnak jogszerűségéről nem lesz egyértelmű, és hogy jelentős mértékben támadható
lesz. A biztonsági helyzet Észak-Mitrovicában megint komoly aggodalomra ad okot.

Ilyen körülmények között úgy vélem, hogy fennáll annak veszélye, hogy az Európai Unió nem tudja
megvalósítani a valamennyiünk által támogatott nemes célkitűzéseket, amennyiben merev, egyoldalú politikát
követ. Éppen ezért tartanám célszerűnek, ha arra ösztönöznénk Pristinát és Belgrádot, hogy újra próbáljanak
meg elsődlegesen és főleg olyan kérdésekről tárgyalni, amelyek negatív hatást gyakorolnak mindennapi
életükre és kommunikációjukra, ilyen például a helyi önkormányzatok, a vámok, az oktatás, az energia, a
vallás és a kultúra kérdése.

121Az Euròpai Parlament vitàiHU07-07-2010



Ami Albániát illeti, Albánia lemaradt a nyugat-balkáni térség vízumliberalizációjának első hullámáról, és a
politikai válság miatt fennáll annak a veszélye, hogy a második lehetőségről is lemarad. Bízom abban, hogy
Albánia politikai vezetése – különösen a szocialista párt és annak elnöke – megfelelő komolyságot és
felelősséget fog tanúsítani a kérdés mielőbbi megoldása érdekében.

Befejezésképpen, a többi képviselőhöz hasonlóan én is gratulálok tisztelt barátomnak, Chountis úrnak kiváló
jelentéséhez.

Kristian Vigenin (S&D). – Elnök úr! Annak ellenére, hogy ma közös vitát tartunk, Albánia és Koszovó
nagyon különbözik egymástól. Ami egyesíti őket, az a több alkalommal is felvázolt és megerősített európai
perspektíva. Koszovó küzd azért, hogy jól működő állami intézményeket hozzon létre, miközben öt uniós
tagállam még mindig nem ismerte el függetlenségét. Nem gyakorolhatunk nyomást ezen országokra annak
érdekében, hogy megváltoztassák döntésüket, azt azonban elvárhatjuk, hogy olyan megközelítést dolgozzunk
ki közösen, amely lehetővé teszi Koszovó számára, hogy visszafordíthatatlanul haladhasson az uniós tagság
irányába. Az első fontos sikeres lépést a vízumpárbeszédnek, illetve a stabilizációs és társulási megállapodásról
– akárhogy is hívjuk – szóló tárgyalások megkezdésének kell jelentenie.

Ami Albániát illeti, az első és legsürgősebb lépést az jelenti, hogy megoldást találjunk arra az elhúzódó
politikai válságra, amely képes meggátolni az ország uniós integrációjának folyamatát. Ezzel összefüggésben,
amennyiben komolyan gondoljuk Albánia támogatását, akkor közös felelősségünk, hogy elősegítsük a
kormány és az ellenzék közötti megállapodást. Bizonyos csalódottságot érzek az Európai Néppárt képviselőivel
szemben, mivel vagy nem elég következetesek, vagy pedig a tiranai kormánypártra és annak vezetőjére,
Berisha úrra gyakorolt politikai befolyásuk egyszerűen túl korlátozott volt. Ugyanakkor még mindig remélem,
hogy a két legnagyobb európai politikai család sikeresebben tudja majd közös erőfeszítéseit a nyári szünet
után folytatni.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Elnök úr! Az Albániáról szóló állásfoglalás néhány nagyon keserű pirulát is
tartalmaz, de ez minden bizonnyal maradéktalanul helyénvaló. Teljesen egyértelmű, hogy Albániának
széleskörű és radikális erkölcsi változásra van szüksége. Több mint 40 évvel ezelőtt jártam Albániában.
Abban az időben Enver Hodzsa volt a nép diktátora. Ez egy szörnyen kegyetlen diktatúra volt: terror, elnyomás
és korrupció jellemezte, nem létezett igazságszolgáltatási rendszer, nem volt sajtószabadság és egyáltalán
nem volt szólásszabadság. Negyven évvel ezelőtt a svéd diákok – és nem csak svéd diákok és értelmiségiek
– Albániát archetípusú országnak tartották. Albánia ekkor vette be alkotmányába az ateizmust.

Nem gondolom, hogy Sali Berishának különösen könnyen ment az ország felépítése. Vennünk kell magunknak
a bátorságot, hogy ezt is időnként elismerjük. Véleményem szerint egy olyan országnak, amelyet értékeit
tekintve leromboltak és darabokra szedtek, szilárd értékekből álló alapra van szüksége. Lelkem mélyén azt
remélem, hogy a Bizottság arra összpontosít majd, hogy Albánia szilárd értékekkel rendelkezzen, mert
szerintem csak ez esetben tudja sikeresen megoldani az emberkereskedelemmel és rabszolgasággal kapcsolatos
szörnyűséges problémákat. Nem létezik ennél nagyobb szégyen egy ország számára. Annyit beszélhetünk
a gazdasági növekedésről és egyéb dolgokról, amennyit csak akarunk, de amíg az embereket úgy adják el és
úgy kezelik mint egy árucikket, addig ez egy olyan szégyenforrás, amelynek teljes kiirtása érdekében a
Bizottságnak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennie.

Victor Boştinaru (S&D). – Az Európai Uniónak erős és egységes állásponttal kell rendelkeznie a hosszan
elhúzódó albániai válságot illetően.

Mélységesen aggódom amiatt, hogy – intézményi és politikai szempontból is – Albánia már egy éve válságos
helyzetben van, valamint a kormánytöbbség magatartása miatt is aggódom, amely az ellenzékkel való minden
megegyezést megakadályoz, és tartósan instabil helyzetben tartja az egész országot. Arra kérem a többséget,
hogy mélyreható tárgyalásokat folytasson az ellenzékkel, és üdvözlendő lenne a két fő politikai
képviselőcsoport tartós parlamenti támogatása annak érdekében, hogy olyan politikai megoldás születhessen
– az ország számára kedvező megoldás – amely biztosítja, hogy Albánia tartósan kilábalhasson a válságból,
és hogy minden jövőbeli választásnál garantálni lehessen, hogy maradéktalanul tiszteletben tartják az albán
polgárok demokratikus akaratát a teljes és zavartalan parlamenti munka biztosítása mellett.

Végül pedig Berisha miniszterelnöknek ahelyett, hogy a nevemet próbálja meg helyesen kiejteni az albán
parlamentben, azt kellene felismernie, hogy az európai integráció a tét. Lehetséges, hogy a vízummentesség
az első lépés, de az integráció előfeltételét a koppenhágai kritériumok jelentik.

György Schöpflin (PPE). – Elnök úr! Nagyon jónak tartom a Koszovóról szóló jelentést, de most arról
akarok beszélni, hogy a Nyugat-Balkánnal kapcsolatos európai politika általános irányvonalát már régóta a
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demokrácia megteremtése és a stabilitás előmozdítása jelenti. Vannak olyan esetek, amikor ezek nem esnek
egybe, amikor a stabilitás valójában a demokrácia ellensége, mert a status quo, jóllehet elnyomó, de rövid
távon stabilitást biztosít.

Hosszú ideig ez volt a helyzet általánosságban Jugoszlávia, de különösen Koszovó esetében. Az volt az
általános vélekedés, hogy még ha Jugoszlávia messze is állt attól, hogy demokratikus ország legyen, jobb
volt szemet hunyni a hiányosságok felett, mert az alternatívák ennél sokkal rosszabbak voltak. Koszovó
esetében ennek ellenkezője bizonyult igaznak. Elviselhetetlenné vált az, ahogy a szerb hatóságok az albán
lakkossággal bántak, és ez felkeléshez vezetett.

Ennek folyományaként csekély mértékű nyugati beavatkozásra került sor, illetve azon javaslat kelletlen
elfogadására, miszerint Koszovó állampolgárai soha többé nem fogadják el Belgrád uralmát. Amennyiben
Szerbia visszaszerezné hatalmát Koszovó felett, az nagyobb stabilitást eredményezne, ezt pedig a függetlenségi
státusz követné. Ez azonban csak az első lépést jelentheti. Szerbiának először még mindig saját területeinek
elvesztését kell elfogadnia, ami nagyon fájdalmas. Koszovó hozzálátott a demokrácia felépítésének
folyamatához, de ennek kifejlődéséhez időre lesz szükség, ami nem meglepő annak ismeretében, hogy milyen
traumatikus élményeken ment keresztül az ország lakossága, de sem a demokráciát, sem a stabilitást nem
segíti elő az, ha nem vagyunk hajlandóak elismerni Koszovó függetlenségét. A függetlenség elismerése jelenti
az előrevezető utat.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Elnök asszony! Először is gratulálni szeretnék tisztelt barátomnak, Nikolaos
Chountisnak az Albániáról szóló kiváló és kiegyensúlyozott jelentéséhez, majd pedig a Koszovóról szóló
jelentésre szeretnék összpontosítani.

Az európai parlamenti jelentésnek az lenne a célja, hogy pozitív üzenetet küldjünk Koszovó európai
kilátásairól, és ezzel egy időben pedig az Európai Unióban világos képet adjunk a jelenlegi rendszer központi
kérdéséről.

Jelenleg még öt tagállam nem ismerte el Koszovó függetlenségét. Természetesen valamennyien egyetértünk
abban, hogy nem lehet visszafordítani az időt, és hogy gyorsan mindenki számára elfogadható megoldást
kell találnunk. A célunk tehát az volt, hogy egy közös elképzelést, egy közös alapot találjunk. Ezt a közös
alapot az EULEX-ről szóló döntésben találtuk meg, amely értelmében a misszió semleges marad az ország
státuszának kérdésében. Éppen ezért nem tudok egyetérteni a Lunacek jelentés két központi gondolatával.
Először is azzal, hogy azon tagállamoknak, amelyek nem ismerik el Koszovó egyoldalúan kikiáltott
függetlenségét, el kellene fogadniuk azt, amit a többség kész ténynek tart, másodsorban pedig azzal, hogy
kizárólag Szerbiának kell engedményeket tennie.

Annak érdekében, hogy sikerüljön megtalálnunk azt a kompromisszumot, amelyre a feleknek földrajzi
fekvésük és közös európai jövőjük miatt van szükségük, ahhoz minden félnek konstruktív magatartást kell
tanúsítania. Ezen túlmenően továbbra is szilárd meggyőződésünk, hogy az európai integráció kölcsönösen
elfogadott, nem pedig egyoldalú döntéseket igényel a Nyugat-Balkán esetében.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Szeretném mindkét előadónak és Füle úrnak is megköszönni munkájukat.
Remélem, hogy az albán politikusok készek tenni azért, hogy polgáraik számára egy jobb európai jövőt
biztosítsanak, és hogy véget vessenek az ország politikai instabilitásának.

A vízumliberalizációt az év végéig véglegesíteni kell. Nagyon fontos, hogy az albánok – de leginkább a fiatal
albánok – utazhassanak, és azt érezhessék, hogy Európa közelebb került hozzájuk. Kézzelfogható
eredményeket ér el Albánia a korrupció elleni küzdelem terén. Természetesen azonban, még mindig nagyon
sok mindent kell tenni. Intézkedéseket kell hozni a szervezett bűnözés ellen, és hatékonyabban kell fellépni
a pénzmosás, a kábítószer- és emberkereskedelem ellen. Fontos, hogy még több nagyszabású jogi és igazgatási
reformot hajtsanak végre, és hogy a jogállamiságot megerősítsék.

Ami Koszovót illeti, az Európai Uniótól egyfajta útitervet kell kapnia a vízummentesség bevezetéséről. Az
előnyökön túlmenően, véleményem szerint ez a különböző etnikumok közötti feszültséget is enyhíteni
fogja és megmutatja majd, hogy az Európai Unió valós lehetőséget jelent Koszovó számára.

Az Európai Unióhoz és a koszovói hatóságokhoz is azzal a kéréssel fordulok, hogy gyorsítsák fel az ország
európai integrációjának megvalósítása érdekében végzett munkájukat. Ebbe természetesen beletartozik az
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összes nemzeti kisebbség jogainak és kulturális örökségének védelme. Az erőszak elfogadhatatlan. Koszovónak
egész területén meg kell erősítenie a jogállamiságot. Fontos, hogy a koszovói hatóságok megfelelő
intézkedéseket hozzanak a szervezett bűnözés és a széles körben elterjedt korrupció ellen, amely a gazdasági
és politikai élet minden területén uralkodóvá vált.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Elnök asszony! Most, amikor a Nyugat-Balkán a nemzetközi
érdeklődés középpontjában áll, nagyon időszerű lenne egy olyan európai parlamenti állásfoglalás, amely a
koszovói lakosság problémáira koncentrál, de sajnos fennáll annak a veszélye, hogy elszalasztjuk ezt a
lehetőséget, amennyiben a holnapután elfogadásra kerülő állásfoglalás figyelmen kívül hagyja, hogy csak az
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatán keresztül, illetve a felek közötti megállapodás esetén
van lehetőség közös álláspontra. Elszalasztjuk a lehetőséget, amennyiben nem ismerjük el, hogy a nemzetközi
jogállamiságnak kell érvényesülnie, és hogy a nemzetközi jog nem egy statisztikai ág, hanem nagyon is
precíz, és nem a többségen, a százalékokon vagy azon alapul, hogy szám szerint hány tagállam ismer vagy
nem ismer el egy államot, és hogy nagyon is konkrét kritériumokat állapít meg.

Hibát követünk el akkor is, ha olyan állásfoglalást fogadunk el, amely nem ismeri el, hogy a közös álláspont
hiánya nem akadályozhatja az Európai Unió Koszovó iránti elkötelezettségét a stabilizáció és a partnerség
érdekében folytatott párbeszéd folyamatának keretei között.

Az Európai Uniónak a nemzetközi jogállamiságot tiszteletben tartó, többvallású, többpárti, többnemzetiségű
stb. államok támogatásán keresztül kell megerősítenie a stabilitást és békét Koszovóban.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Füle biztos úr felelős a Marokkótól egészen Azerbajdzsánig húzódó területekért.
Láthatjuk, hogy figyelme túlnyomó részét alapvetően a Nyugat-Balkánnak szenteli. Gratulálok neki ezért és
köszönöm neki, mivel ez nagyon fontos.

A Nyugat-Balkán országai Horvátországtól Albánián és Koszovón Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságig
mind az Európai Unió közepén helyezkednek el. Az Európai Unió feladata, hogy végre sikeresen elősegítse
ezen országok stabilizációját és a térségben élők életminőségének javulását.

A koszovói problémák nem tegnap kezdődtek. Nem lehetett megoldani őket a Jugoszláv Szövetségen és
Szerbián belül sem, most pedig ezzel a kényes kérdéssel az Európai Uniónak kell foglalkoznia. Belgrádnak
és Pristinának arra kellene a Nemzetközi Bíróság jövő hónap végére várható véleményét használnia, hogy
minden előfeltétel nélkül közvetlen tárgyalásokat kezdeményezzen.

Reálisan számítani lehet Koszovó és Szerbia újraegyesítésére, mihelyt mindkét ország uniós tagállam lesz.
Most arra van szükség, hogy ösztönözzük Belgrád és Pristina az irányú konstruktív erőfeszítéseit, hogy ez
a folyamat csak öt-tíz évig tartson, és ne húzódjon el további húsz vagy harminc évig.

Elnök. – Most pedig rátérünk a vita „catch the eye” eljárás szerinti részére. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk,
el kell mondanom, hogy az egy perc valóban egy percet jelent, mivel késésben vagyunk.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Albániának döntő fontossága van a
Nyugat-Balkán stabilitásában és az EU bővítési folyamatában. Az ország fontos lépéseket tesz a demokrácia
kialakítása, az infrastruktúra javítása, valamint a nyitott és versenyképes gazdaságba való átmenet érdekében.
Ugyanakkor Albánia Európai Unióba vezető útját továbbra is akadályozza a nehezen stabilizálható
pártrendszer, ami részben az ellenzék obstruktív viselkedésére vezethető vissza, amely kedvezőtlen hatással
van a strukturális reformok kialakítására és elfogadására.

A gazdaságot még mindig hátráltatja a bizonytalan jogi keret, a széles körben elterjedt törvénytelenségek, a
nagyméretű informális gazdaság, valamint a nem megfelelő energia- és közlekedési rendszerek. Olaszország
korábban is, és még most is fontos szerepet játszik Albánia stabilizálódásában. Olaszország a legfontosabb
kereskedelmi partnere, a legfőbb beruházója és pénzügyi támogatója – 430.000 albán él Olaszországban.
Ezen együttműködési formákat azonban európai lépésekkel és olyan makroregionális alapú együttműködéssel
kell megtámogatni, mint amilyen az adriai-égei együttműködés annak érdekében, hogy a földközi-tengeri
térségben is megnyithassuk az Európához vezető utat.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Elnök asszony! Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki
függetlenségét, és ezidáig 69 ország – köztük 22 európai uniós tagállam – ismerte el az új országot. Mindössze
öt nem ismerte el: ezek egyike Spanyolország, amely soros elnöksége idején elmulasztotta ezt megtenni,
talán éppen saját államszerkezetének valós helyzete miatt.

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU124



Támogatnunk kell Koszovónak mint független országnak európai kilátásait, mivel polgárai emellett döntöttek.
Együtt kell működnünk Koszovóval, hogy megvalósíthassa a politikai és társadalmi stabilitást, és együtt kell
vele dolgoznunk, hogy javíthasson a Szerbiával fenntartott kapcsolatán, hogy megszilárdíthassa intézményeit
és demokráciáját, és hogy lehetővé váljon esetében az uniós integráció.

Külön kérem Spanyolországot, hogy ismerje el Koszovó függetlenségét, mivel emellett döntöttek polgárai,
és ez az, amit Európa is elismert.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Véleményem szerint Koszovóról, a szerb állam déli régiójáról folytatott minden
vita problematikus a nemzetközi jog szempontjából, mivel még mindig várjuk a Nemzetközi Bíróság
véleményét a tekintetben, hogy mennyiben jogszerű Koszovó státusza a nemzetközi környezetben. Sem a
szerb kormány, de több európai állam sem ismerte még el azon folyamat jogszerűségét, amely révén Koszovó
megkezdte a régió autonóm közigazgatásához vezető problematikus útját.

Koszovó természetesen uniós tagállammá válhat Szerbia szerves részeként, hiszen annak jogszerűségét,
hogy ez egy független, szuverén és európai állam, úgy gondolom, senki sem vitatja.

Az önkényes nacionalista csoportok – mint az albánok és más nacionalisták – törekvése, miszerint működő
demokratikus államokat próbálnak meg szétszakítani, csak a lakosság szenvedéséhez vezet. A koszovóiaknak
ugyanúgy joguk van részt venni a szerb állam működtetésében, ahogy azt az etnikai kisebbségek bármely
uniós országban tehetik.

Határozott meggyőződésem, hogy nem szabad a szerbeket és a koszovóiakat egymás ellen fordítanunk,
hanem abban kell segítenünk őket, hogy sikerüljön közös európai utat találniuk.

László Tőkés (PPE). – (HU) Nemrégen Herman Van Rompuy elnök úr egy nyugat-balkáni körutat tett. Ő
is elismerte, hogy kulcsfontosságú a Nyugat-Balkán jövője szempontjából az ottani országok integrációja.
Amikor találkozott Boris Tadic elnökkel, ő pedig azt hiányolta, hogy lelassult az integrációs folyamat. Nos,
ha ilyen fontos és valóban lelassult volna a folyamat, akkor tenniük kell az érintett országoknak, Koszovónak,
Albániának, hogy felgyorsuljon a folyamat, márpedig nekik azt kell megtenniük, ami rajtuk múlik és meg
kell békélniük Szerbiának, tárgyalniuk, párbeszédet folytatni, hogy elősegítsék az integráció felgyorsulását.
Európának pedig nem szabad kettős mércével mérnie. A vízumot be kell vezetni rendre a többi, erre érdemes
országokban is.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Véleményem szerint a Lunacek asszony által készített jelentés nem tükrözi
minden uniós tagállam álláspontját. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy öt tagállam, Ciprus, Görögország,
Románia, Szlovákia és Spanyolország még nem ismerte el Koszovó függetlenségét.

Országom támogatja Koszovóban a stabilitás és a demokrácia megteremtésének folyamatát azzal, hogy
román katonai rendőröket, rendőröket és katonákat küld az EULEX és KFOR missziókba. Ugyanakkor
Románia nem ismeri el a Pristina által kikiáltott függetlenséget, szem előtt tartva a Szerbia határainak és
szuverenitásának tiszteletben tartására vonatkozó nemzetközi jog elveit.

Úgy gondolom, hogy Koszovó függetlenségének elismerése veszélyes precedenst teremthet akkor, amikor
az ENSZ Biztonsági Tanácsa még nem hozott határozatot az ügyben. Koszovóban súlyos problémák vannak
a magas szintű korrupcióval és szervezett bűnözéssel összefüggésben is.

Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy ezen okok miatt nem támogatom a Koszovó európai integrációs
folyamatáról szóló jelentést.

Doris Pack (PPE). – (DE) Elnök asszony! Swoboda úr! Ellent kell mondanom Önnek. Semmit sem én magam
mondtam, pusztán az albán szocialista képviselőtársunkat idéztem. Szó szerint idéztem azt, ami minden
újságban megjelent. Semmivel sem mondtam ennél többet, és a szociáldemokratákból és demokratákból
álló kormányt sem dicsértem, egyszerűen azt mondtam, hogy szoros figyelemmel fogjuk kísérni mindazt,
amit tesz és amit tett.

Rouček úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy már folyamatban van az, amit kér. A vizsgálóbizottság
már felállt, és szocialista elnöke van; tulajdonképpen Önök vannak többségben a bizottságban. Másodszor,
a választási törvényt, amelyet feltétlenül módosítani kell, mint ahogy abban a kormány, illetve a kormányzó
csoport is egyetértett, csak abban az esetben lehet módosítani, ha a szocialista képviselők is jelen vannak a
parlamentben és együttműködnek. Nem kérhet a parlamenttől olyasvalamit, amit már megtett, és amit az
ellenzék nem hajlandó elfogadni, azért mert bojkottálja a parlamenti munkát.
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Úgy gondolom, hogy komolyabban kell ezt vennünk. Teljes mértékben pártatlan vagyok. Egész életemben
a jó ügyért küzdöttem Albániában, nevezetesen az emberek és nem pedig a politikai pártok érdekéért. Ezt
az utat fogom követni egészen addig, amíg ennek a Parlamentnek képviselője vagyok, Swoboda úr. Ön is
ezt tette korábban, de sajnos, ma már másképp van, és ez sajnálatos.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) A nyugat-balkáni országok helyzete rendkívül bonyolult, az etnikai tényező és
a többség-kisebbség viszony rányomja a bélyegét a térség fejlődésére. Teljesen egyértelmű, hogy az Európai
Unió nem lehet közömbös ezen országok problémái iránt, hiszen a bővítési folyamat szempontjából a régió
kiemelt jelentőséggel bír. Sajnálatos azonban, hogy bár egyetértünk az EU nemzetközi szerepének
növekedéséhez szükséges közös külpolitikai hang, a tagállamok közös álláspontjának fontosságában, mégis
azt tapasztaljuk, hogy Koszovót, mint a világ legfiatalabb államát még most sem ismeri el öt uniós tagállam.
Albánia, Koszovó, de Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró és Szerbia jövője is attól függ, hogy
milyen körülmények között csatlakoznak előbb vagy utóbb az Európai Unióhoz. Közös érdekünk, hogy ez
az integráció sikertörténet legyen. Ennek érdekében elkerülhetetlen, hogy a legfontosabb kérdésekben közös
álláspontot tudjunk kialakítani.

Kristian Vigenin (S&D). – Elnök asszony! Pack asszony második felszólalására akarok reagálni. Ez a
viselkedés nem segít abban, hogy megoldást találjunk. Az Ön felszólalásaival és reagálásával arra bátorítja
Berishát és a kormányzó pártot, hogy utasítsanak el mindenféle megbékélést az ellenzékkel. Ezt
felelőtlenségnek tartom. Éppen ezért arra kérem Önt és az Ön képviselőcsoportját, hogy változtassanak
hangnemükön és próbáljanak meg együttdolgozni velünk annak érdekében, hogy megoldást tudjunk találni
ahelyett, hogy Berishát bátorítanák, hiszen tudjuk mire képes.

Elnök. – Nem adhatok lehetőséget több felszólalónak. Így is túlléptem a rendes felszólalói létszámot.

Hannes Swoboda (S&D). – Elnök asszony! Nem Doris Pack nyilatkozatához akarok megjegyzést fűzni.

Két állásfoglalásunk és két szerzőnk van – Lunacek asszony és Chountis úr. Ezek nagyon jó állásfoglalások
és nagyon kemény munka áll mögöttük. Nem értem, hogy a Parlament miért nem fogadja el azt, hogy ez
két állásfoglalás két szerzővel. Mindig számos kört kell futnunk, és hivatalos nyilatkozatot kell a biztos úrtól
kérnünk ahhoz, hogy foglalkozhassunk ezekkel.

Nagyra értékelném, ha a Parlament elnöksége újragondolná, hogy az állásfoglalásokat hogyan kezeljük a
jövőben.

(Taps)

Štefan Füle, a Bizottság tagja. – Elnök asszony!

Néhány észrevételt szeretnék tenni a nagyon jó vita kapcsán, amely nagyon jó állásfoglalásokon alapul.

Először is Tőkés úrral kapcsolatban, aki a vita vége felé szólt hozzá: a bővítési folyamatról általánosságban
beszélünk, éppen ezért hasznosnak tartom elmondani, hogy a bővítési folyamathoz olyan tagjelöltekre van
szükségünk, akik százszázalékosan készek vállalni az uniós tagsággal járó minden felelősséget.

Két dologra van szükségünk. Szigorúbb figyelmet kell szentelni a feltételeknek, ugyanakkor a folyamatot
politikailag is irányítani kell, mivel a bővítés nem csak technikai folyamat. Ez egyben egy politikai folyamat
is és igen, Tőkés úr, gondoskodni fogok arról, hogy ne csak a tagállamok vegyenek részt a politikai irányításban,
hanem a felvételért folyamodó és tagjelölt államok is. Ezen államoknak van mit mondaniuk e tekintetben.

Svensson úrral is egyetértek abban, hogy miközben kipipálhatjuk az elfogadott állásfoglalások és létesített
intézmények számát, nem szabad megfeledkeznünk a kérdéskör egészéről. A kérdéskör lényege, hogy
mindezt azért tesszük, hogy értékeinket szilárdabb alapra helyezzük. Egyetlen jogszabály vagy új intézmény
sem fogja megoldani azon kérdéseket, amelyekre mai vitánkban összpontosítunk. Értékeink ezen szilárd
bázisa jelent majd megfelelő alapot ahhoz, hogy megoldhassuk ezeket a kérdéseket, és hogy kezelni tudjuk
őket.

Ezzel egy újabb ponthoz érkeztem. Megragadom az alkalmat, hogy ismételten méltassam a tisztelt képviselők,
Daul és Schulz úr kezdeményezését. Úgy gondolom, hogy ez kivételes és egyedülálló kezdeményezés volt,
és az Európai Tanács komolyan foglalkozott vele. Nagyon remélem, hogy ez a Parlament ezen
kezdeményezésen keresztül továbbra is az a hely lesz, ahol segíteni tudunk azoknak, akik valamilyen okból
kifolyólag nem képesek megoldani belső problémáikat. Arra kérem Önöket, hogy ezen kérdések esetében
legyen egyetértés, mert ez előfeltétele az Önök nagyon fontos és nagyon hasznos szerepvállalásának.
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Hallottam Ilchev úr felhívásait, miszerint a pártoknak megint tárgyalóasztalhoz kellene ülniük. Szerintem
is ezt kellene tenniük. A problémákat nem tudtuk megoldani. Politikai patthelyzet van Albániában. Nagyon
szeretném, ha az albán politikai pártok a múlt helyett a jövőbe tekintenének, és biztosítanák, – ahogy ezt
Swoboda úr nagyon helyesen mondta – hogy a következő választásoknál ne álljon elő megint az a helyzet,
hogy a vesztesek megkérdőjelezik az eredményeket.

Ami a vendetta – a vérbosszú – kérdését illeti, a Bizottság ezt a jelenséget nagyon szoros figyelemmel követi.
Ez a jelenség komolyan aggaszt engem, különösképpen a családokra és kiváltképp a gyermekekre gyakorolt
hatását illetően. Igaz, hogy ez a jelenség visszaszorulóban van az elmúlt évek során, de továbbra is szükség
van egy olyan koordinált stratégia elfogadására, amely a vérbosszúval – beleértve a szokásjog alapján elkövetett
bűncselekményeket is – foglalkozik. További részletes tájékoztatást küldök majd arról, hogy mit tesz a
Bizottság e tekintetben.

Kacin úr utalt arra, hogy rálőttek Miletić úrra, mások pedig a közelmúltban Mitrovicában történt erőszakos
eseményt hozták szóba. A tagállamok elítélték az erőszakot és teljesen egyértelművé tették, hogy annak
érdekében, hogy Koszovóban sikerüljön a célkitűzéseket megvalósítani, az erőszakot nem lehet eltűrni.

Ashton bárónő, a főképviselő és a Bizottság alelnöke Belgrádban és Pristinában is tárgyalásokat folytatott a
vezetőkkel, hogy közvetítse azt az erőteljes üzenetet, miszerint önmérsékletet kell tanúsítani ebben a nehéz
időszakban, amikor a Nemzetközi Bíróság Koszovóról szóló véleményére várunk.

Elnök. – Két állásfoglalásra irányuló indítványt(2) kaptam az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése
alapján.

A közös vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2010. július 8-án, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Jiří Maštálka (GUE/NGL), írásban. – (CS) Hölgyeim és uraim! Vitáink háttéranyagaiban gyakran láthatatlan
kapcsolat van a helyzet egyoldalú elemzése, a szerzők érzelme és a gyenge ajánlások között. Szeretnék néhány
tényt megállapítani. Először is, Koszovó függetlenségének előkészítése és kikiáltása ellentétes a nemzetközi
joggal. Ez esetben az alapot az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozata jelenti, amely szerint
Koszovó továbbra is Szerbia része marad. Koszovó Szerbiától való elszakadása a titkos diplomácia sötét
gyakorlatának következménye, ami a kettős mérce politikájára épül. Másodszor az, hogy két, lényegében
tisztán albán nemzetiségű államot hoztak létre egymás mellett, nem jelent mást, mint átmeneti előjátékot a
nagyobb Albánia megteremtéséhez. A koszovói szeparatistáknak mindig is célja volt Koszovó és Albánia
összekapcsolása. Harmadszor, Koszovó függetlenségét csak néhány uniós ország ismerte le; főleg azok,
amelyek leginkább felelősek Jugoszlávia 1999-es jogellenes bombázásért. Negyedszer, az úgynevezett
független Koszovó teljes mértékben függőségi viszonyban van. Egy mesterséges, történelmi alapokat nélkülöző
állam jött létre, amely sem gazdaságilag, sem politikailag, sem pedig katonailag nem életképes. Kizárólag a
külföldi adományoknak és a nemzetközi bűnözői tevékenységnek köszönheti létezését. Azzal, hogy az uniós
bővítésbe bizonyos balkáni országokat is bevesznek, mindössze a koszovói „keresztapák” azon próbálkozását
kívánják leplezni, hogy az uniós alapokból anyagi támogatást biztosítsanak Pristina részére. Függetlenül
attól, hogy milyen jól sikerül nekünk – az Európai Parlamentnek, az Unió egészének és általánosságban
Európának – megoldanunk a koszovói problémát, az alapvető tény még változatlanul fennáll: Koszovó
elszakadása ellentétes a nemzetközi joggal.

Iuliu Winkler (PPE), írásban. – (RO) A mai vita újra megerősíti az Európai Parlament álláspontját, miszerint
az Európai Unió prioritásai közé tartozik a Nyugat-Balkán regionális stabilitása, illetve hogy a térség
valamennyi országának egyértelmű integrációs lehetőséget biztosít. Szilárd meggyőződésem, hogy a
nyugat-balkáni államok jövője az EU-ban van. Az integrációs folyamat hossza azonban attól függ, hogy
hogyan tudják megoldani a múltból öröklött problémákat, miközben a közös európai jövő felé tekintenek.

Ami Koszovót illeti, bár tudomásul vesszük a függetlenség kikiáltása óta eltelt két év kedvező fejleményeit,
el kell mondani, hogy a 2010-es év kulcsfontosságú a reformok felgyorsítása, a gazdasági tevékenység
fellendítése, valamint a közigazgatás megerősítése és decentralizálása szempontjából az etnikai kisebbségi
közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása érdekében. Hogy milyen mértékben sikerül valóra
váltani azt, hogy Koszovó jövője az Európai Unióban legyen, az nagymértékben függ azoktól az

(2) Lásd a jegyzőkönyvet.
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erőfeszítésektől, amelyeket a kormány és az új közigazgatás a demokrácia megteremtése, valamint a
stabilizációs és a társulási folyamat érdekében tesz.

A regionális együttműködés javításának fontos szerepe van abban, hogy az Unió bővítési politikája
hatékonyabb legyen a Nyugat-Balkánon. Ezen erőfeszítések csak akkor lesznek sikeresek, ha az EU széleskörű
támogatottságát élvezik, ami egyben azt is jelenti, hogy minden tagállam elismeri az új geopolitikai realitásokat.

14. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására: lásd a jegyzőkönyvet

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

16. Olajfeltárás és -kitermelés – kockázatok, felelősség és szabályozás (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Olajfeltárás és -kitermelés –
kockázatok, felelősség és szabályozás.

Paul Magnette, a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak
erre a vitára, amelyet rendkívül fontosnak tartok. Nagy szerencse, hogy megtarthatjuk ezt a vitát a tengeri
olaj-kitermelési műveletek kockázatairól, biztonságáról és szabályozásáról.

A Mexikói-öbölben a közelmúltban bekövetkezett katasztrófát látva nyilvánvaló, hogy nem maradhatunk
közömbösek, ha az áldozatokra és a régió környezetében okozott rendkívül súlyos – egyes esetekben
valószínűleg helyrehozhatatlan – károkra gondolunk, és kötelességünk, hogy a történtek kapcsán mindent
megtanuljunk, amit csak lehet, nehogy Európában hasonló katasztrófa történjen.

Tudjuk, hogy Európában a helyzet nem ugyanez. Itt már most is szigorúbbak a működési feltételek. A feltárás
és a kitermelés a parthoz közelebb folyik és sokkal sekélyebb vízben, mint amilyen mélységben a
mexikói-öbölbeli baleset bekövetkezett. Ennek ellenére soha nem lehetünk eléggé elővigyázatosak, amint a
közmondás is tartja, és helyénvaló az erőteljesebb, megelőző jellegű politika mérlegelése.

Szeretnék elismeréssel adózni a Bizottság dinamikus és proaktív hozzáállása előtt is, mert a Bizottság már
május 11-én konzultációkat és megbeszéléseket kezdeményezett az ipar képviselőivel, majd július 14-én le
is folytatta ezeket a konzultációkat. Oettinger biztos úr ezt majd nálam részletesebben és alaposabban kifejti
önöknek. Mint megtudtam, május 18-án már tartottak vitát az Ülésteremben.

A Tanács szintén megvizsgálta ezt a kérdést, az Energiaügyi Tanács május 31-i utolsó ülésén pedig a
Bizottsággal kezdeti vitát tartottunk. A Bizottsággal létrehozott kezdeti informális kapcsolatok arra utalnak,
hogy vissza kell térnünk erre a kérdésre a Tanács szeptemberi informális ülésén annak érdekében, hogy
fenntartsuk az erre a területre nehezedő nyomást. Az OPEC-országokkal megrendezett különféle kétoldalú
üléseken is foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel egészen a közelmúltban is, június 28-án.

Most arról a kérdésről kell döntenünk, hogy szükség van-e további jogalkotásra ezen a területen, ahol már
amúgy is érvényben van több fontos jogszabály a fúrótornyok biztonságos üzemeltetéséről, a dolgozók
biztonságáról és így tovább. Természetesen működik az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség és a polgári
védelmi mechanizmus is. Szükségünk van-e bármi másra? Szükség van-e ezeknek a rendeleteknek a további
megerősítésére? Ezt a kérdést kell feltennünk magunknak, miután a Bizottság befejezte az elemzést.

Amint mondtam, a biztos úr – és megismétlem, ő majd jobban kifejti önöknek ezeket a kérdéseket, mint én
– folytatja a jogszabályok elemzését, valamint konzultál a tagállamokkal és az ipar képviselőivel. A Tanács
nevében én csak azt kérem, hogy a Bizottság bővítse ki kapcsolatait és keressen meg más szakértőket is –
például az egyetemeken –, hogy a lehető legtöbb véleményt hallhassuk a tárgyalóasztalnál. Úgy gondoljuk,
hogy ennek az átfogó elemzésnek az igénybevételével – amely reményeim szerint hamarosan elkészül –
előirányozhatjuk az uniós rendeletek és jogszabályok megerősítését ezen a területen, továbbá hogy ennek
a folyamatnak az első lépése az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségről szóló rendelet felülvizsgálata lehetne.
Ezenkívül nemcsak a jelenleg üzemelő, hanem a használaton kívüli fúrótornyok kérdését is meg kell
vizsgálnunk, és azt is, hogy mely fúrótornyokat kell végleg leszerelnünk. Újból megismétlem, hogy ez
hatalmas kockázatokkal és potenciális környezeti kockázatokkal jár, és természetesen felveti a pénzügyi
felelősség és a leszerelés műszaki intézkedéseinek kérdését.
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Ezeket a kérdéseket szeretné a Tanács megvitatni. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném önöket
biztosítani afelől, hogy szándéka szerint a belga elnökség mindenképpen szigorúan figyelemmel követi ezt
a kérdést és továbbra is oda fog rá figyelni.

Günther Oettinger, a Bizottság tagja. – (DE) Elnök asszony, Magnette miniszter úr, Damanaki asszony,
hölgyeim és uraim! Ez ma már a második alkalom, amikor a Parlament erről a kérdésről, valamint az Európa
tengerpartjai előtt folytatott olajfeltárással és olajkitermeléssel kapcsolatos lehetséges kockázatokról vitát
folytat.

Nem voltunk tétlenek az elmúlt hetekben. Az európai hatáskör alatt működő olajtársaságok bevonásával
megtartott átfogó meghallgatás alapján összeállítottuk az összes biztonsági témáról szóló kérdés igen hosszú
felsorolását. Az elmúlt néhány nap során megkaptuk a válaszokat és ki is értékeltük az eredményeket. A
következő héten újabb meghallgatást tartunk mind a 17 vagy 18 olyan olajtársaság részvételével, amely
európai hatáskör alapján olajkitermeléssel foglalkozik, és ekkor foglalkozni fogunk a gyenge pontokkal is.
Javasoltam, hogy a következő néhány nap során tartsunk informális ülést a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal,
pontosabban azok koordinátoraival, és tájékoztassuk őket az ezekkel a válaszokkal kapcsolatos kezdeti
eredményekről.

Ugyanakkor a Bizottság szolgálatai megkezdték az érvényben lévő jogszabályok átvizsgálását. A szolgálatok
mérlegelik a kockázatok kezelését, megelőzését, a károk korlátozását és az utólagos intézkedéseket. Az már
ma is nyilvánvaló, hogy a válaszok nem teljesen egyértelműek, és ezért nem kielégítőek. Szorosan
együttműködöm munkatársaimmal, Damanaki asszonnyal, Georgieva asszonnyal és Potočnik úrral a saját
illetékességi területükön. Átfogó álláspontot várunk a Bizottság részéről az összes kérdés tekintetében a
megelőzéstől a reagáláson keresztül egészen a felelősség kérdéséig.

A legfontosabb aggály a biztonság, és a biztonságnak kell az első helyen állnia. Meggyőződésem, hogy a
biztonság mindig megelőzi a pénzügyi megfontolásokat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a biztonság nem
képezheti alku tárgyát. Ami az üzemi és munkahelyi biztonságot illeti, már vannak olyan előírásaink, amelyek
garantálják a magas szintű megelőzést. A környezetvédelem területén a felelősség kérdése „a szennyező fizet”
alapelvet követi. Ennek ellenére már itt is el lehet érni időközi eredményeket. Célom az európai jogi keretek
tisztázása és új szintre emelése. Ezért július 14-én is tartok egy ülést a nemzeti felügyeleti és szabályozó
hatóságok, a minisztériumok és a szakhatóságok részvételével. Szeretném velük megvitatni a lehetőségeket
és az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy az európai előírásokat a lehető legmagasabb szintre
emelhessük és egységesen alkalmazhassuk egész Európában.

Ma öt központi szemponttal szeretnék foglalkozni, ahol meggyőződésem szerint cselekvésre van szükség
a megelőzéstől a korrekciós intézkedéseken keresztül egészen a felelősség kérdéséig.

Először is ott van az új fúrások kérdése. Amint önök is tudják, az új mélyfúró berendezésekre és az új fúrási
lehetőségekre vonatkozó kérelmek jóváhagyásáért és elbírálásáért a tagállamok viselik a felelősséget. Én ma
egyértelműen azt javaslom a tagállamoknak, hogy egyetlen új fúrás – nevezetesen mélyfúrás – engedélyezését
sem ajánlanám, hanem azt javasolnám, hogy függesszék fel az ilyen jellegű tevékenységeket. Lehetséges,
hogy ez valójában moratóriumot jelent. Ezt el kell fogadni. Bár a következmények részletes vita tárgyát
képezik, ésszerűen elvárható, hogy az összes érintett – nevezetesen az olajtársaságok – elfogadják, hogy az
új engedélyek kiadását nehéz lenne megindokolni, míg a vita folyamatban van.

Kormányainknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ipar betartsa a biztonság és a megelőzés legszigorúbb
előírásait, és gondoskodni is fognak erről. Ez az alapelv nem lehet vita tárgya a fennálló szélsőséges éghajlati
és geofizikai körülmények esetében.

A második kérdés a megelőzés szintje és az ellenőrzések megerősítése. Meg kell vizsgálnunk az összes
vészhelyzeti tervet a legjobb gyakorlatok vonatkozásában, amelyek kapcsán tanulhatunk másoktól; a
jóváhagyási eljárásoknak ki kell terjedniük a kritikus helyzetekre adott reagálás képességére. A pénzügyi
hátteret is mérlegelnünk kell, hogy a károkért viselt felelősség, vagyis „a szennyező fizet” alapelve ne csak
elméletben létezzen, hanem a gyakorlatban is be lehessen tartani. A kezdeményező felelőssége mellett – akár
vétkes, akár nem – azt is meg kell vizsgálnunk, van-e értelme kiegészítő biztosítási megoldásoknak, kötelező
érvényű biztosítási megoldásoknak vagy akár megelőző jellegű megoldásoknak, amint ez az adott helyzetre
illik.

Úgy érzem, hogy a nemzeti hatóságok és uniós megfelelőik közötti szokásos munkamegosztás nem igazán
kielégítő. Új modellre, nagyobb szinergiára és hatékonyabb együttműködésre van szükségünk, talán még
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az auditorokat is ellenőrző rendszert kellene bevezetni. Más szavakkal: néhány héten belül azt szeretném
javasolni a Parlamentnek és a tagállamoknak, hogy az ellenőrzések és auditálások nemzeti hatásköre maradjon
meg, de emellett létre kell hozni az auditorok és a közös auditálási előírások európai szintű ellenőrzését.

Ezután meg kell vizsgálnunk az érvényben lévő jogi rendelkezések stressz-tesztjét. Szándékaim szerint
Európának kell világviszonylatban rendelkeznie a legmagasabb szintű biztonsági előírásokkal és jogi
rendelkezésekkel. Ezt el kell fogadni, mert azok a károk, amelyek baleset esetén bekövetkezhetnek – a
gazdasági károkat is ide számítva – magasan felülmúlják a balesetek elkerülésének költségeit.

Ezután ellenőriznünk kell, hogy a jelenlegi Európai Tengerbiztonsági Ügynökség, amely hajózási ügyekben
illetékes, a mélyfúró berendezések és a platformok ellenőrzése tekintetében is rendelkezik-e hatáskörrel.
Rendelkezünk hatáskörökkel ezen a területen, de meggyőződésem szerint az a kérdés, hogy milyen módon
kell kiterjesztenünk ezeket a hatásköröket.

Ezután meg kell vizsgálnunk a tagállamokat, valamint Norvégiát, a földközi-tengeri térséget, a
Maghreb-térséget és a közelünkben fekvő Nigériát. Szeretnék elindítani egy egész világra kiterjedő vitát
annak érdekében, hogy ebben a formában megakadályozzuk hasonló környezeti katasztrófák megtörténtét
a világ bármely régiójában. Először a számunkra is hozzáférhető tengeri térségekben, de a jövőben
tulajdonképpen az egész világon.

Az alaposságnak elsőbbséget kell biztosítanunk a sietséggel szemben. Ez rendkívül fontos kérdés. Folyik a
munka a jogi, a gazdasági és a műszaki fronton. Kérem, adjanak nekünk még néhány hetet egy átfogó
cselekvési terv elkészítésére, amelyet aztán javasolhatunk a tagállamoknak, az Energiaügyi Tanácsnak, más
európai tanácsoknak és a Parlamentnek is. Számítok szakértelmükre, érdeklődésükre és együttműködésükre.

Maria Damanaki, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Teljes mértékben egyetértek munkatársam, Oettinger
úr kijelentéseivel. Hadd egészítsem ki az elhangzottakat néhány további szemponttal.

Először is hadd emlékeztessem önöket egy nyilvánvaló tényre, amely azonban nem hangzott el kellő súllyal
ezekben a napokban. Ez a drámai baleset a tengeren történt. Mi jelent ez? Azt, hogy a balesetnek többféle
következménye is van. Az emberéletek elvesztésén túl példátlan ökológiai katasztrófa történt, amely hatást
gyakorol a tengeri és a parti ökoszisztémákra, továbbá gazdasági és társadalmi katasztrófát jelent az
idegenforgalom, a halászati ipar, emellett sok tengeri és parti tevékenység szempontjából. Amint Oettinger
biztos úr előttem elmondta, ez az a pillanat, amikor elemeznünk kell az érvényben lévő jogszabályokat
annak ellenőrzése céljából, hogy teljes mértékben lefedik-e a kockázatok kezelésének és megelőzésének
kérdéseit. Ezenkívül garanciákat kell követelnünk az olajtársaságoktól a teljes biztonságra nézve összes
tevékenységükre vonatkozóan. Ez nagyon fontos. Teljes biztonság az összes tevékenység területén és „a
szennyező fizet” alapelv hiánytalan alkalmazása.

Kifejezetten a saját területemre utalva, ha az európai halászatot közvetlenül érintené egy olajkiömlés, akkor
felelős biztosként a lehetséges és megfelelő mértékben megtenném a szükséges lépéseket a halászokat és a
közösségeiket érintő hatások enyhítése érdekében.

De úgy gondolom, hogy most mindenekfelett az olaj iránti szenvedélyünket kell megkérdőjeleznünk, és
törekednünk kell az óceánokkal és a tengerekkel való jobb gazdálkodásra. Az olajtól való függőségünknek
természetesen ára van, amelyet a lakosság nagy része és a tengeri ügyekben érdekelt felek már nem hajlandók
megfizetni. Ezen a téren tájékozott vagyok. Tehát meg kell értenünk, hogy az óceánok a jövő fontos potenciális
energiaforrásai. Nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a megújuló óceáni energiára – nem pusztán a part menti
szélenergiára, ez nyilvánvaló, ám nem csak erről beszélek. A tengeri energiáról is beszélek, például a
hullámzásból, az árapály-jelenségből származó energiáról, az algák vagy a tengerek termikus energiájának
kiaknázásáról is. Ez az energia tisztább, és hozzásegít majd bennünket az éghajlatváltozással kapcsolatos
cselekvési tervünk céljainak eléréséhez és az energiaforrások diverzifikálásához. Ezek a lehetőségek emellett
a magasan képzett új munkaerő vonatkozásában számos foglalkoztatási lehetőséget is felkínálnak a tengeri
ágazatokban és a parti régiókban.

Európa a szó szoros értelmében véve a tengerekhez szorosan kötődő kontinens, és nekünk vezető szerepet
kell betöltenünk a fenntartható tengeri erőforrások fejlesztésében. Eszközökre van szükségünk a megelőző
politikához, amint ezt Oettinger úr mondta, de ezzel egy időben lehetővé kell tennünk a tengeri erőforrások
kiegyensúlyozott és fenntartható kiaknázását. Hogyan tudjuk ezt elérni?

Az integrált speciális tengeri tervezés lehetőséget biztosíthat erre. Ennek a térségnek a kapcsán ez az egymással
ütköző érdekek összeegyeztetésének kulcsfontosságú eszköze. Alkalmas a jövőbeni kihívások és üzemeltetési
készségek előrejelzésére. Ugyanilyen módon a mélytengerekkel kapcsolatos ismereteink drámai módon
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szegényesek, és ezzel tisztában kell lennünk. Ma például senki sem tudja biztosan megmondani, hogy a
kiömlött olaj eléri-e az európai partokat, ami jogos aggályokat kelt bennünk. Egyértelmű, hogy sokkal többet
kellene tudnunk a mélytengerekről. Ez azt jelenti, hogy fokoznunk kell kutatási tevékenységeinket, és
fejlesztenünk kell tengeri megfigyelési képességeinket a műholdak és az általános felszerelések, valamint az
adatgyűjtés és a modellezés tekintetében.

Emellett a nemzetközi együttműködés és egyetértés szükségességét is látjuk. Eddig csak az Egyesült Államokat
érintette közvetlenül a katasztrófa, de szerintem kijelenthetjük, hogy ez a katasztrófa alázatból is komoly
leckét ad nekünk. Meg kell osztanunk egymással tapasztalatainkat, a legjobb kormányzati gyakorlatokat és
a katasztrófareagálási ismereteinket.

Befejezésül: az Európai Unió integrált tengerpolitikája segítséget fog nyújtani a Bizottság folyamatban lévő
munkájához és előkészíti a terepet az óceánok tartós, kiegyensúlyozott és fenntartható kiaknázásához.

Richard Seeber, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Magnette úr, bizottsági tagok! Először
is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Oettinger biztos úrnak a gyors reagálásért, és mindenekfelett
azért, mert felvette a kapcsolatot a felelős ágazatokkal és a biztonsági hatóságokkal. Meggyőződésem, hogy
ez a megoldás megtalálásának egyetlen útja. Ám az is meggyőződésem, hogy a Damanaki biztos asszony
által elfogadott, mindenre kiterjedő megközelítési mód is rendkívül fontos.

Ellenzem az ad hoc jogalkotást. Az ehhez hasonló katasztrófák azonban arra mutatnak, hogy az energiaügy
egész területét meg kell vizsgálni. Szerintem valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőséghez nagyon sok kockázat kapcsolódik, és hogy amikor az európai
energiaellátás jövőjét mérlegeljük, akkor mindig figyelembe kell vennünk ezeket a kockázatokat. Ezért a
megújuló energiaforrásokkal szembeni vehemens kritikákat, amelyek időnként elhangzanak – legyen szó
akár a bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumairól, akár a szélturbináknak a természet képére gyakorolt
negatív hatásairól –, mindig szembe kell állítanunk azzal a ténnyel, hogy az alternatívákat valójában a sokkal
veszélyesebb konvencionális energiaforrások képviselik.

Ezért szerintem az USA és az Európa közötti nézeteltérések ellenére is nagyon fontos, hogy alaposan
elemezzük a helyzetet, és amint ezt Oettinger biztos úr is mondta, lényeges, hogy gondosan megvizsgáljuk
a jogi keretek speciális aspektusait, mert az európai helyzet erősen széttöredezett. Ez azt jelenti, hogy az
egyének számára nagyon nehéz lehet a törvényekhez való hozzáférés.

A megelőzés és mindenekfelett az európai együttműködés rendkívül fontos egy ilyen katasztrófa esetén.
Végig kell gondolnunk ezt a javasolt megoldást, illetve egy biztosítási vagy pénzalap létrehozását egészen a
vonatkozó logikus következtetésekig. Szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy az olajtársaságoknak
hosszú távon bizonyos szintű biztonságot lehessen garantálni.

Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! Ez a katasztrófa az Egyesült Államok, nem
pedig Európa partjai előtt történt. Ezért valós lehetőséget kínál nekünk az ezzel kapcsolatos lecke
megtanulására és bizonyos következtetések levonására. Oettinger úr azt mondta, hogy ez a második alkalom,
amikor vitát rendezünk erről a kérdésről. Az én szakbizottságomban is tartottunk egy fontos vitát, és nagyon
hálás vagyok önnek, amiért az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság koordinátoraival együtt már a következő héten megismerhetjük az önök
elemzésének eredményeit, és így a nyári szünetben is folytathatjuk a munkát.

Támogatom az európai mélyfúrásokra vonatkozó moratórium előírását. Várnunk kell a problémák
azonosításáig. Az európai szabványosításra, a szigorú biztonsági előírásokra és az európai felügyeleti hatóságra
vonatkozó tervet is támogatom. Amint mondta, szükségünk van az auditorok ellenőrzésének rendszerére.
Nagyon tetszik nekem ez az ötlet. Örömmel dolgoznánk ezen a feladaton.

Damanaki asszony! Nagyon tetszett, amit öntől hallottam: ennek a katasztrófának változásra kell minket
ösztönöznie. Az integrált tengerpolitika, amelyre ön felszólított, fontos uniós projekt. Meggyőződésem,
hogy a megújuló tengeri energia hasznosítása – akár a mélytengeri áramlatokon, akár az energia kinyerésének
más, még fel sem talált formáin keresztül valósul meg – valóban kulcsfontosságú kérdés. Meggyőződésem,
hogy az intézmények – köztük a Parlament és a Tanács is – megmutatták elkötelezettségüket egy ilyen jellegű
európai katasztrófa megelőzése mellett, és mi örömmel együttműködünk önnel az ilyen eshetőség
elkerülésében.

Corinne Lepage, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony! Először is szeretném elmondani
Oettinger úrnak, mennyire megdöbbentett engem, hogy mekkora különbség volt aközött, amit most
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elmondott nekünk és aközött, amit korábban hallottunk, és nagyon örülök, hogy azt látom, hogy Damanaki
asszony és Potočnik úr, aki szintén érdekelt ebben a tárgyban, ott ül Oettinger úr mellett, mert ez megmutatja,
milyen sokrétű az a probléma, amellyel szembe kell néznünk.

Nyilvánvaló, hogy ma nem létezik vonatkozó EU-s szöveg. Rendelkeznünk kell az erre a helyzetre vonatkozó
közösségi joganyaggal, talán egyszerűen a más területeken már érvényben lévő jogszabályok hatáskörének
kiterjesztésével. Gondolok itt a veszélyekkel kapcsolatos Seveso II irányelvre, valamint a környezetvédelmi
felelősségről és a károk helyreállításáról szóló irányelvre.

A biztosítás és a pénzalap kérdését érdemes megvizsgálni, feltéve hogy ez nem lehetőségként szolgál arra,
hogy csökkentsék a gyártók és az üzemeltetők felelősségét. A „szennyező fizet” alapelvet természetesen
alkalmazni kell. A moratórium elengedhetetlen, de talán nem csak rendkívüli körülmények között.
Moratóriumot kell előírnunk az új létesítményekre mindaddig, amíg nem lehetünk biztosak abban, hogy
rendelkezünk a szükséges erőforrásokkal bármilyen szivárgás megszüntetéséhez. Mihelyt a rendelkezésünkre
állnak ezek az erőforrások, folytatódhat a normál munka.

Még valamit az olaj utáni korszakról: teljességgel elengedhetetlen az olajkitermeléssel kapcsolatos, tényleges
költségeken alapuló költség-haszon megközelítési mód elfogadása, és most lehetőséget is kaptunk erre. Úgy
gondolom, hogy mivel képesek vagyunk felmérni a különféle energiaforrások közvetlen és közvetett költségeit
és hasznait, jó úton járunk a fenntartható fejlődés felé.

Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a
Bizottságnak – Oettinger biztos úrnak és Damanaki biztos asszonynak – a témához kapcsolódó
hozzájárulásáért. Természetesen már folytattunk vitát erről a kérdésről, de nagyon elégedett vagyok amiatt,
hogy ez alkalommal teljesen más a hangvétel. Ez év májusában még ezek voltak az alapgondolatok:
biztonságban alhatunk, mert tudjuk, hogy minden megfelelő ellenőrzés alatt áll, az európai helyzet nem
hasonlítható össze a mexikói-öbölbeli helyzettel. Ennek jegyében viszonyultunk ehhez a helyzethez, mert
jóllehet a helyzet nem pontosan azonos, de sok olajfúró tornyunk van az Északi-tengeren, és az olaj kitermelése
érdekében egyre mélyebbre és mélyebbre fúrunk ezen a tengeren. Ez olyan kockázatot jelent, amelyre
természetesen fel kell készülnünk, a Bizottság mostani hangvétele viszont teljesen más. A Bizottság most
moratóriumról, a felügyelő hatóságok felügyeletéről és a jó kormányzás felelősségéről beszél. Ez a
megközelítési mód elnyerte a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja támogatását, de
tegyünk azonnali döntő lépéseket. Ha például megvizsgáljuk az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
kérdését: ön azt mondta, hogy mandátumának bizonyos mértékű kiterjesztésére törekedne. Nem említette
munkatársát, Kallas biztos urat, pedig ő is dolgozik ezen a kérdésen. A következőket kell mondanom önnek:
gondoskodjunk arról, hogy az Ügynökség ne csak a tartályhajókat vizsgálja, hanem a fúrótornyokat is! Ez
már most is lehetséges, és néhány ügy már folyamatban van. Szabályozzuk ezt a területet. Szélesebb
támogatásra van szükségünk ehhez a megközelítési módhoz.

Konrad Szymański, az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony! A British Petroleum felelőssége
a mexikói-öbölbeli szivárgásért az igazságnak csak egy része. A Belügyminisztérium két héttel a katasztrofális
kitörés előtt ellenőrizte a létesítményt. Az Egyesült Államok piaci szabályozója 10 nappal a baleset előtt
jóváhagyta a hibás létesítmény működését.

A tengeri fúrásokra vonatkozó egyre szigorúbb és bonyolultabb szabályok ellenére volt valami a kormányzati
oldalon, ami nem működött. A Mexikói-öbölben bekövetkezett baleset nem szolgálhat ürügyként a hasonló
létesítmények bezárására szerte a világon. Ha Európában vagy az Egyesült Államokban megtiltják a tengeri
fúrásokat, annak csak egyetlen következménye lesz – a tartályhajókban szállított nyersolaj mennyisége
jelentősen megnövekszik, ami nyilvánvaló módon károsítani fogja a környezetet.

Végül szeretném elismerni a Tajvan által nyújtott segítséget, amely ország a baleset helyszínére küldte a világ
egyik legnagyobb olajlefölöző hajóját. Ma ez a hajó rendkívül hatékonyan tisztítja meg az öböl vizét a
nyersolajtól. Ez a gyakran el nem ismert ország újabb tanulságos példát mutatott a globális ügyekben tanúsított
felelősségről.

Elie Hoarau, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök asszony! Nap mint nap további információkat
kapunk, amelyek révén egyre több információt kapnunk a tengeri olajfúró torony meghibásodása által
előidézett mexikói-öbölbeli környezeti katasztrófa kiterjedéséről.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy máshol is bekövetkeznek hasonló jellegű balesetek.
Gondolok itt különösen arra, ami ebben a pillanatban is zajlik, méghozzá már nagyon régóta Nigériában.
Ezért úgy gondolom, hogy a további fúrásokra vonatkozó moratórium mellett még szigorúbb szabályokat
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kell szorgalmaznunk – nemcsak európai, hanem nemzetközi szabályokat is – a fúrótornyok működtetésére
nézve.

Az EU esetében úgy gondolom, hogy fel kell szerelkeznie az ilyen jellegű katasztrófák megelőzésére szolgáló
eszközökkel, és szerintem az is egyértelmű, hogy mindehhez – amint Damanaki asszony is elmondta – a
megújuló energiaforrások melletti szilárd és eltökélt döntésre van szükség. Az EU-nak példát kell mutatnia
ezen a területen.

Pilar del Castillo Vera (PPE). – (ES) Elnök asszony, biztos úr, Magnette úr! Kétség nem férhet ahhoz, hogy
a Mexikói-öbölben bekövetkezett katasztrófa ráirányította a figyelmet az ehhez hasonló helyzetekre, és
nyilvánvalóvá tette, hogy mélyreható elemzésre van szükség, és hogy lépéseket kell tenni az ilyen helyzetek
megelőzése, illetve elhárítása érdekében.

Ilyen események Európában is előfordulnak. Elő is fordultak. Én egy olyan országnak, Spanyolországnak
vagyok az állampolgára, ahol nem sok évvel ezelőtt problémánk adódott – az ország északi részében – ilyen
típusú kiömlésekkel szállítási problémák miatt, ez esetben a tartályhajókkal kapcsolatos problémák miatt.

Amikor ilyen helyzetben találjuk magunkat, fennáll annak kockázata, hogy érzelmi alapon, túl sok
gondolkodás nélkül és ezért a döntéshozás egyensúlya nélkül cselekszünk, amelynek nem kívánatos
következményei is lehetnek. Úgy gondolom, hogy amit itt a biztosok kifejtettek, az Oettinger biztos úr által
beterjesztett tíz pont a probléma nagyon fontos és érdekes megközelítése, és hogy jó nyomon járunk.

Szükség van kényszerítő eszközök alkalmazására a civil felelősség és a partnerség tekintetében, közös
álláspontra kell jutnunk a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, jobban össze kell hangolnunk a tagállamok
szabályozását stb., de ezt olyan módon kell megtenni, hogy lépéseinknek ne legyenek nem kívánatos
következményei. Ezért a tennivalókat alaposan ki kell értékelni gazdasági szempontból és hatásaik
szempontjából is.

Edit Herczog (S&D). – Elnök asszony! A Deepwater Horizon fúrótorony katasztrófája valószínűleg a XXI.
század egyik legsúlyosabb katasztrófája marad a világ történelemkönyveiben. A katasztrófa a biztonságról,
a védelemről és a megelőzésről szól. A biztonságnak, a védelemnek és a megelőzésnek viszont emberi arca
van: az összes ipari alkalmazást, amelyet bármelyik ágazatban használunk, emberek tervezték, emberek
építették és emberek kezelik. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az ágazathoz tartozó és az olajágazaton
kívüli iparágak rendelkezzenek azokkal a készségekkel és ismeretekkel, amelyekre szükségük van a
kisebb-nagyobb jövőbeni katasztrófák következményeinek kezeléséhez.

Úgy gondolom, meg kell tanulnunk a leckét ahhoz, hogy szembenézhessünk az olaj utáni korszak hosszú
távú kihívásaival, és ennek érdekében diverzifikálnunk kell erőforrásainkat és technológiáinkat. Kritikus
jelentőségűnek kell tekintenünk stratégiai energiatechnológiai tervünk ismételt átgondolását és támogatását
– a mélytengeri technológiákat is ide számítva –, amint ezt Damanaki asszony is említette.

Végül, kedves kollégák, azt kell mondanom, hogy ennek a katasztrófának, bár nem természeti katasztrófa,
a szolidaritásról és a támogatásról is kell szólnia. Először is a természet helyreállítása érdekében, ám a társaság
alkalmazottainak is szolidaritásra és támogatásra van szükségük, mert a társaságok alkalmazottai áldozatok
– csak máshol dolgoznak a társaság számára. A sarkunkra kell állnunk és szolidaritást kell kérnünk az ágazat
számára, az ágazaton belül is, mert láttuk, hogy az ágazat szereplői közül senki sem tudta megoldani a
problémát, és szolidaritásra kell törekednünk Európán belül, mert a BP európai társaság, ahol emberek,
európai munkavállalók dolgoznak, és szükségük van a szolidaritásunkra ahhoz, hogy a jövőben is
megőrizhessék munkahelyüket.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – (NL) Elnök asszony! Ez a Parlament folyamatosan kritizálja a Bizottságot
és a Tanácsot, de ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon mély benyomást gyakorolt
rám mind a Tanács, mind pedig a Bizottság nyilatkozata.

Nézzük először a Bizottságot. Én így szeretem látni a Bizottságot: erőteljes, ambiciózus és vezetőként lép
fel. Még a „moratórium” szót is használták, amely zene füleimnek, de az önök nézőpontjából ez természetesen
a tagállamokhoz intézett kérés volt, hogy egy kicsit fogják vissza az új kérelmeket. Kérdésem a Tanácshoz a
következő: megtennék, hogy azonnal lépnek ezzel kapcsolatban?

A mexikói olajkatasztrófa egyik fontos tanulsága nyilvánvaló: véget kell vetnünk annak, hogy szünet nélkül
fosszilis tüzelőanyagokat keresünk a leglehetetlenebb helyeken. Én a magam részéről ezt tartom a legfontosabb
tanulságnak. Inkább a fenntartható energiára történő gyorsabb átállásra van szükségünk. Ezért azt kérem a
biztosoktól, hogy ha például a szénhez nyújtott európai támogatásokról van szó, akkor is tanúsítsanak
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ugyanilyen eltökéltséget és ambíciót, mint amilyet ezeknek a nyilatkozatoknak a kapcsán láthattunk. Ez a
kérdés még sok munkát ad majd önöknek a következő két hétben. Folytassák ezt a jó munkát és tartsák
magukat a helyes irányvonalhoz!

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Elnök asszony, miniszter úr, biztosok, hölgyeim és uraim! Szeretnék
köszönetet mondani a Bizottságnak a mai napon itt benyújtott világos és következetes ötpontos tervért.
Szerintem kiváló, és ki merem jelenteni, hogy a Parlament együttműködő lesz, különösen a moratórium, a
joganyag frissítése és felülvizsgálata, a felügyelő hatóságok felügyelete, a vészhelyzeti tervek felülvizsgálata
és továbbfejlesztése, valamint az átláthatóság fokozása tekintetében. Jó példa lehet a Parlament szerepére
jelen esetben az, hogy ha a Parlament felkéri a tagállamokat arra, hogy az összes ellenőrzés eredményét
tegyék ki egy weboldalra, hogy ez mindenki számára hozzáférhető legyen.

A belga elnökséghez fordulva szeretnék néhány szót szólni Magnette úrhoz. Köszönöm, hogy vállalta velünk
a közös munkát. De engedjen meg nekem egy tanácsot. Ez év szeptemberében lesz egy ülésünk az
OSPAR-egyezményről. Miniszteri nyilatkozatot fognak kibocsátani a tengerbiztonságról, és úgy gondolom,
hogy önnek, miniszter úr, meg kell ragadnia az ülés által felkínált lehetőséget annak biztosítására, hogy az
egyezmény megfelelő garanciákat tartalmazzon annak független felmérésével kapcsolatban, hogy mi is
történt valójában, valamint az érvényben lévő szabályozás független és átlátható felmérésére is garanciákra
van szükség ugyanitt. Úgy gondolom, hogy ön ott nagyon sokat tehet majd.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Valamennyien tisztában vagyunk a Mexikói-öbölben bekövetkezett környezeti
katasztrófa nagyságrendjével és szörnyűségével. Már csaknem két hónap telt el a tengeri fúrótornyok
biztonságával foglalkozó utolsó vitánk óta. Időközben a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottságban is sor került egy vitára. Már három hónapja millió liternyi mennyiségben
ömlik a nyersolaj könyörtelenül az öbölbe, amivel tönkreteszi a régió teljes ökoszisztémáját. Az olajfolt már
elérte Florida partjait, és most már Kubát és Mexikót fenyegeti. A tragédia következményeinek eltakarítása
szintén roppant nagy költségeket emészt fel. A BP olajtársaság bejelentette, hogy az öbölbeli katasztrofális
nyersolajkitörés elleni küzdelem költségei már meghaladják a hárommilliárd amerikai dollárt.

Ennek fényében szeretném elmondani, hogy támogatom a speciális alap létrehozására és az európai vizekben
bekövetkező nyersolaj-kiömlésekre vonatkozó biztosítás szükségességére vonatkozó javaslatokat.
Véleményem szerint az olajtársaságoknak – még ha minimalizálják is a kockázatokat – a pénzügyi felelősség
viselésére is hajlandóaknak kell lenniük katasztrófa esetén. Egy ilyen jellegű alap létrehozása bizonyos fajta
védelmet kínálna, és a saját beruházásaik tekintetében a környezetvédelmi és társadalmi felelősség vállalását
is kifejezné. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy bevezessük a fúrótornyok műszaki felülvizsgálatának
egységes rendszerét az Európai Unió területi vizein, és hogy biztonságuk kiértékelését rendszeresen és
nyilvánosan elérhetővé tegyük.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani Damanaki asszonynak és
Oettinger úrnak. Szavaik reményt adnak nekünk. Bár a Mexikói-öböl nagyon messze van, a katasztrófa hatást
gyakorolhat a mi állatvilágunkra is, elsősorban a halakra. Ha az olaj az öbölből kijut az Atlanti-óceánra, az
érintheti például az európai angolna ívóhelyeeit, amely fajt már az olajkatasztrófa előtt is a kihalás fenyegetett.

Ez nem természeti esemény, hanem emberi hiba által kiváltott, felfoghatatlan mértékű katasztrófa. Ezért
minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy hasonló eseményre soha többé ne
kerülhessen sor. Felelősséggel tartozunk az európai olajfúró tornyok biztonságáért. Törvényeinket felül kell
vizsgálnunk, mert a környezetvédelmi felelősséget szabályozó európai rendeleteket a nyílt tengeren
bekövetkező olajkatasztrófák esetén nem lehet betartatni.

Csak az Északi-tengeren több mint 400 olajfúró torony áll. Arra a tényre figyelemmel, hogy az Európai
Uniónak 320 000 km hosszúságú tengerpartja van, feltétlenül le kell mondanunk az olajról, és át kell állnunk
a jövő megújuló energiaforrásaira. Felszólítom a Bizottságot, hogy javasoljanak konkrét megoldásokat és
hogy gyorsan cselekedjenek.

Herbert Reul (PPE). – (DE) Elnök asszony, Magnette úr, biztosok, hölgyeim és uraim! Katasztrófák
bekövetkeztekor sürgős szükség van szellemes megoldásokra annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen
balesetek ne ismétlődhessenek meg. Vigyáznunk kell azonban, nehogy túldramatizáljuk a helyzetet.

Oettinger úr! Rendkívül mély benyomást gyakorolt rám az, ahogyan a Bizottság ezt a problémát a mai napig
kezelte. Szerintem bölcs dolog elemezni az esettel kapcsolatos problémákat és tényeket, és csak utána keresni
a megoldásokat, ahelyett hogy a körülmények teljes kivizsgálása nélkül előállnánk megoldásokkal. Üdvözlöm
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ezt a hozzáállást. Meggyőződésem, hogy nincs más megközelítési mód. Elvégre Európában is van 10 166
működő olaj- és gázkitermelő üzem, és ezeknek 80%-a a tengeren áll. Ezt a kérdést komolyan kell vennünk.

Ám az is igaz, hogy az előbb leírt probléma az Egyesült Államokban merült fel, és nálunk nem voltak ilyen
jellegű problémák az elmúlt évtizedek során. Ez nem szolgálhat ürügyül az önelégültségre, de megköveteli
tőlünk, hogy alaposan gondoljuk végig, milyen változtatásokra van szükség és hol van szükség változtatásokra.
Mindenekfelett el kell kerülnünk az ilyen hozzáállást: „A katasztrófa megtörtént – most az a legfontosabb,
hogy itt-ott változtassunk valamit, és előálljunk új javaslatokkal”. A helyzetet nem szabad sem túldramatizálni,
sem pedig alábecsülni, hanem komoly, megalapozott megközelítési módra van szükségünk. Meggyőződésem,
hogy a mostani megközelítési módunk megfelelő és ésszerű.

Azért is nagyon hálás vagyok, hogy megtudtam, hogy mind a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, mind pedig az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a jövő héten további,
részletes információkat fog kapni a további fejleményekről. Meggyőződésem, hogy a Bizottságnak meg kell
őriznie ezt a megfontolt, józan és megalapozott megközelítési módot. Bár nem szabad elsietett lépésekre
ösztökélni, de a kérdés elbagatellizálásához sem szabad hozzájárulni.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Elnök asszony! Köszönet a biztosoknak. Amint Damanaki biztos asszony
elmondta, az olajfolt valójában az egész Atlanti-óceánt fenyegeti, és fennáll az a veszély, hogy eléri a mi
partjainkat is. Örömmel hallottam, hogy Oettinger biztos úr elgondolkodik azon a javaslaton, amelyet Lepage
asszonnyal ebben a Parlamentben benyújtottam a moratóriumról folytatott előző vita során. Ez a moratórium
azonban, biztos úr, nem lehet ideiglenes. Állandó moratóriumra van szükségünk, mint ahogyan az Egyesült
Államok is moratóriumot hirdetett olajmezőinek többségére.

Annak is nagyon örülök, hogy megvitatják a környezetvédelmi felelősség kérdését. Meg kell változtatnunk
a kereteket. Tudnunk kell, ki a felelős, és kinek kell fizetnie az ilyen balesetekért. Ennek a vitának az elindítása
után a tengeri földgázfúrások és szén-dioxid-leválasztás és -tárolás kapcsán is meg kell vizsgálni a
környezetvédelmi felelősség kérdését.

Amint Damanaki biztos asszony is elmondta, valójában az az egyetlen végső megoldás, hogy a lehető
leggyorsabban függetlenítsük magunkat a széntől.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Annak a környezeti katasztrófának, amely
hetek óta zajlik a Mexikói-öbölben, figyelmeztetésül kell szolgálnia valamennyiünk számára. Ha hasonló
eset történne egy olyan zárt tengeren mint a Földközi-tenger, amelynek felbecsülhetetlen mértékű biológiai
sokfélesége az egész világon egyedülálló, annak elképzelhetetlen következményei lennének.

Ezzel kapcsolatban a múlt héten írásbeli választ igénylő kérdést nyújtottam be, rávilágítva arra a tényre, hogy
a tengeri olajfúró tornyokra kevésbé kötelező erejű polgári jogi felelősségi rendszer vonatkozik, mint a nagy
ipari üzemekre. Ez azt jelenti, hogy olajkiömlés esetén az olajtársaság csak akkor tartozik felelősséggel, ha
mulasztást vagy gondatlanságot követett el, és csak ebben az esetben kell megfizetnie az okozott környezeti
károkat.

A 2008-ban bekövetkezett 103 ipari baleset közül 17 történt olaj-kitermelő platformokon. Bár a platformok
felügyelete és ellenőrzése a nemzeti hatóságok feladata, a kitermelő tornyok biztonságának növelésére
irányuló európai kezdeményezés minden bizonnyal fontos üzenetet hordozna. Európa környezeti örökségének
kockáztatása jóvátehetetlen hibának bizonyulhat valamennyiünk számára, mindenekfelett pedig a jövőbeni
generációk számára. Ezért a nagyobb biztonság és a hatékonyabb ellenőrzések valamennyiünk közös érdekét
szolgálják.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Elnök asszony! A Deepwater Horizon olajfúró torony pusztulása
történelmünk legnagyobb olajkatasztrófáját idézte elő. Már eddig is több százmillió liternyi nyersolaj ömlött
a Mexikói-öbölbe, előidézve ezzel a tengeri élet, valamint a szárazföldi állatok tömeges pusztulását. Az
ökoszisztémára gyakorolt globális következmények katasztrofálisak.

Az EU-nak konstruktív módon hozzá kell járulnia az olajkitermelésre vonatkozó konszolidált jogi
előírásokhoz annak érdekében, hogy az olajtársaságok a költségek csökkentése érdekében ne választhassanak
rosszabb minőségű anyagokat, és ne bújhassanak ki a rájuk vonatkozó biztonsági intézkedések alól. A
költséghatékonyság nem használható fel érvként az emberi egészséget és az élővilágot veszélyeztető,
hanyagsággal előidézett veszélyek esetében. Ezenkívül a megújuló energiákra helyezett fokozott hangsúly
választ adhat a világ növekvő energiafogyasztására is.
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Azt üzenem a Bizottságnak, hogy változásokat kell elérnünk ezen a területen, el kell szakadnunk a fosszilis
tüzelőanyagoktól és a biogén tüzelőanyagok felé kell fordulnunk. Csökkentenünk kell az ezen a területen
fennálló függőségünket.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Elnök asszony! Nagyon érdekes információkat kaptunk ma ebben
az Ülésteremben Oettinger úrtól és Damanaki asszonytól. Ezek az információk megerősítik azt, hogy a
Bizottság az öbölbeli katasztrófa után azonnal egy egész sor lépést tett. Ám az az igazság, hogy a beszédek
és a meghozott határozatok eredményei még mindig erősen előzetes jellegűek. Ne feledkezzünk meg arról,
hogy a nyersolaj-kitermelés biztonságáról és felelősségéről beszélünk! Az ezen a területen elkövetett hibák
a pénzügyi veszteségek mellett a természetben is gigantikus veszteségeket okoznak.

Véleményem szerint ennek erős impulzust kell adnia az Európai Unió számára arra nézve, hogy vezessen
be ideiglenes moratóriumot az új fúrásokra vonatkozóan. Mindaddig, amíg nem lehetünk biztosak abban,
hogy a kitermelés biztonságos lesz, rendkívüli elővigyázatossággal kell eljárnunk.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Meg kell óvnunk minden európai ország tengerét
és földjét a szennyezésektől. Ezek kincsek, és egyúttal hatalmas előnyöket kínálnak országaink idegenforgalma
és gazdasága számára, valamint azok általános jóléte szempontjából.

Kutatnunk kell új energiaforrások iránt. Ám a földünk és tengereink ökoszisztémáit fenyegető kockázatokkal
szembe kell szegülnünk a nemzeti és az európai hatóságok által felállított felügyeleti korlátozások segítségével
az igazságtalan és agresszív olajkutatási és -kitermelési vállalkozások ellehetetlenítése érdekében. Olaszország
éppen a közelmúltban zárta be azokat a szabályozási hézagokat, amelyeknek kihasználásával az olajfúró
tornyok egy része a múltban jogtalanul bitorolhatta legszebb tengerpartjainkat. Szeretnék ezért köszönetet
mondani az egyenlőségért felelős olasz miniszternek, Stefania Prestagiacomo asszonynak, és remélem, hogy
az összes nemzeti jogszabály védeni fogja földjeinket és azok élővilágának jólétét, valamint azoknak a
polgároknak az életminőségét, akik az ilyen jellegű tevékenységeknek kitett térségekben élnek.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Elnök asszony! Amióta a Deepwater Horizon olajfúró torony elsüllyedt
a Mexikói-öbölben, nap mint nap sok millió liter olaj szökik ki a tengerbe. A BP-nek a mélyfúró berendezéssel
kapcsolatos kockázatelemzése valószínűtlennek, csaknem lehetetlennek tartotta súlyos környezeti
fenyegetéssel járó baleset előfordulásának esélyét. Most már tudjuk, hogy tévedtek.

Obama elnök július közepére vizsgálóbizottságot hívott össze, amely tanulmányozni fogja a mélytengeri
fúrások szabályozásának ügyét és a kockázatkezelés kérdéseit. Új olajforrások kizárólag mélytengeri fúrásokkal
érhetők el. Norvégia éppen a múlt héten adta ki csaknem 100 északi-tengeri feltárási blokk engedélyeit.

Oettinger biztos úr! Csak támogatni tudom az ön arra irányuló erőfeszítéseit, hogy európai szemszögből
nagyobb biztonságot érjen el – elsősorban az egészséges emberek és az egészséges környezet érdekében.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Én is szeretnék köszönetet mondani a Bizottságnak a kiadott
nyilatkozataiért.

Nem létezik 100%-ban biztonságos termelési módszer. Mindig van bizonyos mértékű kockázat. Ám az a
kérdés, hogy mekkora kockázatot vállalnak a társaságok az egyes esetekben. A termelési költségek
csillagászatiak lehetnek a terület geológiai jellegzetességeitől függően, ami nagyobb kockázat vállalására
késztetheti a társaságot a profit elérése érdekében. Nekünk sokkal kevesebb pénzünkbe kerül a
termelés-biztonsági intézkedések fokozása, mint ha az esemény bekövetkezte után kell megoldásokat
keresnünk.

Úgy gondolom, hogy a jogszabályoknak kellően szigorúnak kell lenniük a hasonló balesetek megelőzése
érdekében. Arról is gondoskodnunk kell, hogy az európai vizeken tevékenykedő társaságok a környezeti és
a társadalmi veszteségek költségeinek ellentételezésére elegendő pénzügyi kapacitással rendelkezzenek a
maximális kockázattal járó forgatókönyv esetén is.

Sonik úrhoz csatlakozva felkérem a Bizottságot, hogy mérlegelje egy vészhelyzeti pénzalap létrehozását
annak érdekében, hogy azokban az esetekben is biztosíthassuk a veszteségek fedezését, amikor a költségek
meghaladják a szennyező pénzügyi kapacitását.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Azzal lehet számolni, hogy 2030-ban a globális olajigény egyharmad
résszel magasabb lesz a jelenleginél. Magában az Európai Unióban az olaj a primer energia 35%-át teszi ki.
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Az olajágazat kitermelési létesítményei és szállítási infrastruktúrája jelenleg továbbra is öregszik. A jelenlegi
gazdasági és pénzügyi válság során viszonylag kevés befektetési lehetőség kínálkozik az olajipari infrastruktúra
terén. Úgy gondolom, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt szorosabban össze kellene hangolniuk
a beruházások előmozdítására irányuló erőfeszítéseiket ebben az ágazatban különös tekintettel a lehetséges
katasztrófák környezetre gyakorolt káros hatásainak elkerülésére és az Európai Unió energiabiztonságának
garantálására.

Én is támogatom a nagyobb olajtársaságokkal folytatott párbeszéd megerősítésére és az ebben az ágazatban
alkalmazott európai politika folytatására irányuló erőfeszítéseket az olajkitermelés és -előállítás által előidézett
káros hatások kiküszöbölése vagy legalábbis csökkentése céljából.

Günther Oettinger, a Bizottság tagja. – (DE) Hölgyeim és uraim! Köszönöm önöknek ezt a vitát. Damanaki
asszony, munkatársaim és én is tudomásul vettük hozzászólásaikat és konstruktív javaslataikat. Örömmel
térek vissza ezekre a következő hetekben.

Szeretnék kiemelten véleményezni négy szempontot. Először: tagállamaink hatáskörének tiszteletben tartása
mellett kifejezetten azt tanácsolnám a tagállamoknak, hogy egyelőre ne hajtsanak végre új jóváhagyási
eljárásokat. Meggyőződésem, hogy az új mélyfúró berendezésekre vonatkozó kérelmek feldolgozásának és
a releváns döntések meghozatalának moratóriuma jelenleg ésszerű reagálásnak számít, és ezért az új projektek
későbbi időpontra halaszthatók.

Most dolgozunk a 2020 és 2050 közötti energiastratégián. Ebben döntő tényező az olajnak a következő
évtizedekben játszott szerepe. A helyzet az, hogy a világméretű trend szerint egyre nagyobb igény mutatkozik
az olajból nyert energia iránt. Személy szerit vannak kételyeim azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e több
olajra Európában. A 2020 és 2050 közötti stratégiánkban az a célom, hogy kevesebb olajjal is boldoguljunk,
hogy igazoljuk ezt a megközelítési módot, és hogy meghozzuk a megfelelő intézkedéseket. Más szavakkal:
az olajfogyasztásból kivezető utat keresem. Ez megvalósítható az iparban, a magán-háztartásokban, a fűtés
terén és más területeken, például az olajat felhasználó áramtermelésben. De van egy terület, amely nyilvánvaló
módon érzékeny marad: ez pedig a közlekedési ágazat. Hiába bővítjük vasúthálózatainkat a következő
évtizedekben, az olaj továbbra is a legfontosabb energiaforrás marad a légi közlekedésben, az utas- és
áruszállítás terén, valamint a nagy tömegű áruk felszíni szállítása vonatkozásában. Az energiahatékonyság
fokozható, a kereslet csökkenthető, és bizonyos igények áthelyezhetők vagy elkerülhetők, de olaj nélkül a
légi közlekedés és a súlyos tehergépjárművek elképzelhetetlenek a következő évtizedekben.

Ami a személygépkocsikat illeti, a közlekedési ágazatban is foglalkozunk a megújuló energiák kérdésével,
és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2020-ra 10%-ra emeljük a megújuló energiák részarányát. Jelenleg
több mint 200 millió gépjármű van nyilvántartásba véve az Európai Unió tagállamaiban. Ha ezek közül a
villanyautók közül ötmilliót sikerül mozgásba hoznunk 2020-ra, az óriási siker lesz.

Ám így még mindig 200 millió gépkocsi fut majd dízel-vagy benzinmotorral. Más szavakkal: az
elektromobilitás már beindult, de bármekkora hatékonyságot sikerül is elérnünk, az olaj továbbra is
nélkülözhetetlen marad a következő évtizedekben, ha elfogadjuk a jelenlegi egyéni mobilitási mintákat, és
ha érdekeltséggel rendelkezünk a gépjárműgyártásban. Ezért a jövőben még viszonylag hosszú ideig
szükségünk lesz olajra, és nem engedhetjük meg, hogy a harmadik országoktól való függőségünk 100%-ra
emelkedjen. Különösen azért nem, mert a harmadik országok gyakran nem teljesítik ellenőrzési és biztonsági
követelményeinket olyan mértékben, mint a tagállamok vagy az Európai Unióban működő társaságok.

Szeretnék még említést tenni a felelősségről és a károkról. Támogatom a teljes kártérítést és „a szennyező
fizet” alapelvét, akár vétkesek, akár nem. Továbbá a vállalati felelősség elvét is támogatom, egészen a személyes
felelősség megállapításáig.

Ha már a kezdetektől fogva alkalmazandó előzetes megoldásokat határozunk meg, akkor ezzel általános
jellegűvé tesszük „a szennyező fizet” alapelvét, és előidézzük a költségek egy részének áthárítását a lakosságra,
ezáltal pedig csökkentenénk a társaságoknak a károk elkerüléséhez fűződő érdekeit.

Másodszor: meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy javasolnunk kell-e kötelező érvényű biztosítást a károk
oka és mértéke szerint. Harmadszor: felmerül az a kérdés, hogy vajon a tagállamok adózási szabályai kellő
mértékben rendelkeznek-e a lehetséges felelősségről és károkról. A negyedik helyen pedig véleményem
szerint azoknak a hozzájárulásoknak a kérdése áll, amelyek esetében kérdés, hogy ezeket ki kell-e vetni a
pénzalap létrehozása során.

Végül szeretném mérlegelni a foglalkoztatás kérdését. A BP, a Shell, a Total és más társaságok nagy európai
munkaadók, amelyek sok munkahelyet biztosítanak, ami azt jelenti, hogy emberek megélhetése forog kockán.
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Fontosnak tartom ezeknek a munkahelyeknek a megőrzését az energiaágazatban. Nem áll szándékomban
ezzel kapcsolatban spekulációkba bocsátkozni, de az európai sajtó üzleti szekciói tele vannak azzal a kérdéssel,
hogy vajon a BP továbbra is európai székhelyű autonóm globális társaság marad-e.

A piaci értékről és bizonyos lehetséges változásokról van itt szó. Nyilvánvaló, hogy ha a BP székhelye
Európában van, akkor felelősségre vonhatjuk. Ezzel szemben a részvényesi struktúra megváltozása gyengítené
Európa helyzetét a politika és a magángazdaság között a biztonság összes kérdése vonatkozásában – nem
mennék most bele a kínai állami vállalatokkal kapcsolatos feltételezésekbe.

Nagyon szívesen tájékoztatjuk önöket a következő napokban a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság koordinátorain keresztül, ősszel
pedig átfogó javaslatokkal jövök vissza a Parlamentbe.

Maria Damanaki, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai
Parlament összes képviselőjének ezért a konstruktív vitáért. Amint Oettinger úr mondta, nagyon sok javaslatot
át kell emelnünk.

Azoknak, akik azonnali és hatékony reagálást kérnek, azt szeretném mondani, hogy ez a moratórium időt
ad nekünk arra, hogy megvizsgáljuk jogszabályainkat és lássuk, hogy mire van szükség. Vissza fogunk térni
erre a kérdésre, még nincs vége ennek az eljárásnak. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai
Tengerbiztonsági Ügynökség fúrási tevékenységekre vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos hatáskörének
kibővítése lesz az első számú prioritásunk. Meg kell ezt tennünk, és tökéletesen megértettük, hogy ezt valóban
meg kell tennünk.

Ami a megújuló energiával kapcsolatos valós és kézzelfogható eredményekre vonatkozó igényeket és az
ilyen igényeket támasztó embereket illeti, azt szeretném mondani, hogy az EU 2020 stratégia, a Bizottság
stratégiája arra összpontosít, hogy biztosítsa a kutatáshoz azt a finanszírozást és motivációt, amely az
eredmények eléréséhez szükséges. A következő pénzügyi tervben szereplő kutatási program kereteibe
beillesztett egyik célunk – és ez elsőbbséget élvez – az óceánok megújuló energiájának kiaknázása lesz. Én
ezt az önök javaslataira adott pozitív válasznak tartom.

Paul Magnette, a Tanács soros elnöke. – (FR) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Engedjék meg nekem, hogy
én is kifejezzem a vitával kapcsolatos elégedettségemet. Ez volt az első vitám a jelenlegi elnökség alatt, és el
kell mondanom, hogy nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért részt vehettem ebben a gazdag és élénk
vitában, amely egyrészt mutatja a képviselők közötti széleskörű konszenzust, másrészt a Bizottság által
benyújtott javaslatokkal való igen elkötelezett egyetértést is tükrözi. Én a magam részéről gondoskodni
fogok arról, hogy a Tanács vitassa meg ezeket a kérdéseket, és hogy ez az átfogó konszenzus és egyetértés
ott is létrejöjjön.

Most, a vita végén világosan láthatjuk, hogyan kell kinéznie egy széles körben elfogadott európai politikának,
és világosan láthatjuk, hogy végeredményben – amint a régi közmondás is megfogalmazza – „Minden
rosszban van valami jó”. Ha ez a katasztrófa, amely tőlünk nagyon távol következett be, lehetővé teszi
számunkra, európaiak számára jogszabályaink számbavételét annak érdekében, hogy ezeket most
megerősítsük – pedig nem is kell katasztrófával szembenéznünk – és hogy azért cselekedjünk, hogy ilyen
katasztrófák ne is következhessenek be, nos, akkor valami jó is származik ebből az esetből, és legalább
előnyünkre válik, hogy mindent, amit csak lehet, megtanultunk ebből az esetből. Amint ezt sokan
megfogalmazták, most felül kell vizsgálnunk a megelőzésre vonatkozó összes szabályt, meg kell ezeket
vizsgálnunk, természetesen szorosan együttműködve az ágazattal, a közigazgatási szervekkel és a szabályozó
hatóságokkal, ugyanakkor egyúttal – és szeretném kihangsúlyozni ezt a szempontot a Bizottság javára –
független szakértőkkel is, hogy biztosan tudhassuk, hogy az összes lehetséges szempontot meghallgattuk-e
ezekben a kérdésekben. Szükség esetén mindaddig folytatnunk kell ezt a folyamatot, amíg meg nem alkotjuk
azokat a jogszabályokat, amelyek csaknem teljes biztonsággal gondoskodnak arról – mert teljes bizonyosság
nem létezik ezen a területen –, hogy ilyen balesetek soha többé ne következhessenek be. A Bizottságnak a
moratórium mérlegelésére vonatkozó javaslata alapvető javaslat, és megismétlem: gondoskodni fogok arról,
hogy a Tanács megvitassa ezeket a kérdéseket, és a lehető leghamarabb határozzon.

A második fontos alapelv „a szennyező fizet” alapelve, és ezért a valamilyen formában létrehozandó
biztosításra vonatkozó javaslatnak két előnye is van: először is gondoskodik arról, hogy ha bekövetkezik
valamilyen katasztrófa – ezt nyilvánvalóan nem akarjuk –, akkor a felelősök ne bújhassanak ki pénzügyi
kötelezettségeik alól. Ez rendkívül fontos. Másodszor, ha a biztosítási rendszer kielégítően van megtervezve
és kellően erős, akkor ennek az lesz a további előnye, hogy elrettentő hatást gyakorol majd. Így ha valaki
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esetleg veszélyes fúrási tevékenységek kockáztatását mérlegelné, akkor a rá nézve előírt biztosítási feltételek
eltántorítják majd ettől. Ez az ilyen rendszereknek további előnye.

Emellett természetesen felül kell vizsgálnunk, és át kell dolgoznunk a katasztrófa bekövetkezte esetén érvényes
felelősségekre és beavatkozási mechanizmusokra vonatkozó összes jogszabályt. Már említettem, hogy
hasznos lenne felülvizsgálni az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) szabályait annak érdekében,
hogy az Ügynökség és a mi polgári védelmi mechanizmusaink gondoskodjanak az összes olyan erőforrásról,
amelyre katasztrófa esetén szükségünk van a reagáláshoz. Végül és mindenekfelett ez a katasztrófa emlékeztet
bennünket arra, hogy mi, európaiak különleges előrelátásról tettünk tanúságot, amikor 2008 decemberében
elfogadtuk az éghajlat-változási és energiacsomagot, a híres 20/20/20 célkitűzéseket. Bizonyos értelemben
szerencsés egybeesés az, hogy amikor az Egyesült Államok előző kormányzata úgy döntött, hogy újból
megkezdi a kockázatos fúrási műveleteket még Alaszkában és a legszélsőségesebb viszonyok között is, akkor
Európa pontosan az ellenkezőjét teszi, és arra törekszik, hogy szert tegyen a valódi energiahatékonyság és
a megújuló energiákra történő átállás eszközeire. Ezzel nagyon elégedettnek kell lennünk, és ezt el is kell
mondanunk másoknak; tudatnunk kell mindenkivel, hogy a közel 18 hónappal ezelőtt tett
kötelezettségvállalásunk óta napról napra erősebbé válik.

Június 30-ig kellett a tagállamoknak benyújtaniuk a megújuló energiák fejlesztésére vonatkozó nemzeti
fejlesztési tervüket. Nem tudom, hogy az összes tagállam benyújtotta-e tervét, biztos úr. Biztos vagyok abban,
hogy a Bizottság jogszerű módon nyomást gyakorol rájuk, hogy a határidőn belül megkapja ezeket a terveket.
Belgium 48 órás késéssel nyújtotta be tervét, amiért elnézést kérek, de legalább benyújtotta. Ezek a
dokumentumok megmutatják, hogy az alapvető ipari átmenet már folyamatban van, hogy mindegyik
tagállam már megvizsgálta az átmenet végrehajtásához szükséges összes belső folyamatot, ugyanakkor
felismerte annak lehetőségeit és az elvégzendő munka roppant nagyságát.

Ugyanez vonatkozik az energiahatékonyság felmérésére. Amint ön is tudja, biztos úr – és amint talán önök
is tudják, hölgyeim és uraim –, az elnökség nagyon szeretné, ha gyors előrehaladást tudna elérni az
energiahatékonyság területén. Az energiahatékonyság a legfontosabb politika. A megújuló energiákra
vonatkozó politikákkal minden rendben van, de még jobb lenne, ha egyáltalán nem fogyasztanánk energiát.
Tudjuk, hogy ami az épületeket illeti – és ez annak ellenére is így van, hogy a közelmúltban rendeleteket
fogadtunk el például az épületek energiateljesítményéről –, a fűtés, az ipar, de még a közlekedés területén is
hatalmas megtakarítási lehetőségeink vannak itt, Európában. Ezt nagyon sok tanulmány szemléltette.

Ha megvizsgáljuk a magángépjárművekre vonatkozó rendeletekkel kapcsolatos felméréseket – például a
személygépkocsik kapcsán –, akkor láthatjuk, mennyire hatékonyak voltak ezek a rendeletek; hatalmas
szerepet játszottak a fosszilis tüzelőanyagok és különösen az olaj európai gépjárművezetők általi
fogyasztásának csökkentésében, ami jól szemlélteti, mennyire releváns ez a politika. Amint ön is tudja, biztos
úr, várjuk az energiahatékonyságra vonatkozó cselekvési terv felmérésének első eredményeit annak érdekében,
hogy a lehető leghamarabb megkezdhessük egy második, rendkívül ambiciózus terv munkálatait.

Emellett, Damanaki asszony, újból meg fogjuk vizsgálni a tengeri megújuló energiák kérdését. Amint ön is
tudja, Belgium a nyilvánvaló földrajzi okok miatt különösen érdeklődik az Északi-tenger iránt. Rövid idővel
ezelőtt nyolc másik tagállammal és egy nem uniós állammal – Norvégiával – együtt, amelyek szintén
rendelkeznek fúrótornyokkal és foglalkoznak olajfeltárással és fúrással, kezdeményeztük, hogy valamennyien,
mind a tízen írjunk alá megállapodást egy északi-tengeri szélerőműfarm közös felépítéséről. Ez minden idők
egyik legnagyobb fejlesztési projektje a megújuló energiák területén. Ugyanakkor elkezdjük mérlegelni más
technológiák fejlesztését is a megújuló energiák területén ezeken az északi-tengeri szélfarmokon, hogy
energiatermelés céljából kiaknázhassuk a tenger erejét. Ez egy másik kérdés, amelyre vissza fogunk térni,
bár közben egy másik jelentős vitát is folytatunk, mert ez alatt az elnökség alatt véglegesítenünk kell a
2011-2020. évi cselekvési tervet; azaz, meg kell valósítanunk a következő tíz évre vonatkozó energiaügyi
jövőképünket. Ez azt jelenti, hogy a 2020. évi csomagban szereplő híres célkitűzéseket le kell fordítanunk
célzott, konkrét javaslatokra, és gondoskodnunk kell a kapcsolódó finanszírozási megoldásokról. Meg kell
kezdenünk továbbá a 2050. évi útitervről, a 2050. évi jövőképről szóló vitát, amely kétségtelenül az összes
vállalt kötelezettségünk sarokköve. Egyes tudósok ma azt vallják, hogy Európának komoly esélye van arra,
hogy 2050-re eléri a megújuló energiák vonatkozásában a 100%-os arányt, ha sikeres energiahatékonysági
politikát hajt végre, és ha fejleszti a megújuló energiaforrásokat. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 40 év múlva
függetlenek leszünk a fosszilis tüzelőanyagoktól.

Ez egy másik olyan vita, amelyet a szükséges ambícióval el kell indítanunk, és le kell folytatnunk.

Elnök. – A vitát lezárom.
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Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), írásban. – (LT) Nagyon sok minden elhangzott arról, hogy mit
kell tennünk annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhessük a mexikóihoz hasonló események
bekövetkezését. Ez különösen vonatkozik ránk, litvánokra, mert egy Európai Unión kívüli ország olajfeltárási
platformjai működnek tengerpartjaink közelében. Egy ilyen platform balesete esetén ökológiai katasztrófa
sújtaná az EU tengerpartjait a világ legszennyezettebb tengere partján. Ezenfelül még mindig nem sikerült
megállapodni a platformokért felelős államokkal az esetleges balesetek következményeinek felszámolásáról.
Hasonló lenne a helyzet, ha baleset érné a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat csővezetéket.
Mindhárom említett eset ugyanahhoz az okhoz köthető – a környezetvédelmi hatásvizsgálatokat az ügyfelek
fizetik, ezért azok nem függetlenek és nem objektívak. Felszólítom az érintetteket, hogy kezdjenek vitát egy
olyan rendszer létrehozásáról, amely garantálná a környezeti hatások független felmérését. Ennek a
rendszernek lényegi része lenne az érdekelt társaságok által finanszírozott és független intézmények által
kezelt pénzalap: ebből finanszíroznák a környezeti hatásvizsgálatokat, így biztosítva az objektivitást.
Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket az objektivitási szabályokat ne csak az EU, hanem a
harmadik országok által végrehajtott környezeti hatásvizsgálatok esetében is alkalmazzák.

(Az ülést 19.30-kor felfüggesztik és 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

17. A kirgizisztáni helyzet (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének nyilatkozata a kirgizisztáni helyzetről.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Európai Unió Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselője. – Elnök
asszony! Mióta legutóbb az április 20-i plenáris ülésen szó esett Kirgizisztánról, újabb drámai fejlemények
következtek be az országban. Június elején súlyos etnikai összecsapások kirobbanásának lehettünk tanúi
Kirgizisztán déli területein. Az események következtében több száz tragikus haláleset és ennél jóval több
sebesülés történt, továbbá több százezren menekültek el a lakhelyükről.

Az elmúlt hetekben az ideiglenes kormány nehézségek közepette próbált úrrá lenni a polgárháború kitörésével
és a térség stabilitásának megingatásával fenyegető helyzeten. Ebben a kritikus helyzetben a kirgizisztáni
alkotmányos rend és demokratikus folyamat helyreállása felé mutató, üdvözölt fejlemény volt, hogy – mint
azt június 28-i jelentésemben is említettem – június 27-én békésen, rendezetten zajlott az alkotmányról
szóló népszavazás. A figyelemre méltóan magas részvételi arány és az alkotmányos reform elsöprő fölényű
támogatása jelzi Kirgizisztán polgárainak békevágyát és a béke iránti elkötelezettségét.

A menekültek Üzbegisztánból való gyors visszatérése és a jelenleg országszerte uralkodó, viszonylag nyugodt
biztonsági helyzet egyaránt biztató jel, azonban emellett jelentős kihívásokkal is szembe kell nézni. Míg az
ország októberben parlamenti választásokra készül, és további stabilizálódásra törekszik, továbbra is komoly
humanitárius szükségleteik vannak, továbbá mély etnikai feszültségekkel és az intézményrendszer
gyengeségével kell szembenézniük. Ezenfelül az ország politikai és gazdasági helyzete továbbra is igen
sérülékeny, és újabb zavargások törhetnek ki.

Örömmel tölt el, hogy az Európai Unió aktív volt a krízis idején. A kezdetektől szorosan figyelemmel kísértük
az eseményeket, a Külügyek Tanácsa június 14-én, már napokkal az első erőszakos cselekmények után
megvitatta a helyzetet. Erre júliusban még visszatérek majd. Az EU különleges képviselője, Morel nagykövet
kétszer járt az országban. Átfogó megbeszéléseket folytatott a kirgiz hatóságokkal, illetve más nemzetközi
érdekképviseleti szervezetekkel, köztük az ENSZ-szel és az EBESZ-szel. Jelentősen megerősített csapat
segítette, hogy a nagykövet megőrizhesse aktív szerepét ebben a kritikus időszakban.

Az EU reakciója a diplomáciai és humanitárius erőfeszítéseknek is bővében volt. A Bizottság gyors
humanitárius segélyt nyújtott. Georgieva biztos asszony most tért vissza a térségből, ahol helyben tudta
felmérni a segélyek célba érkezését és a további szükségleteket. A biztos asszony kiválóan ismeri a térséget.
Örülök, hogy részt vesz ezen a megbeszélésen. Nagyra becsülöm az érintett térségben és másutt végzett
óriási munkáját.
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Az ideiglenes kormány által kezdeményezett stabilizációs és demokratizálódási folyamat támogatására is
egyre nagyobb erőfeszítéseket teszünk: főként a közelgő parlamenti választások előkészítésében és a
legfontosabb intézmények megerősítésében, az etnikai megbékélés és a civil társadalmi kezdeményezések,
illetve a szociális stabilizálódás támogatásában nyújtunk segítséget.

A stabil, demokratikus Kirgizisztán létrejötte a világ ez idáig autoriterséggel jellemezhető, instabil területén
olyan cél, amelyet készek vagyunk támogatni. Ami a biztonsági szempontokat és a lehetséges
kötelezettségvállalást illeti az EU részéről, folyamatos kapcsolatban állunk az ENSZ-szel, az EBESZ-szel és
más szervezetekkel. Körültekintően megvizsgáljuk a jelenleg aktuális kezdeményezéseket, köztük az EBESZ
javaslatát, miszerint rendőri munkacsoportot küldenének a térségbe.

A biztonságot és az EU kötelezettségvállalásainak többi területét illetően folyamatos és szoros koordinációs
tevékenységet folytatunk a nemzetközi közösséggel. Kapcsolatban állunk a kirgiz hatóságokkal, valamint
az EBESZ-szel és az ENSZ-szel is Biskek azon szándéka kapcsán, hogy nemzeti bizottságot hozzanak létre
a déli területek júniusi eseményeinek kivizsgálására. Ehhez nemzetközi támogatást és nemzetközi szakértők
részvételét kérték.

A tények feltárása nélkülözhetetlen előkészítő lépés a büntetlenség elleni küzdelem, a közösségek közti
megbékélés ösztönzése és a további hasonló események megelőzése irányában. Ezért minden tényfeltáró
bizottság esetében ragaszkodni fogunk a hitelesség és a pártatlanság biztosításának szükségességéhez, akár
nemzetközi, akár nemzeti jellegű testületről van szó. Támogatni fogjuk a nemzetközi erőfeszítéseket. Ebben
a tekintetben az EBESZ-szel és az ENSZ-szel való koordináció kulcsszerepet játszik.

Nagy várakozással nézek elébe, hogy meghallgassuk a tisztelt képviselők véleményét a kérdésről.

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Meg szeretném köszönni a Parlamentnek ezt az –
azt akartam mondani, hogy „jól időzített” – tanácskozást, de mivel ebben a pillanatban éppen egy focimeccs
is zajlik, talán mégsem annyira szerencsés az időzítés, mint reméltük volna. Azonban mély benyomást tesz
rám, hogy igen hosszú a felszólalók listája, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki itt van velünk a teremben,
és aki a képernyőn néz bennünket.

Mint arról a főképviselő asszony beszámolt, mostanra lecsendesedtek a Kirgizisztán déli részén kitört etnikai
összecsapások, és nagyrészt véget ért a humanitárius szakasz. Amikor Osban jártam, láttam, hogy a kereskedők
visszatértek az utcákra, és hogy az emberek is ismét kimerészkedtek, bár még esetenként voltak lövöldözések
egyes környékeken.

Azt is meg szeretném erősíteni, hogy humanitárius reakciónk gyors, a helyzetnek megfelelő és jól célzott
volt. Június 16-án 5 millió eurónyi rendkívüli segélyt nyújtottunk, amelyből azonnal a szükséges koordinációt
lebonyolító szakértőket alkalmaztak Osban, és az ott jelen lévő három szervezet – a Vöröskereszt, az ACTED
és a Médecins Sans Frontières – segítségével osztottuk szét a segélyt. Elmondhatom, hogy segítettünk életeket
menteni, illetve ételt, vizet és menedéket adni, ám ennél is sokkal fontosabb, hogy fizikai valónkban voltunk
jelen – az osiak szemében ez volt a fő hozzájárulásunk a biztonsághoz.

Az ottaniak rajtam keresztül fejezik ki hálájukat az Európai Uniónak. A nyugalom mögött jelenleg mély
feszültségek és az erőszak visszatérésétől való félelmek húzódnak. Egy ötéves kislány édesanyja, akinek a
szeme láttára lőtték le a gyermekét, azt mondta nekem: „Hogy élhetnék tovább, ha nem szolgáltatnak
igazságot?” Hozzá hasonlóak több ezren vannak még, és fogytán a türelmük. A népesség körében kevesen
bíznak abban, hogy ha újra összecsapásokra kerül sor, a kormány uralni tudja a déli helyzetet, a humanitárius
szervezetek pedig készleteket raktároznak az erőszak esetleges kiújulására készülve.

Ebben a közegben, ahogy a főképviselő is említette, támogatásainknak két kiemelt területe van: a bizalom
helyreállítása a jelentős üzbég és kirgiz etnikai csoportok között, illetve a konfliktus által érintett létfenntartási
és lakhatási körülmények helyreállítása. Ezek közül a megbékélés megvalósítása a jóval nehezebb feladat, és
egyben a fontosabb célkitűzés. A kormány és Os lakossága is határozottan úgy gondolja, hogy a nemzetközi
közösség támogatásával jóval nagyobb a megbékélés esélye. Mint a főképviselő beszámolt róla, Otunbajeva
elnök asszony már kérte az EU-t, hogy nemzetközi vizsgálattal segítse a konfliktus gyökereinek feltárását,
és hogy nemzetközi rendőri kontingenssel támogassa a helyi rendőrség kiképzését és megerősítését. Azt is
szeretném hozzátenni, hogy ez egyben kifejezett kívánsága azoknak az osiaknak is, akikkel találkoztam:
nyíltan kérték a segítségünket a vizsgálattal és a rendőrséggel kapcsolatban.

Befejezésül hadd biztosítsam önöket arról, hogy a Bizottság minden erőfeszítést megtesz Kirgizisztán
megsegítésére az ország előtt álló nehéz hónapokban. Pénzt a munkáért és pénzt az élelemért rendszerű
programokkal fogjuk támogatni a családok létfenntartási körülményeinek helyreállítását, valamint támogatjuk

141Az Euròpai Parlament vitàiHU07-07-2010



megsérült házaik helyreállítását és építőanyaggal való ellátásukat – Osban igen hideg a tél, tehát gyorsan kell
cselekedni –, illetve jogi és pszichológiai segítséget nyújtunk az áldozatoknak. Ezenfelül a Stabilitási Eszköz
hétmillió eurót bocsát rendelkezésre a választásokra, jogalkotási támogatásra, valamint szociális és fizikai
rehabilitációra. Július 27-én nemzetközi donorkonferenciát rendeznek a Bizottság aktív részvételével.

Nagyon megérintett a kirgiz hatóságok és a hétköznapi emberek Európába vetett bizalma. Európát semlegesnek
és törődőnek látják, az emberi jogok és a demokrácia támogatójának, aki képes felélénkíteni a nemzetközi
közösséget, hogy az segítse a demokrácia eme autoriter rezsimektől körülvett, apró szigetét Közép-Ázsia
szívében. A ma esti európai parlamenti tanácskozás bizonyítja ennek a bizalomnak az értékét és a helyességét,
ezt pedig szeretném nagyon megköszönni önöknek.

Paolo Bartolozzi, a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném kiemelni,
hogy a kirgizisztáni helyzet olyan realitást tükröz, amelyet már túl hosszú ideje nem kezeltek a fontosságának
megfelelően. A realitás, amiről beszélek, Közép-Ázsia instabilitása, amely sajnálatra méltóan fokozódik, míg
a térség országainak demokráciába és a gazdasági fejlődésbe vetett hite különösen törékeny. Az elmúlt
hónapokban Kirgizisztán olyan kiélezett konfliktusoktól szenvedett, amelyek – legalábbis a közeljövőre
nézve – etnikai harc örökségét fogják maguk után hagyni, és ezzel a korábbinál is bonyolultabbá teszik az
ország stabilizációját.

Ahogy már elhangzott, a nemzetközi közösség és különösen az Európai Unió feladata Kirgizisztán lehető
leghatékonyabb segítése a következő három módon: elsőként azonnali segéllyel a sürgős ellátás és a
megrongálódott otthonok újjáépítése céljából, másodszor – ami közép-ázsiai stratégiájának keretein belül
az Európai Uniót, illetve az e kontextusban felhasznált eszközöket illeti – a lehető leghosszabb távú anyagi
segítségnyújtással, harmadszor pedig az alkotmányos rend helyreállításának folyamatát és a jogállamiság
fejlődését segítő politikai támogatás útján.

Az alkotmányról szóló június 28-i kirgizisztáni népszavazást – amelynek körülményei kétségkívül igen
bonyolultak voltak – az alkotmányos rend helyreállításának útján az első lépésnek tekinthetjük. A június
28-i választásokat az EBESZ megfigyelő csoportja is jóváhagyta, nyilvánvalóan számításba véve a népszavazás
megtartásának speciális körülményeit.

Kirgizisztánban az új alkotmányos rendet továbbra is inkább a parlamentáris, semmint az elnöki rendszer
felé terelik. Ez talán lehetővé teszi eme megosztott, bonyolult ország különböző etnikai csoportjainak és
konszenzusra jutásuk szükségességének az elismerését. Az Európai Uniót és Kirgizisztánt partnerségi és
együttműködési megállapodás köti össze, amely rendszeres parlamenti együttműködési bizottsági üléseket
ír elő. Reményeink szerint amilyen hamar csak lehet, a demokratikusan megválasztott kirgiz parlament
részvételével folytatódnak a parlamentközi kapcsolatok.

Mint az már elhangzott, a közeljövőben Kirgizisztánnak stabilitásra, valamint a mi politikai és anyagi
segítségünkre van szüksége – ne fukarkodjunk hát egyikkel sem.

Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! Elsőként képviselőcsoportom
nevében szeretném megköszönni a főképviselő asszony és a biztos asszony gyors, összehangolt válaszát.
Mint azt a biztos asszony elmondta, részünkről „gyors, a helyzetnek megfelelő, célzott” reakcióra van szükség.
A rendelkezésemre álló információk szerint pontosan ez történt.

Ezek az etnikai feszültségek különösen sajnálatosak. Azt is tekintetbe kell ugyanis vennünk, hogy a világnak
ebben a térségében sem pontosan az etnikai hovatartozás alapján húzták meg a határokat. És ez
tulajdonképpen így is van jól. Ha a határokat mindig etnikai elven próbálnánk kijelölni, akkor valójában
soha sem tudnánk meghúzni a határokat. Kijelölésük meghiúsulása viszont a gazdasági és szociális
nehézségekkel összefüggésben éppenséggel etnikai feszültségekhez vezethet. Reméljük, hogy minden érintett
– az összes szomszédos országot is beleértve – a feszültségeket háttérbe szorítva új kezdetre fog törekedni.

Ashton bárónő említette különleges megbízottunkat, Morel urat, akit én igen nagyra becsülök. Talán itt az
ideje, hogy – amint azt korábban egyszer már említettem – felélesszük a korábbi, főként a német elnökség
ideje alatt követett közép-ázsiai stratégiánkat, mivel úgy gondolom, ez nagyon fontos térség: törékeny,
feszültségekkel teli, közel Afganisztánhoz, a térség Oroszország és Kína között terül el, Európa részéről pedig
szintén kiemelt érdeklődés övezi. Azt hiszem, az általunk mutatott elköteleződés különösen fontos az adott
helyzetben.

Közülünk hányan tartottak a népszavazástól? Azt kell, hogy mondjam, hogy magam sem voltam meggyőződve
az időzítés helyességéről. Azonban kiderült, hogy ez volt a megfelelő időpont, és helyes volt emellett dönteni.
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Mert néha mi is olyan kategóriákban gondolkozunk, amelyek szerint erős férfiakra és nőkre van szükség,
hogy fejlesszék az országot, a demokrácia pedig csak ez után következik. Most az új ideiglenes elnök – egy
asszony, aki előretekint, erős, elszánt és egyben eltökélt híve a demokratikusabb működésnek – megmutatta,
hogy a kettő együtt is lehetséges. Ez a környező térség számára is jó példaként szolgálhat. Nem feltétlenül
van szükség hosszú ideig kormányzó elnökökre, akik az idők végezetéig hivatalban maradnak, hanem egy
világos stratégiával rendelkező elnök – jelen esetben elnök asszony – és a demokrácia kettőse is segíthet egy
országon. Reméljük, hogy az elnök asszony és országa eléri ezt a célt az Európai Unió támogatásával.

Niccolò Rinaldi, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök asszony, főképviselő asszony, biztos asszony,
hölgyeim és uraim! Nem szeretnénk több pogromot Közép-Ázsiában.

A közép-ázsiai térségben nagy az etnikai konfliktusok kockázata. A népek erőteljesen keverednek, a határokat
pedig a sztálini rezsim idején jelölték ki. Gondoljanak csak bele abba, hogy Kirgizisztánnak kirgiz exklávéja
van üzbég területen, a kirgiz területeken pedig négy üzbég enklávé található, közülük egyet pedig kizárólag
Kirgizisztánban élő, tadzsik nemzetiségű üzbég állampolgárok laknak. Ez jól tükrözi a helyzet összetettségét.

Most háromszázezer embernek kellett elhagynia a lakhelyét. Százezren kerestek menedéket Üzbegisztánban,
és rengetegen meghaltak: pontosan nem is tudjuk, hány halálos áldozat van, de akár kétezren is lehetnek.
Mit tehetünk? Ahogy a biztos asszony is megállapította, nagyon fontos az igazságszolgáltatás biztosítása,
mivel – amint az más országok példáján is látható – nem lehetséges megbékélés, ha nincs valamilyen formában
igazságszolgáltatás. Ezért ki kell tartanunk a vizsgálóbizottság mellett.

A második pont: míg továbbra is humanitárius segítséget nyújtunk, egy sor politikai problémával is szembe
kell néznünk. Swoboda úr említett egyet – azt, hogy egyértelműen biztosítanunk kell az ideiglenes kormányt
afelől, hogy valóban jó munkát végez. A népszavazás nemcsak tartalmi szempontból jelentett sikert, amiért
helyreállítja az elnökség és a parlament kapcsolatának egyensúlyát, hanem szervezésének módja és a magas
részvételi arány miatt is.

Azt is tudni szeretném, hogy nekünk, európaiaknak hogyan kellene reagálnunk – ha reagálunk – az EBESZ
kérésére, miszerint nemzetközi rendőri erőket kellene a térségbe küldeni. Teljes egészében az oroszokra
hagyjuk-e a rend biztosítását, vagy pedig európai közreműködéssel folyik majd a munka?

A harmadik pont: mit tesz az Egyesült Államok? Manaszon van egy igen nagy katonai támaszpontjuk, de
úgy tűnik számomra, hogy az USA befolyása általánosságban csökken Közép-Ázsiában. Véleményem szerint
bizonyos kérdésekben fontos összehangolnunk álláspontunkat az amerikai kormányzattal. A biztos asszony
által is említett július 27-i donorkonferenciával kapcsolatban szeretném világosan látni Európa prioritásait.
Azt hiszem, mindenekelőtt az oktatásba és a jelenleg létező kirgiz civil társadalom megerősítésébe kell
befektetnünk. A társadalom e szegmense aktív, mint azt a népszavazáson való magas részvételi arány is
mutatja.

Végezetül azt szeretném még kiemelni, hogy Európa stratégiája, miszerint térségi szinten kell kezelni
Közép-Ázsiát, kétségtelenül helyes. Erre a térségre a maga egészében kell tekinteni. Az a véleményem, hogy
ezt a stratégiát középtávon fokozatosan Afganisztánra is alkalmaznunk kell, mivel nem folytathatunk egyfajta
politikát Afganisztánban és egy másikat Közép-Ázsia többi országában Közép-Ázsia többi országának
érdekében. Ez a konfliktus-megelőzés paradigmatikus esete, kicsit hasonló ahhoz, mint ami az EU-FAST
esetében végül is nem sikerült Haitin a civil és a sürgős védelem összehangolásán keresztül. Most megvannak
a jogi eszközeink: az állampolgárok akarták őket, nekünk pedig bizonyítanunk kell, hogy vállaljuk a kihívást.

Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FI) Elnök asszony! Az erőszak eredetének feltárása
kivételesen fontos. Ismerem Alain Délétroz-nak, a Nemzetközi Válságcsoport alelnökének a véleményét. Ő
azt mondja, hogy a mostani események az 1990-es évek Nyugat-Balkánját idézik. Az előzőekben említett
rémtettek és azok, amelyekről a lapokban olvashattunk, felidézik a Nyugat-Balkánon tapasztalt szörnyű
kegyetlenséget. Van okunk feltételezni, hogy az akciókat provokációnak szánták. Egyáltalán nem vagyunk
meggyőződve arról, hogy valódi etnikai feszültségekről van szó. Jóval valószínűbb, hogy olyan etnikai
feszültségekkel lehet dolgunk, amelyeket a dél-kirgizisztáni területek szegénysége és elnyomottsága kavart
fel.

Különösen arra a tényre szeretném felhívni a főképviselő asszony és Georgieva biztos asszony figyelmét,
hogy az emberi jogok védelmezői jelenleg kínos helyzetben vannak. Véleményem szerint úgy tűnik, rossz
helyen keressük a bűnöst. Vannak tanúvallomások, amelyek szerint bizonyos egyének, akik bizonyítékot
kerestek, illetve dokumentálni akarták a kegyetlen tetteket, maguk is hivatalos intézkedések célpontjává
váltak.
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Jómagam nemrég Azimzhan Askarov emberi jogi aktivista érdekében emeltem fel a szavam. Őt őrizetbe
vették, és még mindig letartóztatásban van, amennyire tudjuk. Askarov a kegyetlenkedéseket kísérő
eseményekről gyűjtött bizonyítékokat. Ebben az értelemben veszélyes lehet, ha bizonyos felek is érdekeltek
a kérdésben.

Arra szeretném kérni a Bizottságot és a főképviselő asszonyt, hogy szenteljenek kiemelt figyelmet annak,
hogy az emberi jogi szervezetek számára biztosítva legyen a hatékony cselekvés lehetősége, mivel jelenleg
alighanem nekik van a legnagyobb lehetőségük kideríteni, hogy mi is történik valójában, valamint ők tudnak
megpróbálkozni a béke és a stabilitás megalapozásával.

Struan Stevenson, az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Két hete Üzbegisztánban jártam. Rangidős
miniszterekkel voltak találkozóim Taskentben, akik részletesen informáltak a jelenlegi dél-kirgizisztáni
erőszakos cselekményekből adódó menekültválságról. A problémáról részletesen tájékoztattam írásban a
főképviselőt.

Az üzbég kormány habozás nélkül az előző elnököt, Kurmanbek Bakijevet hibáztatja. Szerintük neki döntő
szerepe volt a dél-kirgizisztáni felkelések kitörésében Osban és Dzsalálábádban. Rámutatnak, hogy ezekben
a városokban évezredekig élt együtt békességben a kirgiz és az üzbég népesség. A minisztereknek, akikkel
találkoztam, meggyőződésük, hogy az ártatlan civilek ellen elkövetett erőszak és kegyetlenség olyan rettenetes
mértékű volt, amilyet csak gyilkoláshoz szokott zsoldosok tudnak véghezvinni – talán afgán vagy csecsen
veteránok –, körülbelül kétezerre teszik a halálos áldozatok számát. Számos áldozatot láthatólag gyakorlott
mesterlövészek lőttek le; terhes asszonyokat beleztek ki, fiatal lányokat erőszakoltak és öltek meg brutálisan,
csecsemőket fejeztek le, majd testüket a folyóba dobták.

Bár amikor szembesültek az erőszak mértékével, kirgiz és üzbég tinédzserek és fiatalok is részévé váltak az
eseményeknek, mégis úgy tűnik, az ilyen méretű erőszak bizarr és valószínűtlen volna egy olyan felkelésben,
amelyben egyedül fiatal helyi kirgiz polgárok vettek részt. Taskentben az az általános nézet, hogy a felkelést
jó előre kitervelték, és hogy Bakijev pénzelte helyben, Dél-Kirgizisztánban a családja és a helyi támogatói
által továbbított utasítások révén.

Az ennek következtében Üzbegisztán határán átkelő menekülthullám százezres nagyságrendet öltött. A
menekülteket a határ közelében felállított tizenöt táborban szállásolták el. Az üzbég kormány jó színvonalú
sátras elszállásolást, egészségügyi létesítményeket, élelmiszert és orvosi segítséget biztosított, azonban a
menekültek száma jóval meghaladta azt, amelyet előre tudtak volna jelezni, és jelenleg nehézségek vannak
a fenntartási költségek folyamatos előteremtésével is. A legkétségbeesettebben élelmiszervásárlásra szeretnének
pénzügyi támogatást kapni. Attól tartanak, hogy a probléma hosszú távon fennáll majd, mivel a lakóhelyüket
elhagyó üzbégek félnek visszatérni kirgizisztáni otthonaikba az ott tapasztalt súlyos erőszak miatt.

A tizenöt üzbegisztáni menekülttábor mostanára megtelt öregekkel, nőkkel, gyerekekkel és számos sebesülttel,
akik számára megfelelő orvosi felügyeletet biztosítanak az üzbég hatóságok. A menekültek egy része visszatért
Kirgizisztánba, azonban sokan magukkal vitték a sátrakat, és közvetlenül a határ másik oldalán vertek tábort.
A veszély első jelére készek visszamenekülni Üzbegisztánba. Rettegnek visszatérni Osba és Dzsalálábádba,
ahol az üzbég otthonok több mint 75%-át és a legtöbb üzbég üzletet feldúlták.

Az üzbég kormány természetesen hálás azért az ötmillió euró értékű segélyért, amit az EU ajánlott fel a kirgiz
és az üzbég kormánynak. Sürgetik az ENSZ-t, hogy biztosítson embereket a segélyek helyben történő
elosztásához, de megismétlik, hogy csak Üzbegisztánban körülbelül napi ötmilliós összegre lenne szükség
a menekültválság megfelelő kezeléséhez. Üzbegisztánban rendelkezésre áll az ellátáshoz elegendő mennyiségű
gabona és más alapvető élelmiszer, illetve gyógyszer, ám az elosztást nem tudják megoldani pénzügyi
támogatás nélkül. Az üzbég kormány hangsúlyozza, hogy szükség van a felkelés körülményeit felderítő
nemzetközi vizsgálatra. Örülök, hogy a mostani állásfoglalásban támogatni fogjuk ezt a kezdeményezést.

Joe Higgins, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Csak két hónapja annak, hogy a kirgizisztáni
forradalmi események nyomán megdőlt a korrupt bakijevi rezsim, és megalakult az ideiglenes kormány.
Azonban sajnos – mint ahogy arra közvetlenül a közelmúltban történt erőszakos cselekmények megtörténte
előtt is rámutattunk – a fosztogatók egyik csapatát csupán a másik váltotta. Erre utalnak azok a korrupcióról
és nepotizmusról szóló hírek, amelyek hamar felreppentek az új kormány egyes köreivel kapcsolatban.

A mostani, etnikai alapú erőszakos cselekmények újabb rémálmot jelentenek a köznapi embereknek. Ezek
a cselekmények nem spontán történtek: az erőszakot felkorbácsolták. Hitelesnek tűnő állítások szerint a
bűnbandákkal szövetkező Bakijev-féle elemek a felelősök.
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Különösen szignifikáns jelentősége van annak, hogy az üzbég és a kirgiz szomszédok e pogromok ellenére
számos területen megpróbáltak segíteni egymásnak. A dolgozók és a szegények együttes gondolkodása –
kirgizeké és üzbégeké egyaránt – teremti meg az olyan radikális igényekhez kapcsolódó megoldás alapját,
amely szerint a nemzeti vagyont köztulajdonná kell tenni annak érdekében, hogy ezúttal felhasználhatóvá
váljon a többség, a köznapi emberek javára, és hogy a továbbiakban ne a korrupt elitet szolgálja, akik eddig
hatalmukat gyakorolták a társadalom felett.

Bastiaan Belder, az EFD képviselőcsoport nevében. – (NL) Elnök asszony! A június közepén Dél-Kirgizisztánban
történt szörnyűségek traumatizált társadalmat hagytak maguk után. Tud az Európai Unió nemzetközi
közössége perspektívát ajánlani ebben a büntetlenséget sugalló társadalmi légkörben, ahol a kirgiz és az
üzbég közösség is par excellence a valósággal orgiába hajló gyilkos erőszak áldozatának tekinti magát? Erre
az alapvető kérdésre igen pozitív választ kaptam számos nagyszerű ötlet kíséretében tegnap reggel egy
Biskekben tartózkodó, a segélyezésben részt vevő nyugati személytől, akivel telefonon beszélgettem.

Kirgizisztán jövője szempontjából az a legfontosabb, hogy alapos, független vizsgálat menjen végbe az elmúlt
hónapok rémtetteinek ügyében. A megbízható hatalom megteremtésének és az etnikumok sikeres
együttélésének érdekében valóban fontos, hogy véget vessünk a büntetlenség kultúrájának, amely az országban
uralkodik. Ezért azt kell, hogy várjam az Európai Uniótól, hogy egy nemzetközi vizsgálat kezdeményezésével
vegye át a vezetést. Úgy értelmeztem, hogy a főképviselő és a Bizottság is határozottan támogatna egy ilyen
lépést. Az események alapos kivizsgálása lesz az új kezdet alapja, mivel a történetek és a tanúvallomások
ellentmondásosak, és senki sem bízik abban, hogy a helyi hatóságok megfelelő vizsgálatot folytatnának le.
Biskeki kapcsolatom arra nézve, hogy Európa milyen támogatást nyújthatna a szenvedő kirgiz népességnek,
gyakorlati javaslatként az ország élelmiszer-ellátásának és oktatási rendszerének nyújtott strukturális
támogatást emelte ki. Erről Rinaldi úr már korábban szót ejtett. Az oktatás rendkívül fontos.

Végezetül felszólítanám a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szenteljenek figyelmet Kirgizisztán vonatkozásában
a vallásszabadság alapvető jogának. A 2009-es vallási törvényt, amely szintén a Bakijev-rezsim emléke,
azonnal jogi felülvizsgálatra kellene küldeni. Itt az ideje, hogy Európa a folyamatos humanitárius és oktatásügyi
erőfeszítések mellett ezen a területen is utat mutasson Kirgizisztánnak. Elismeréssel tartozom a főképviselő
asszonynak és a biztos asszonynak ezért az európai állásfoglalásért, amely – örömömre – a kirgiz népesség
körében is elismerő fogadtatásra talált. Folytassuk ezt a nagyszerű munkát!

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Tisztelt Ashton asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az
elmúlt évben itt, az Európai Parlament falai között többször éreztem azt, hogy talán feleslegesen beszélünk
az Európai Unión kívüli eseményekről. Nos, ez a kirgiz esemény, ez teljesen más. Ugyanis az az etnikai alapon
történő népirtás, az a több százezer embert otthonából elűző tendencia, ami Kirgizisztánban megmutatkozott,
emellett a problémák mellett egyetlen civilizált ország sem mehet el szó nélkül, és ez az Európai Unióra
fokozottan igaz. De ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, ahhoz először is az okokat kell
látni, és itt elsősorban én a Jobbik képviselőjeként négy fő okot látok.

Az első és a legfontosabb ok, ami a problémákat kiváltja az Sztálinnak az igazságtalan, oszd meg és uralkodás
elve, amely eleve úgy húzza meg a határokat, amelyek nem esnek egybe az etnikai határokkal, feltételezve
azt, hogy itt etnikai konfliktusokra fog sor kerülni. A másik az az, hogy értékes területeket nem logikusan
osztottak fel az államok között, tehát itt is az igazságtalan határok meghúzása, amely eleve konfliktusok
generálására alkalmas. A harmadik, az pedig ami eddig nem hangzott el sajnos, az az iszlámnak a
radikalizálódott szélsőséges irányvonalai, amik mondjuk leginkább a Fergana-völgyre jellemzők és szintén
különböző problémák okozójaként lehet megnevezni. És itt nagyon jelentős ugye Kirgizisztánban a víz
kérdése, ugye Üzbegisztán exportjának mintegy 90%-a gyapot és pontosan tudni, hogy ha Kirgizisztán kvázi
elzárja a csapokat, akkor Üzbegisztán gazdasága tönkremegy pár hónap alatt. És ami a legfontosabb, amit
ki kell mondanunk, hogy ezeket a problémákat azonnal orvosolnunk kell, mert kedves képviselőtársaim,
újabb népirtások elé nézünk, hogyha ezeket a lépéseket nem lépjük meg. Mégpedig amiket meg kell lépnünk,
ugyanis ez a közép-ázsiai, belső-ázsiai térség, pontosan tudjuk, hogy nem csak Kirgizisztán, hanem ugyanúgy
Üzbegisztán és Tadzsikisztán is egy instabil területnek számít. Azokat, hogy ezeket a konfliktusokat elkerüljük,
először is garantálnunk kell az igazságos vízelosztást. Másodszor pedig valamilyen módon el kell érnünk,
hogy könnyített határátlépés legyen ezek között az országok között, hogy az etnikai problémákon, etnikai
feszültségeken tudjunk hárítani. Valamiféle regionális együttműködést kell kiharcolnunk, hogy ezekben az
államokban létrejöjjön – és itt Üzbegisztánt, Tadzsikisztánt és Kirgizisztánt értem –, tehát regionális
együttműködésre, hogy érdekeltté tegyük őket abban, hogy békésen éljenek egymás között. Kölcsönös
bizalmi rendszert kell létrehoznunk és ebben az Európai Uniónak különlegesen nagy szerepe van, hiszen
magának a közvetítő szerepét, egészen biztos vagyok, hogy az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak
kell ellátnia.
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Elisabeth Jeggle (PPE). – (DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy örömmel vettem tudomásul a június
27-i népszavazás eredményét. A kiváló eredmény nyilvánvalóvá teszi, hogy a kirgizisztániak aktív részesei
szeretnének lenni a politikai döntéshozatalnak, és támogatják az új alkotmányt.

E tekintetben szintén hasznos lépésként kell értékelnünk a jelenlegi kirgiz helyzettel kapcsolatos, frakcióközi
munkával kidolgozott állásfoglalásunkat. Az ideiglenes kormánytól azt várjuk, hogy jogszerű, békés
eszközökkel állítsa helyre a közrendet, és minden erejével támogassa a polgárok közti megbékélést. Nagyon
fontosnak tartom, hogy az Európai Unió – még ha úgy is tűnik, hogy sikerült úrrá lenni a közvetlen
vészhelyzeten – továbbra is támogassa a kirgizisztáni népet és másokat is. Támogassa az ideiglenes kormányt,
és segítsen elérni a stabilitást. Úgy látom, hogy Kirgizisztán fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy elsődleges
célként kezeljük a különböző etnikai csoportok közti megbékélést, és hogy ezzel létrejöhessen a békés egymás
mellett élés.

Nekünk, az Európai Parlamentnek most arról kell gondoskodnunk, hogy a tervezett parlamenti választások
után közvetlenül létrejöjjön az új parlamentközi kommunikáció. Ez Kirgizisztán és az Európai Unió
gyümölcsöző együttműködésének egyik alapfeltétele. Véleményem szerint alapvető jelentősége van annak,
hogy az Európai Unió tárgyalásai során ne csupán egyes régiókra koncentráljon, hanem egységként tekintsen
a közép-ázsiai térségre. Eközben mindvégig a nyílt párbeszédnek kell az előtérben állnia. Így az Európai
Uniót nemcsak gazdasági és fejlesztési kérdésekben tekintik majd partnernek, hanem politikai partneri
szerepe is láthatóvá válik. A demokratizálódás és az emberi jogok tiszteletben tartása nézőpontunk szerint
minden országban a békés egymás mellett élés alapfeltételeihez tartozik. A mostani állásfoglalással felhívjuk
a figyelmet az ország továbbra is törékeny helyzetére.

Biztos asszony, Ashton bárónő! Nagyon köszönöm gyors, határozott állásfoglalásukat. Támogatjuk önöket,
az ország polgárai pedig megérdemelten kapnak támogatást.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Ashton bárónő, Georgieva asszony, hölgyeim és uraim! Kirgizisztán gyakran
kerül az Európai Parlament és a speciális Külügyi Bizottság napirendjére. Ez az országnak, valamint az Európai
Unió Közép-Ázsiával mint egységgel kapcsolatos politikájának jelentőségét is érzékelteti. Az ott végbemenő
események igen gyorsak és ellentmondásosak. A kormány stabilizálására irányuló kísérleteket súlyos etnikai
összecsapások kísérték, amelyek során a különböző becslések szerint háromszáz és kétezer közé tehető a
halálos áldozatok száma, százezer ember pedig a szomszédos Üzbegisztánban keresett menedéket.

Egyébként tisztelettel kell adóznunk az üzbégeknek a konfliktus kiterjedését megelőző lélekjelenlétükért.
Másfelől a kirgiz hatóságok megfelelő reakciójának következtében a rend viszonylag gyorsan helyreállt.
Azonban az érintett országrészben csak akkor lehet tartós a stabilitás, ha azonosítják és megbüntetik a
konfliktus felbujtóit és a bűncselekmények elkövetőit.

Az ország ideiglenes vezetésének is nagy elismerés jár az országban végrehajtott politikai reformok védelmében
mutatott eltökéltségükért és azért, hogy az osi és dzsalálábádi összecsapások ürügyén nem halasztották el
a kitűzött népszavazást. Ezt erősíti meg az is, hogy a népszavazást szó szerint napokkal a kirgizisztáni
összecsapások után sikeresen megtartották, és ezzel megváltozott a különböző intézmények befolyásának
az egyensúlya: a kirgiz parlament és a kormány nagyobb hatalmat kapott az elnökségi hatalom rovására.

Ezenfelül fontos lépés volt, hogy nagyobb legitimitást kapott az ideiglenes elnök, Roza Otunbajeva, akit az
egyeztetéseket követően 2011 végéig megerősítettek átmeneti pozíciójában. Az ország az ősszel parlamenti
választásoknak is elébe néz. Azért hangsúlyozom ezt a tényt, mert álláspontunkat minden részletet figyelembe
véve kell kialakítanunk. Az Európai Unió gyorsan és helyénvalóan reagált, amit szeretnék önöknek
megköszönni.

Azonban eljön annak az ideje, amikor felül kell vizsgálnunk jelenlegi politikánkat, és meg kell találnunk
annak a lehetőségét, hogy az Európai Unió komolyabban elköteleződjön Kirgizisztán és a közép-ázsiai térség
mellett egyaránt. A szükséges anyagi eszközök a rendelkezésünkre állnak. Ám más térségekhez hasonlóan
mostantól itt is azon kell munkálkodnunk, hogy fő támogatóból Oroszország, Kína és az Egyesült Államok
mellett valódi politikai szereplővé váljunk. Úgy látom, hogy egyedül mi segíthetünk felülkerekedni a térség
legnagyobb elégtelenségén, a demokrácia hiányán.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Elnök asszony! Ahogy előttem már sok képviselő elmondta,
Kirgizisztánban még mindig labilis a helyzet, és sajnálom, hogy az állásfoglalás nem tükrözi az itt elhangzott
beszédeket.
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Ha megengedik, felteszem azt a kérdést, hogy vajon kinek válik javára az erőszak elharapódzása abban az
országban. Ki akar a demokrácia megalapozásának sikertelenségéből hasznot húzni? Ki akar abból hasznot
húzni, hogy megakadályozza az ideiglenes kormányt a demokratikus, alkotmányos rend és a jogállamiság
helyreállításában? Ki akar hasznot húzni az erőszak etnicizálásából? Aki csak egy kicsit is tud az országról
valamit, annak csupán ezeket a kérdéseket kell feltennie magának, és máris felismeri a helyzetet. Hogy is
tekinthetnék másképp arra a tényre, semmint csodára, hogy a június 27-i népszavazás békés körülmények
között, magas részvételi aránnyal zajlott le, és hogy a választók több mint 90 százaléka az új alkotmány
mellett tette le a voksát?

Igen, Ashton bárónő, Georgieva asszony, az EU-nak teljesen el kell köteleznie magát Kirgizisztán mellett,
de ezt beavatkozás nélkül kell tennie. Emellett minden szükséges segítséget meg kell adnia annak biztosítására,
hogy az ország népessége – eredetre való tekintet nélkül – ne eshessen olyan politikai és diplomáciai problémák
áldozatául, amelyekhez nincs semmi köze. Ne éljünk vissza a kirgizeknek az EU-ba vetett bizalmával!

David Campbell Bannerman (EFD). – Elnök asszony! Nem hiszem, hogy van közöttünk, aki ne érezne
együtt a kirgiz népességgel a most átélt szenvedések miatt: a zavargásokban kétezren vesztették életüket, és
négyszázezren hagyták el az otthonukat – túlnyomórészt az üzbég közösség tagjai –, amivel hatalmas nyomás
nehezedik Üzbegisztánra.

Ez, a Vöröskereszt szavával élve, hatalmas válság. Ez az ország már eleve a volt szovjet tagköztársaságok
legkisebbike és legszegényebbike. A jelenlegi állapot tragikus egy olyan ország számára, amely ilyen komolyan
törekszik a parlamentáris demokráciára. Úgy tűnik, a válságot éppen azok az alkotmányos változások idézték
elő, amelyek felé annyira törekszenek. Emellett ez az ország a világ azon kevés mohamedán nemzeteinek
egyike, amelynek női vezetője van; reméljük, hogy Irán hamarosan követni fogja ezt a példát. Ez a hölgy,
Roza Otunbajeva egy volt kommunista ázsiai ország első elnöke – és ennek örülünk.

Minden demokratikus nemzetnek meg kellene tennie minden tőle telhetőt a parlamentáris demokráciát
célzó hasonló törekvések támogatására, de ez a készülő demokrácia erős autokrata szomszédok tengerében
úszik, és határain folytonosan jelen van a radikális iszlám fenyegetés. Ez a nemzet a demokrácia határvonala,
és érdemes a támogatásunkra.

Attól tartok, hogy az ország nagyobb hatalmi játszmák játékszerévé vált. Most a Sanghaj Együttműködési
Szervezet része, amelynek segítségével Kína és Oroszország hatalmat gyakorol a közép-ázsiai területek felett,
e szervezet ténykedését pedig bizonyos mértékű gyanúval kellene kezelnünk. Kínát és Oroszországot az is
ösztönzi, hogy ha az ellenzéki erőket titokban támogatva destabilizálják az országot, azzal fenyegethetik az
amerikai légitámaszpont jelenlétét is.

Hadd fejezzem be azzal, hogy minden demokratikus nemzetnek támogatnia kell ezt a bátor, törekvő, ám
nagy bajban levő népet.

Alojz Peterle (PPE). – (SL) Öt évvel a kirgizisztáni hatalomváltás után az új forradalom súlyosabb politikai
válságot okozott, amely a szélesebb térségre nézve is következményekkel jár. Fontos kiemelni, hogy az
alkotmányos változásokról szóló népszavazás – amelyet az ősszel parlamenti választások követnek – a válság
ellenére békésen és demokratikusan zajlott.

A további stabilizációhoz a demokratikus választásokon túl az ország déli területein kitört tragikus konfliktus
okainak objektív vizsgálatára, a kirgiz és az üzbég közösség megbékélését segítő erőfeszítésekre, a további
humanitárius katasztrófák megelőzésére és a nemzetközi segélyek hatékony koordinációjára van szükség.

Ugyanakkor több figyelemmel kell segítenünk a hosszú távú helyes kormányzás bevezetését, mint azt öt
éve tettük. A rendőri vagy a jogi segítség önmagában nem elegendő. A nemzetközi közösség tevékenységének
– Törökországot is beleértve – Kirgizisztán határainak lehető leghamarabbi megnyitásához kellene vezetnie
az összes szomszédos ország vonatkozásában.

Örülök, hogy az Európai Unió hamar részt vállalt az eseményekben, és meggyőződésem, hogy tevékenységünk
gyorsaságával és hatékonyságával képesek leszünk – mivel ez kötelességünk – hozzáadott értéket teremteni.
Most a humanitárius érdekek a legfontosabbak, de nem fogunk tudni hosszú távon foglalkozni velük, ha
ezzel párhuzamosan nem egy világos politikai koncepció mentén cselekszünk.

Nyilvánvaló, hogy Kirgizisztánnak hathatós nemzetközi támogatásra van szüksége, hogy a népszavazás óta
bekövetkezett politikai változások önmagukban nem hoznak gyors vagy pozitív eredményt, valamint hogy
ez a válság semmiképpen nem szolgálja az Európai Unió érdekeit. Remélem, hogy vállalkozásunk sikeres
lesz.
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Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) A kirgiz helyzet eredményeként emberek százai haltak meg, ezrek
pedig megsebesültek. Ebben a szituációban az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek is meg kell
értenie, hogy ha a világ bizonyos részein készek vagyunk feláldozni az emberi jogokat a stabilitás érdekében,
akkor az nem a szavazati vagy a képviseleti jog problémája lesz, hanem az alapvető emberi jogot, az élethez
való jogot érinti.

Az Európai Unió finanszírozási és humanitárius segélyt adott. Ashton bárónőnek is szeretném nagyon
megköszönni, hogy valóban igen gyorsan reagáltunk a történtekre. Azonban az a véleményem, hogy ez még
csak a kezdet.

Az EU-nak fel kell ismernie, hogy közép-ázsiai stratégiája nagyon gyenge. Több pénzügyi segítséget kellene
nyújtanunk és nagyobb politikai jelentőséget kellene tulajdonítanunk ennek a térségnek, amely – mint arra
az előttem szólók közül többen is rámutattak – az Európai Uniót ragyogó példának tekinti.

Több képviselőtársammal nemrég jártunk Kazahsztánban és Tádzsikisztánban, és a saját szemünkkel láttuk,
hogy az ottaniak hisznek benne, hogy valódi segítséget tudunk nekik nyújtani.

Az a véleményem, hogy az EU-nak erre kell koncentrálnia. Növelnünk kell a befolyásunkat, mert a térséget
veszély fenyegeti, természetesen Oroszország és Kína részéről. Arra várnak, hogy hibát kövessünk el, és
hogy így ők a térség stabilitását, békéjét és együttműködését biztosító, erős támogató szerepében jelenhessenek
meg.

Tényleg el kell fogadnunk, hogy ez a térség kivételesen fontos a számunkra, akár mint szállítási útvonal Kína
és az EU között, akár mint olyan gazdag – sőt elképesztő – természeti erőforrásokkal rendelkező térség,
amelyre az EU-nak is szüksége van.

Következésképpen számunkra is fontos a régió stabilitása. Azért is biztosítanunk kell a békét a térségben,
mert ide tartozik Afganisztán is. Erről a problémáról szintén nem feledkezhetünk meg.

Stevenson úrhoz is van egy kérdésem, aki most ugyan nem figyel, de remélem, eljut hozzá a szavam. Ő
hozzászólt ahhoz a témához, amely szerint a zavargásokat valójában a korábbi elnök, Bakijev bizonyos
támogatói vagy családtagjai idézték elő.

Az a kérdésem, hogy ténylegesen kizárhatjuk-e a korábbi elnök, Bakijev családjának lehetséges érintettségét.
Mindenképpen alaposan ki kell vizsgálni a történteket, hogy megtudhassuk, mi valójában az igazság.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Úgy látom, mind arról beszélünk, hogy mi okozta a jelenlegi kirgiz válságot.
Bakijev elnök hatalma olyan gyűlölet tárgya lett, ami a megdöntéséhez vezetett, ám a Fergana-völgyben,
pontosabban Os és Dzsalálábád térségében mészárlások is voltak, és humanitárius katasztrófa történt.
Körünkben már felhívták a figyelmet a Fergana-völgy fontosságára a kisebb térség tekintetében. A völgy
fontos a vízkészletek szempontjából, de azt is meg kell jegyeznünk, hogy a mészárlásokat részben radikális
csoportok ösztönözték – ezzel kapcsolatban az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom és az Iszlám Dzsihád Unió
nevét említik. Ezeket – egyesek szerint – többek között a megdöntött elnök, Bakijev fiától származó
forrásokból pénzelték.

Az alkotmánymódosításokról népszavazást tartottak. Üdvözöljük, hogy a szavazók 90 százaléka támogatta
a módosításokat. Az országot jelenleg vezető Otunbajeva elnök erős asszony, aki valóban akarja ezeket a
változásokat. Otunbajeva a társadalom többségi támogatását élvezi, és a kirgiz parlament megerősítése a
célja. Ez a jelenlegi kirgizisztáni hatóságok nagy sikere. Ezt támogatnunk kell.

Az, hogy a népszavazás békés úton zajlott le, és többek között az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezettől is jó értékelést kapott, megteremti a stabilitás látszatát. Azonban ez a stabilitás valójában nagyon
sérülékeny, és csupán a felszínen létezik. Ennek okai közé tartozik a kirgizisztáni államszervezet eróziója,
és az, hogy a választásokat október 10-én fogják tartani, mivel ezek miatt nem mehetnek végbe gyorsabb
reformok. Az okok közé tartozik még a gazdasági és szociális válság, valamint Kirgizisztán nem hivatalos
hatalmi struktúrái és a bűnbandáknak is nevezhető csoportok. Ezenfelül természetesen humanitárius
katasztrófáról is szó van, amellyel megpróbálunk megbirkózni, ám az is természetes, hogy még nem sikerült
teljesen túljutni rajta.

Az a véleményem, hogy ezeket a problémákat fokozza a térség két meghatározó országának, Oroszországnak
és Kínának a valamelyest hibás megközelítésmódja, amely természetesen különbözik az Egyesült Államok
megközelítésmódjától. Már elhangzott körünkben, hogy Oroszország többek között az Egyesült Államok
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manaszi támaszpontjának jelenléte miatt is másként közelít Kirgizisztánhoz, és nyilvánvalóan hatalmas a
befolyása.

Messzemenőkig támogatom a biztosok véleményét a humanitárius segélyezés intenzívebbé tételének
szükségességéről, valamint azt is, hogy független bizottságot jelöljünk ki a válság okainak felderítésére.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Szoros figyelemmel kísértem az elmúlt hónapok kirgiz eseményeit,
különösen Roza Otunbajeva médiában történő megjelenése óta. Tíz éve a kollégám volt – országa londoni
nagyköveteként. A litván és a kirgiz követség egymás szomszédságában volt, gyakran találkoztunk és
beszélgettünk. Az a benyomásom, hogy Roza Otunbajeva nemcsak gyakorlott diplomata, hanem erős,
demokratikus nézeteket valló politikus is, aki józanul mérlegeli mind a saját országában, mind a világban
uralkodó helyzetet. Az az érzésem, hogy kirgiz elnökké választása stabilizálni fogja a helyzetet az országban,
segíti a reformok gyors beindítását, valamint közel s távol javítja az ország szomszédaihoz fűződő viszonyát.

Kirgizisztán most válik a térség első parlamentáris köztársaságává, amelyet nem irányíthatnak tovább családi
klánok. Azonban a helyzet továbbra is rendkívül összetett. Az üzbég nemzetiségű menekültek, akik még
nem tértek vissza otthonaikba, nem vettek tudomást a népszavazásról. A zavargások veszélye továbbra is
fennáll, különösen az őszi parlamenti választásokat közvetlenül megelőző időszakban.

Az Európai Unió tagállamainak sürgősen meg kell állapodniuk az EU szerepvállalásának pontos
mechanizmusairól és mértékéről a konfliktus esetleges továbbmélyülésének esetére. Ebben fontos szerepet
kell szánni az EU válságkezelő missziójának. Meg kell erősítenünk az ENSZ, az EU és az EBESZ közti
koordináció működését.

Kirgizisztán rendvédelmi hatóságait felszólítom, hogy tisztességes per útján vonják felelősségre a véres
események felbujtóit. A társadalom egyesítésének, a demokrácia elterjesztésének és a korrupció leküzdésének
legbiztosabb módját az egészségügyi ellátás, az oktatás és a munka jogának biztosítása jelentené.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Megráztak
a nemrég történt kirgizisztáni események – az erőszakos zendülések, a mészárlások, a házak felégetése és a
menekültek ezreinek áradata, akik az erőszak elől keresve menedéket hagyták el otthonaikat –, és együtt
érzek az áldozatokkal. Ugyanakkor ezek a kirgizisztáni események fényt vetnek a közép-ázsiai helyzetre is,
amelyet mi sem figyelhetünk közömbösen itt, az Európai Parlamentben. Éppen ellenkezőleg: minden
figyelmünket e térség országainak kellene szentelnünk. Eközben nemcsak azokra az országokra kellene
figyelnünk, amelyek ásványkincseik révén kiemelt gazdasági jelentőséggel bírnak Európa szemében, hanem
a 2007-ben elfogadott közép-ázsiai stratégiának megfelelően az összes államnak azonos fontosságot kellene
tulajdonítanunk. Úgy vélem, ez a kötelességünk.

Azok a közép-ázsiai államok, amelyek nem egészen húsz éve megszabadultak az előző cári, majd szovjet
uralomtól, nehéz örökséget kaptak. A Sztálin által önkényesen kijelölt határok, amelyek nincsenek tekintettel
a térségben élő népek hazájának területére, szemmel láthatóan megnehezítik az együttélést az érintett államok
határain belül és kívül is. A szegénység, a korrupció, az emberi és a kisebbségi jogok semmibevétele, a
diktatórikus rezsimek, az olyan gazdasági körülmények, mint amilyenekkel például Tádzsikisztánban vagy
Kirgizisztánban találkozhatunk, amelyek százezreket kényszerítenek emigrációba, hogy munkát
vállalhassanak, a konfliktusok erőszakkal történő megoldása – mindennek eredményeként a régió országainak
jövőbe vezető útját kérdőjelek szegélyezik.

Az Európai Unió nem nézheti ezt ölbe tett kézzel. Ha nem szeretnénk ezeket az országokat a fundamentalista
szerveződés útjára vezetni, és az ottani embereket nem szeretnénk hosszú távon diktatórikus rezsimeknek
kiszolgáltatni, akkor ez teljes elköteleződést kíván tőlünk. A sürgős materiális segítségnyújtás mellett
kapcsolatokra is szükségünk van ezekkel az országokkal, hogy aktívan támogathassuk az ott kialakulóban
lévő demokratikus erőket. Adjunk esélyt Roza Otunbajeva elnök asszonynak a béke megteremtésére és a
stabil politikai viszonyok létrehozásának beindítására Kirgizisztánban. A ma vitára, holnap szavazásra
bocsátott állásfoglalást kövessék tettek is, hogy Kirgizisztán és a többi közép-ázsiai állam lakói érezhessék:
nem hagyjuk őket magura a jövőbe vezető úton, és nem szolgáltatjuk ki őket antidemokratikus erőknek.
Ezekben az országokban magasak az Európával szemben támasztott elvárások, és nekünk nem szabad
csalódást okoznunk.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Áprilisban ugyanebben a Házban aggodalmunkat fejeztük ki a Kirgizisztánban
kitört erőszak kiterjedésével kapcsolatban. Az ezt követő időszakban sajnos több százan vesztették életüket
az ottani etnikai konfliktusok során.
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A kirgizisztáni helyzet továbbra is kockázatot jelent a teljes közép-ázsiai térség stabilitására. A népesség több
mint 14 százalékát kitevő üzbég kisebbség továbbra is bonyolult helyzetben van. Több mint négyszázezren
kényszerültek elhagyni az otthonukat az erőszak következtében.

Az, hogy a június 27-i népszavazás mindenféle nagyobb incidens nélkül zajlott le, arra utal, hogy a helyzet
javulhat az országban. Azt hiszem, hogy tiszteletben kell tartani a népesség kívánságát, amely több mint 90
százalékban az új alkotmány mellett szavazott.

Végül meg szeretném ismételni, hogy az Európai Uniónak mind politikai, mind gazdasági téren aktívabb
szerepet kell vállalnia Közép-Ázsiában.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – (ET) Meg szeretném jegyezni, hogy a Sztálin által kijelölt határok ugyan
továbbra is fennállhatnak, de annak az országnak, amely a Szovjetunió utódállamaként ott ül az ENSZ
Biztonsági Tanácsában, fel kell vállalnia a sztálinizmus örökségének felszámolását is. Azonban ez az ország
nem szándékozik vállalni a felelősséget azért, hogy felszámolja ezt az örökséget Közép-Ázsiában.
Oroszországról van szó. Szeretném megköszönni a Bizottságnak és a Parlamentnek is, hogy igyekszünk
segíteni a menekülteken és a rászorulókon. Ám Moszkvának is meg kellene mondanunk, hogy a felelősség
elhárítását nem tudjuk elfogadni.

Egy órát töltünk itt a kirgizisztáni és a türkmenisztáni kérdés megvitatásával, de tudják önök, mit csinál most
Vlagyimir Putyin? Nézi a spanyol–német meccset. Nem engedhetjük, hogy ez történjen.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Elnök asszony! A kirgizisztáni helyzet eredete a határok pár évtizeddel
ezelőtti, teljesen önkényes és akarattal elhibázott meghúzásában rejlik. Ez a teljes közép-ázsiai térséget érinti,
és az intézkedés nyomán számos kisebbség jött létre. Mindez a szegénységgel, valamint a megművelhető
földekért és a vízért folytatott harccal kiegészülve puskaporos hordóvá válik, amely most sajnálatos módon
ismét felrobbant.

Azt hiszem, ha tartós békét szeretnénk teremteni a teljes térségben, akkor meg kell oldani ezeket a központi
kérdéseket, mindenekelőtt a kisebbségi kérdést. A Bizottság elismerésre méltóan gyors cselekvése után a
jövőben is szembesülni fogunk ezekkel a kérdésekkel a régióban. Az államoknak meg kell majd védeniük
kisebbségeiket, és ezzel meg kell teremteniük annak az előfeltételeit, hogy a kisebbségek tagjai is biztonságban
érezhessék magukat a térségben. Ha új politikai vezetés kerül hatalomra Kirgizisztánban, akkor a politikai
felelősséget vállalók számára is fel kell tennünk ezeket a kérdéseket. Az a véleményem, hogy a hátrányos
helyzetű kisebbségek jelenléte megteremti a radikalizálódás feltételeit, és – sajnos ezt a szóban forgó régió
is bizonyítja – ha ez a szituáció vallási radikalizmussal is kiegészül, akkor olyan puskaporos hordó az
eredmény, amely bármelyik pillanatban felrobbanhat.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony!
Mai eszmecserénk megmutatja az Európai Unió kirgizisztáni helyzettel kapcsolatos mély aggodalmát és
annak a fontosságát, hogy továbbra is aktívan segítsük az országot a béke, a stabilitás, a nemzetiségek közötti
megbékélés és a demokrácia felé vezető úton.

Széles körű az egyetértés abban a tekintetben, hogy erőfeszítéseinket határozott módon nemzetközi
kontextusba kell helyeznünk. Hiszek annak a fontosságában – és bízom benne, hogy a tisztelt képviselők is
egyetértenek velem –, hogy folytatnunk kell a szoros koordinációt az ENSZ-szel és az EBESZ-szel, és mint
azt Rinaldi úr megfogalmazta, arra is tekintettel kell lennünk, hogy rendkívül fontos lesz az igazságszolgáltatás.

Mint azt a tisztelt képviselők is tudják, a dolgok jelen állása szerint a válság okai nem világosak. A tisztelt
képviselők ezzel kapcsolatban a korábbi vezetés szerepének kérdését is felvetették. A tisztelt képviselők az
igazságszolgáltatás biztosítása felett érzett aggodalmukat is kifejezték, ahogy azt is, hogy az általunk folytatott
vizsgálat nagy jelentőséggel bírhat. Ebben az összefüggésben az emberi jogi szervezetek bevonását szeretném
kiemelni és mint a kérdés fontos aspektusát elő is kívánom ezt mozdítani.

Mint a tisztelt képviselők is megjegyezték, a déli területeken a közelmúltban javult a közbiztonság, de
mindnyájan tisztában vagyunk az erőszak kiújulásának és a régióban való szétterjedésének a kockázatával.
Ennek a potenciális lehetősége továbbra is fennáll. Tudom, hogy az etnikumok között továbbra is igen éles
a harag. Nagyon ébernek kell lennünk, és folyatnunk kell a tárgyalást, a vitákat, a megfigyelést. Továbbra is
jelen kell lennünk, és együtt kell dolgoznunk helyi partnereinkkel, hogy biztosan megtehessünk mindent
ennek a demokráciának a felvirágoztatásáért.

Tudom, hogy Pierre Morel főképviselő mindent megtesz a helyben folyó munka folytatásának érdekében.
Én a magam részéről Georgieva biztos asszonnyal közösen minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért,
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hogy válaszunk megfeleljen a kihívásnak. További ez irányú munkánk során természetesen figyelembe
vesszük a tisztelt képviselők meggondolt véleményét, amelyet ma este megosztottak velünk.

Kristalina Georgieva, a Bizottság tagja. – Elnök asszony! Meg szeretném köszönni a tisztelt képviselőknek
a ma esti beszédeikbe foglalt hasznos iránymutatást.

Hadd térjek ki négy elhangzott pontra. Elsőként: több képviselő is beszélt a népszavazás és az ott hozott
helyes döntés fontosságáról. Erről bővebben szeretnék szólni, mégpedig Ashton bárónő és Morel nagykövet
érdemeit kiemelendő, mivel az EU – ezt Biskekben tudtam meg – hathatósan közreműködött a nemzetközi
támogatás megszervezésében annak érdekében, hogy a népszavazás tervezett dátuma megmaradhasson. Ez
helyes döntés volt, mivel jelentős lökést adott a kormány elismerésének, valamint a menekültek visszatérésére
is mágnesként hatott.

Ezzel áttérek a második pontra, a határ túloldalán uralkodó helyzetre. Szinte kizárólag azoknak az embereknek
van szükségük orvosi felügyeletre, akik a határ másik oldalán, Üzbegisztánban tartózkodnak. A határon
átkelők túlnyomó többsége visszatért, habár – mint elhangzott – még mindig félnek, hogy az események
túlzottan kritikusra fordulhatnak. Félő, hogy ha a mészárlások után eltelik negyven nap, a gyász véget értével
július 15–20. körül kiújulhat az erőszak, csakúgy, mint a választásokat közvetlenül megelőző időszakban,
október 10. előtt.

Ezzel áttérek a harmadik pontra. Meg szeretném osztani önökkel, hogy Otunbajeva elnök asszony elismeréssel
adózott Karimov üzbég elnöknek helyénvaló reakciójáért és azért a támogatásért, amelyet a szomszédos
Üzbegisztán nyújtott az erőszak visszaszorításában. De mint elmondtam, Otunbajeva elnök továbbra is kéri
a mi segítségünket – Európa segítségét – azzal kapcsolatban, hogy támogassuk az elkövetkező időkben,
mivel attól tart, hogy a demokrácia küzdelmek elébe néz Kirgizisztánban.

Hadd fejezzem be olyasvalamivel, ami prioritásainkkal és további lépéseinkkel kapcsolatos. Az országnak
segítségre lesz szüksége. Szegény országról van szó. Ott dolgoztam az 1990-es években, és látom, mekkora
demokratikus előrelépés történt, ahogy azt is, hogy az országnak még hosszú fejlődési utat kell bejárnia.
Aggasztó, hogy egyes támogatók – köztük egyes európai támogatók is – folyamatosan mérséklik
programjaikat. Szeretném megosztani a Házzal, hogy nem ez a megfelelő idő a Kirgizisztán fejlődéséhez
nyújtott támogatások csökkentésére. Természetesen közvetíteni fogjuk azt a nézetet a Bizottságtól a donori
közösség irányába, hogy megítélésünk szerint ez az időszak nem megfelelő a támogatások csökkentésére.

Kirgizisztán igen nagy mértékben klánalapú társadalom, és nem lesz könnyű ebben a közegben a parlamentáris
demokráciára törekedni. Otunbajeva asszony bátor ember, aki beiktatása alatt – amelyen megtiszteltetés,
hogy részt vehettem – hozzánk fordult, és azt mondta, hogy elnöksége rövid életű lesz. Kötelezte magát a
2011 végi visszalépésre, de megígérte, hogy elnöksége lényeges időszak lesz, és a segítségünket kérte ennek
a célnak a megvalósításához.

Úgy gondolom, megérdemli a segítségünket, és ha kitartunk mellette, az ország esélyt kap az előrelépésre –
polgáraiért, de egyben a teljes térség stabilitásának érdekében is, amely mindnyájuknak hasznára válna.

(Taps)

Elnök. – Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be(3) az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése
szerint.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. július 8-án, csütörtökön kerül sor.

18. Az AIDS/HIV, tekintettel a XVIII. AIDS-konferenciára (2010. július 18-23., Bécs)
(vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének az AIDS-ről/HIV-ről szóló nyilatkozata tekintettel a XVIII. Nemzetközi AIDS Konferenciára
(2010. július 18-23., Bécs)

(3) Lásd a jegyzőkönyvet.
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Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony,
tisztelt képviselők! Örülök annak a lehetőségnek, hogy részt vehetek ezen az emberi jogi és a HIV-ről/AIDS-ről
szóló ülésszakon. Időszerű ez a vita, hiszen 11 nap múlva kezdődik a XVIII. Nemzetközi AIDS Konferencia,
amely Bécsben kerül megrendezésre.

A HIV terjedése továbbra is rengeteg szenvedést okoz. A HIV hatásai még súlyosabbak akkor, ha az emberi
jogokat nem tartják tiszteletben, és azt is tudjuk, hogy a konfliktushelyzetek növelhetik a HIV-fertőzések
számát, főleg akkor, ha általánossá válik a nők és a gyermekek szexuális zaklatása. Megfelelő
megkülönböztetés-ellenes törvények hiányában a HIV-vel élők gyakran nem mernek segítséget kérni, mert
félnek a megbélyegzéstől.

Ezenkívül azokban az országokban, ahol a homoszexualitást bűncselekménynek tekintik, a bebörtönzés és
szélsőséges estekben a halálbüntetés is fenyegeti őket. Az emberi jogok mindenkit megilletnek, így a HIV
által érintetteket is. Mindenkit megillet az elérhető legmagasabb szintű fizikai és szellemi egészséghez való
jog, és ez természetesen azt is jelenti, hogy a HIV által érintetteknek hozzáférést kell biztosítani a vonatkozó
információkhoz, valamint a hatékony megelőzési és kezelési lehetőségekhez. Nem szabad, hogy az érintetteket
állapotuk miatt hátrányos megkülönböztetés érje.

Tisztelt képviselők! Jól tudjuk, hogy bizonyos országok megtagadják a menedékjogot a HIV-fertőzöttektől.
Előfordul, hogy a fertőzöttektől megtagadják a munkához való jogot, vagy hogy a fertőzött gyermekeket
kizárják az iskolából. Az Európai Unió mindig is a HIV által érintett és a HIV-fertőzött emberek jogaiért való
küzdelem élharcosa volt. Az Európai Tanács  2009 novemberében elfogadott következtetései tartalmazzák
a HIV/AIDS elleni harc vonatkozásában az európai cselekvési program elkészítését egy külső cselekvési
program megvalósításán keresztül, amelynek az emberi jogi aspektus is részét kell, hogy képezze.

Az Európai Unió mindig is aktívan támogatta a HIV-vel élők utazási szabadságát. Álláspontunk szerint egy
adott országba történő belépés, az ott tartózkodás, illetve az ott lakás HIV-fertőzés miatti korlátozása
hátrányos megkülönböztetés, és nem a közegészség védelmét szolgálja. Ezért pozitív jelként üdvözöljük az
USA-ban és Kínában érvényes szabályozások új keletű módosításait. Az elmúlt hónapok során az EU képviselői
mind Brüsszelben, mind a partnerországokban számos demarsot adtak ki erről a témáról, amelyek az EU
aggályainak is hangot adtak a szabad akaratukból cselekvő felnőttek szexuális magatartásának
bűncselekményként való kezelésével (Ugandában, Burundiban, Malawiban), valamint a szenegáli
AIDS-aktivisták rendőrség és igazságszolgáltatás általi zaklatásával kapcsolatosan.

A leszbikusok, a homoszexuálisok, a biszexuálisok és a transzszexuálisok emberi jogainak elősegítését és
védelmét szolgáló uniós eszközök nemrég történt elfogadása tovább fogja erősíteni az EU fellépését ezen a
területen.

Lena Kolarska-Bobińska, a PPE képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani
Ashton asszonynak, amiért – bár odakint mindenki a meccset nézi – itt megvitathatjuk az AIDS-ben szenvedő
emberek jogait. Azért vitatjuk meg ezt a kérdést, mivel mindannyiunkat nagyon aggaszt ez a téma. Bár az
elmúlt években történt fejlődés a kérdés kezelése és megelőzése terén, most már öt évnél is kevesebb időnk
van a millenniumi fejlesztési célok elérésére, amelyben a tagállamok és az ENSZ vállalták a HIV/AIDS
terjedésének megfékezését és az új fertőzések számának csökkentését.

Az igazság pedig az, hogy a fertőzöttek száma nő. Ez a növekedés különösen bizonyos területeket és bizonyos
szociális csoportokat érint, köztük a nőket és lányokat. Ezért állásfoglalásunkban három típusú fellépést
hangsúlyozunk és támogatunk. Először is azokat a jogi intézkedéseket, amelyek az AIDS által különösen
sújtott országokat arra ösztönzik, hogy az AIDS elleni küzdelmet tegyék prioritássá, és hozzanak létre a
betegség elleni küzdelemre vonatkozó terveket, ideértve a veszélyeztetett társadalmi csoportok védelmét
szolgáló, megkülönböztetés-ellenes törvények előkészítését és bevezetését is.

Másodszor pedig erőteljesen hangsúlyozzuk az oktatás területén meghozandó intézkedéseket. Nagyon fontos
az oktatáshoz és a HIV-re vonatkozó információkhoz való hozzáférés biztosítása ahhoz, hogy a
diszkriminációt megértéssé és elfogadássá változtathassuk. És ez nemcsak a fejlődő és a gyengén fejlett
országokban fontos, hanem az európai országokban is még mindig fájdalmas és fontos kérdés.

Az oktatási intézkedések mellett hangsúlyozzuk a bizonyos gyógyszerekhez való hozzáférés fontosságát.
Ősszel például szabadkereskedelmi megállapodás aláírására kerül sor Indiával. Az egyik alapvető probléma
azok közül, amelyekkel indiai látogatásunk során szembesültünk, az az volt, hogy az emberek azt
hangsúlyozták, hogy az ország nagyon olcsó gyógyszereket gyárt, amelyek segíthetnek az AIDS megelőzésében
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és az ellene folytatott küzdelemben. Ha az Európai Unióval való megállapodást aláírják, akkor ezzel
kapcsolatosan korlátozások lépnek életbe, és így ezt is figyelembe kell venni.

Michael Cashman, az S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Ahogy Ashton bárónő bevezető
nyilatkozatát hallgattam, azt éreztem, hogy nyugodt lélekkel haza is mehetek. A munkám el van végezve.
Ritkán hallottam olyasvalakit, aki a Ház ezen oldaláról és ilyen pozícióban nemcsak azt érti, hogy mit
végeztünk el eddig, és hogy min dolgozunk most, hanem azt is, hogy mit kell megtennünk a
legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében.

Ezért nagyon örülök, hogy a Parlament a jogokon alapuló megközelítés mellett döntött, mivel ha az embernek
vannak jogai, akkor azok tiszteletben tartását saját maga, illetve a civil társadalom vagy a kormány
kikényszerítheti – és ezt úgy is mondom mint a millenniumi fejlesztési célok felülvizsgálatának parlamenti
előadója.

Sajnos az AIDS és a HIV által érintettek száma egyre nő: jelenleg több mint 33 millió AIDS-szel és HIV-vel
élő van. Csak 2008-ban 2,7  millió volt az új fertőzöttek száma, többségük a szubszaharai Afrikában él, a
többségük – 60 %-uk – pedig nő és gyermek. Tehát nyilvánvaló, hogy az eddiginél sokkal többet kell tennünk.
Lehetővé kell tennünk, hogy az egyének tisztában legyenek azzal, hogy maguk dönthetnek a saját testükről,
és hogy megtagadhatják, amire mások – főleg férfiak – kényszeríteni akarják őket. Vagy ott vannak például
a transzszexuálisok, akik gyakran szexuális munkások, és nincs más választásuk, mint hogy alkalmazkodjanak
mások igényeihez. Ezért nagyon örülök, hogy utalás történik arra, hogy főként kiket érint ez a probléma.

Magasabb a fertőzöttek aránya a szexuális munkások, a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak (akik
titkolják szexuális orientációjukat, mivel ha kiderülne, kevésbé becsülnék meg őket), a transzneműek, a
fogvatartottak, az intravénás kábítószereket használók, a migráns népességcsoportok, a menekültek és az
utazó tevékenységet végző személyek között szinte valamennyi régióban. Közvetlen szomszédainknál,
Ukrajnában és Oroszországban, valamint más országokban is járványszerű méretekről beszélhetünk.

Azonban nem csak negatívumokról tudunk beszámolni, hiszen az EU vezető szerepet tölt be a küzdelemben,
és ez továbbra is így lesz. Remélem, hogy vezető szerepet fogunk betölteni a XVIII. Nemzetközi AIDS
Konferencián Bécsben is.

Még valamit akarok mondani. A milliókról szóló statisztikák helyett képzeljük el most csak egyetlen ember
életét, aki AIDS-szel vagy HIV-vel él! Gondoljunk az elveszett generációkra, az elveszett életekre, az elveszített
szerelmekre, elveszített szülőkre, elveszített testvérekre és a szeretteik elvesztése miatt tönkrement életekre!
Gondoljunk a veszteségre, mindarra a veszteségre, amelyet a HIV-vírus okozott és amelynek továbbadása
megelőzhető!

Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Mindenekelőtt szeretnék köszönetet
mondani Ashton bárónőnek a bevezetőért, valamint kollégáimnak, Kolarska asszonynak és Michael
Cashmannek felszólalásukért.

Teljes szívemből egyetértek az elhangzottakkal. El kell mondanom, hogy nagyon frusztráló, amit Michael
Cashman a végén mondott: hiszen itt egy megelőzhető betegségről van szó. Nagyon egyszerű eszközökkel
és teljesen ingyen – semmibe nem kerülne – rengeteg HIV-/AIDS-fertőzést megelőzhetnénk. Rengeteg
szenvedést megelőzhetnénk.

Szeretnék néhány kulcsszót érinteni. Kezdeném a megbélyegzéssel. Kolarska asszony említette a
diszkriminációt, és ön is említette, Ashton bárónő. Még az Európai Unióban is létezik ez a megbélyegzés.
Gondoljunk csak arra a tényre, hogy például bizonyos tagállamokban a homoszexuális személyek még
mindig nem adhatnak vért. Vagy gondoljunk arra, hogy bizonyos tagállamok – mindazon szabályok és elvek
ellenére, melyekért síkraszállunk – még mindig HIV negatív igazolást kérnek, mielőtt engedélyezik a területükre
való belépést még az Európai Unión belül is. Ezekkel a dolgokkal foglalkoznunk kell, ha más országoknak
mi akarjuk megmondani, hogyan kellene jobban kezelniük ezt a kérdést. Ha üdvözöljük, hogy az USA-ban
eltörlik az utazási tilalmat, akkor ugyanezeket az elveket kellene az Európai Unión belül is alkalmaznunk.

A megbélyegzés mellett problémát jelent a szexuális erkölccsel kapcsolatos szűklátókörűség is. Mindig
megdöbbenek, hogy a Parlamentben még mindig vannak olyan képviselők, akik nem támogatnak egy olyan
állásfoglalást, mint amilyenről pl. holnap is szavazni fogunk csak azért, mert az hivatkozik a nők szexuális
és reproduktív egészséghez fűződő jogaira és szexuális autonómiájára. Ha egyszerűen elfogadnánk ezeket
az elveket és elképzeléseket, és ha minden európai parlamenti képviselő támogatását elnyernénk, akkor igen
sok szenvedést szüntethetnénk meg. Képtelen vagyok megérteni, hogyan lehetnek olyanok, akik nem
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támogatják ezeket az elveket, és közben nyugodtan belenéznek azok szemébe – azt kell mondanom, hogy
főként a nőkébe –, akik ezekben a szörnyű betegségekben szenvednek. Szerintem a nők autonómiájával és
jogaival kapcsolatban egyértelműen állást kell foglalni. El kell végre ismerni a tényt, hogy a nőknek joguk
van a saját testükről dönteni – és nemcsak az Európai Unión kívül, hanem az Európai Unión belül is.

Ezek a dolgok – a gyógykezeléshez és a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés – semmibe
sem kerülnek. Ezek alapvető dolgok. Az Európai Unión belül ezt alapvető emberi jognak tartjuk, és a mai
vitában is erről a jogról beszélünk. Akkor mégis miért tagadjuk meg ezt a jogot más emberektől, és miért
teszünk úgy, mintha valamiféle privilégium vagy szívesség lenne? Pedig alapvető jogról van szó. Ráadásul
egy olyan gazdasági válság kellős közepén vagyunk, amely különösen az Európai Unión kívüli országokat
érinti. A gazdasági fejlődés első előfeltétele az egészséges munkaerő. Tehát fektessünk be az egészségbe!

Éppen ezért azokhoz az országokhoz szeretnék fordulni, amelyek jelenleg tervezik a fejlesztésre szánt
támogatási költségvetésük, különösen a közegészségügyi támogatási költségvetésük megnyirbálását. Ez a
terület prioritás kell, hogy legyen, és nem szabad megnyirbálni az erre szánt költségvetést. Fontolóra kell
vennünk ezen országok támogatását, de ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a nemzeti kormányok
felelősségéről sem.

Végezetül pedig felszólítom a Parlament valamennyi képviselőcsoportjának valamennyi képviselőjét, hogy
holnap támogassa ezt az állásfoglalást.

Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! Teljes mértékben támogatom a három
másik képviselőcsoport képviselői által a HIV és az AIDS kapcsán elmondottakat, és szeretném megköszönni
a főképviselő asszonynak azt a megközelítést, amellyel ezt a kérdést kezelte. A holnap elfogadandó
állásfoglalással nagymértékben hozzá fogunk járulni az e hónapban Bécsben megrendezésre kerülő XVIII.
Nemzetközi AIDS Konferenciához. Ott majd valóban hangsúlyozni tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy
az Európai Unió együtt fog működni azokkal az országokkal, ahol még mindig érvényben vannak a
HIV-vel/AIDS-szel élők ellátását akadályozó jogszabályok, illetve politikák. Ezek az államok a betegség
megelőzését is nagymértékben akadályozzák. Állásfoglalásunkban megállapítjuk, hogy még mindig 106
ilyen ország van. Külpolitikánk és fejlesztési politikánk fő feladata annak hangsúlyozása, hogy a HIV/AIDS
esetén bizonyíték alapú megközelítésekre van szükség.

Foglalkoznunk kell a még mindig létező előítéletekkel és diszkriminációval. Nagyon szomorú azt látni, hogy
számos országban még mindig bűncselekménynek tekintik a homoszexuális magatartást. El kell
magyaráznunk ezeknek az országoknak, hogy a hagyományok vagy a kultúra nem igazolhatják ezt. Hiszen
itt az emberekkel való emberséges bánásmódról van szó, a jogaikról, és ez a jogokon alapuló megközelítés
a helyes megközelítés.

Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, biztos asszony! Ezeket a statisztikákat
újra és újra el kell mondanunk, mert nem lehet őket elégszer elismételni. 2008-ban 2,4  millió új AIDS-fertőzött
volt, és 2 millióan haltak meg, az áldozatok száma pedig évről évre nő. Ma 33,4  millió ember szenved ebben
a betegségben, és ez csak becsült érték. A kétharmaduk – ismétlem, a kétharmaduk! – egyáltalán nem kap
gyógykezelést. Olyan betegségről van szó, amelynél az előfordulás gyakorisága fordítottan arányos a
kezeléshez való hozzáféréssel. Becslések szerint a szubszaharai Afrikában összesen több mint 22  millió
fertőzött él.

Egyéb egyenlőtlensége is vannak: például a fertőzöttek között továbbra is sokkal magasabb a nők száma,
mint a férfiaké. Már tegnap és tegnapelőtt is az utolsó pillanatban voltunk, tehát most nagyon sürgősen meg
kell valósítani a megelőzést, a kezeléshez való hozzáférést és az emberi jogokon alapuló választ.

Felszólítjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek eleget kötelezettségvállalásaiknak, és kezeljék az
AIDS-t globális közegészségügyi prioritásként. Ezért a kiszolgáltatottság csökkentésére és a diszkrimináció
különböző formáinak leküzdésére irányuló politikákra van szükség. Például még Európában is diszkriminálják
a normától eltérő szexuális orientációjú véradókat. A jelenlegi támogatás nyilvánvalóan elégtelennek bizonyult,
ezért meg kell erősíteni az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alapot, és fel kell
ismerni, hogy a fejlődő országok szexuális és reproduktív egészségügyi programjaira szánt költségvetés
általános megnyirbálása csak tovább súlyosbította a helyzetet.

Büszkék vagyunk Európára mint a fejlesztési támogatások bajnokára, de a bajnok nem lehet kétarcú, és ez
mindannyiunkra vonatkozik.
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Seán Kelly (PPE). – Elnök asszony! Szeretnék gratulálni Ashton bárónőnek az elvégzett jó munkához és a
bevezetőjéhez. Az alatt a rövid idő alatt, amelyet ma itt tölt, máris remekül eleget tett kötelezettségeinek.

Évekkel ezelőtt rengeteg tapasztalatot szereztem a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatosan, ugyanis Malawiban
dolgoztam önkéntesként. Saját szememmel láttam, hogyan szedi áldozatait a HIV/AIDS a gyermekek és a
felnőttek között. Malawinak 12  millió lakosa van, a születéskor várható élettartam 42 év, a
HIV-/AIDS-fertőzöttek aránya a legmagasabbak között van a világon, egy millió gyermekből közel
háromnegyedük szenved HIV-ben/AIDS-ben. Becslések szerint 86 000 ember hal meg évente HIV/AIDS
következtében, és évente legalább további 80 000 ember fertőződik meg.

A retrovírus-ellenes kezeléshez csak a rászorulók 50%-a fér hozzá, tehát rengeteg a tennivaló. Három területen
kell lépéseket tenni. Az első az egészségügyi ellátás: először is meg kell próbálni megelőzni a betegséget. Ha
ez nem sikerül, akkor kezelni kell. A második az oktatás: meg kell tanítani az embereket a megelőzésre, és
arra is, hogy együttérzőbben viszonyuljanak a fertőzöttekhez. A harmadik teendő – és ezt Ashton bárónő
is említette – bizonyos gyakorlatok felszámolása. Gondolok itt arra, hogy a törzseken belül bizonyos
egyéneknek joguk van azt tenni a fiatal lányokkal és a megözvegyült asszonyokkal, amit csak akarnak. Ennek
véget kell vetni, és ezt meg kell értetni a törzsekkel is. Szerintem az EU-n keresztül tudunk segíteni az ilyen
hagyományos gyakorlatok felszámolásában.

Végezetül szeretném azt is elmondani, hogy a fentiek során együtt kell működnünk a helyi hatóságokkal.
Egy dolgot megfigyeltem Malawiban: minden nap megvettem az újságot, és számos cikk kritizálta a nem
kormányzati szervezeteket amiatt, hogy nem működnek együtt a helyi csoportokkal. Ez intellektuális vagy
kulturális gyarmatosításnak tűnhet, és ezt elkerülendő együtt kell működnünk az emberekkel, így biztosítva
nekik a jobb életet, és így kell megpróbálni felszámolni a HIV/AIDS jelentette fenyegetést.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Elnök asszony! Nagyon örülök, hogy lesz közös állásfoglalásunk.
Remélhetőleg a Parlament nagy többsége meg fogja szavazni az állásfoglalást. Ahogy az már elhangzott, az
állásfoglalás egyben a XVIII. Nemzetközi AIDS Konferencia előkészítése is, amely szülővárosomban, Bécsben
kerül megrendezésre, és melynek mottója „right here, right now” (jogokat itt és most). Az állásfoglalás a HIV
és az AIDS jogokon alapuló megközelítése mellett foglal állást, amely a múltban nem volt jellemző.
Mindannyian tudjuk, és ma is minden felszólaló elmondta, hogy a HIV- és AIDS-fertőzötteket kitaszítja
magából a társadalom. Ezek az emberek marginalizálódnak. Nem tekintik őket a társadalom igazi tagjának.
Tehát amire szükség van az az, hogy a figyelem, a megelőzés és az egészségügyi ellátás középpontjába kell
állítani ezen személyeket.

Szeretném emlékeztetni önöket, hogy 2001-es, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól
(TRIPS) szóló dohai nyilatkozatában a WTO is kijelentette, hogy a kereskedelmi érdekek elé kell helyezni az
egészséget, és ez különösen fontos az afrikai országokban, ahol a fertőzöttek 60%-a nő és lány – mivel ők
hagyományosan kevésbé férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, és kevesebb pénzük van. Az AIDS- és
HIV-fertőzés elleni küzdelemben kulcsfontosságú a szabadalmaztatott gyógyszerkészítmények kérdése, ill.
a gyógyszereknek a szegények – a lakosság szegény rétegei – számára való elérhetővé tétele. Ahogy az már
elhangzott, a nőket és lányokat súlyosabban érinti most az AIDS/HIV, mint a kezdetekben, amikor ez a
betegség megjelent, hiszen akkor főleg homoszexuális férfiakat támadott meg. De most már nem olyan
betegségről van szó, amely főleg a homoszexuális férfiakat érinti. Ha világviszonylatban nézzük, akkor főleg
a nőket és lányokat érinti – de persze a férfiakat is.

Ezért mindenkit felszólítok – különösen azokat, akik nem írták alá a nyilatkozatot –, hogy holnap szavazzanak
az állásfoglalás mellett, ezzel is kinyilvánítva, hogy a szexuális és reproduktív egészség és az ezzel kapcsolatos
jogok mindenkit megilletnek, különösen a HIV és AIDS által érintetteket.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Az AIDS továbbra is halálos betegség, és az orvostudomány fejlődése
ellenére továbbra is emberek milliói halnak meg AIDS-ben. A HIV-vírus az immunrendszert támadja meg
oly módon, hogy a beteg előbb-utóbb belehal valamely más fertőzésbe, például tuberkulózisba vagy egyéb
fertőzésbe.

Epidemiológiai tanulmányok szerint az emberek túlnyomó többségben fertőzött személlyel való, védekezés
nélküli közösülés során fertőződnek meg.

De legyünk őszinték! Tegyük fel a kérdést, hogy kik ezek a fertőzött személyek! Véleményem szerint a válasz
az, hogy többnyire szexuális munkások (nők vagy férfiak), akik nap mint nap számos közösülést bonyolítanak
le, gyakran mindenféle védekezés nélkül. Így ők a betegség fő terjesztői, és naivak lennénk, ha azt hinnénk,
hogy a gyakoribb, például heti orvosi vizsgálat bármit is megoldana.
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Orvosként beszélek, és mint orvos tudom, hogy ha valakit megvizsgálunk hétfőn, a következő vizsgálat
pedig egy héttel később történik, akkor a köztes időszakban az illető megfertőződhet, és másokat is
megfertőzhet.

Ahogy Cashman úr is mondta korábban, a másik kockázati csoportba a gyakran homoszexuális orientációjú
szexuális munkások tartoznak. Tudjuk, hogy – mivel egy zárt és kis közösségről van szó – ebben a közösségben
jellemző a gyakori partnercsere, és csak idő kérdése, hogy egy ilyen közösség tagjai megfertőződjenek.

Ezért tennünk kell valamit. Személy szerint támogatom az új gyógymódokra irányuló kutatást. Természetesen
a retrovírus-ellenes kezelések nem mindig teljesen hatékonyak, és remélem, hogy a hetedik tudományos és
kutatási keretprogram során, amelyben európai tudományos szakemberek is részt vesznek, fel fogunk fedezni
olyan új molekulákat, amelyek valóban gyógyulást hozhatnak a fertőzöttek számára.

Még rengeteg megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Támogatom, hogy Európa nyújtson jelentős támogatást
Afrikának. Emberek millióiról van szó, különösen a szubszaharai Afrikában, és erkölcsi kötelességünk segíteni
Afrikának.

ELNÖKÖL: ISABELLE DURANT
alelnök

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nem kétséges, hogy az AIDS továbbra
is hatalmas fenyegetést jelent, és nem csak az európai polgárok számára. Évente emberek ezrei halnak meg,
a probléma pedig még súlyosabb a fejlődő országokban.

Ezért a továbbiakban is nagy figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek. Ezért jobb megelőzésre van
szükség, több információra és több rehabilitációra, de mindenekelőtt több forrásra, ezeket a forrásokat pedig
megfelelően kell felhasználni. Támogatást kell nyújtani a családoknak, mivel az AIDS áldozatainak problémája
családi probléma is. Lépéseket kell tenni a magatartásbeli és életstílusbeli választások egészségesebbé és
megfelelőbbé tételére. A cél az, hogy mérhető egészségügyi eredményt érjünk el, a közelebbi cél pedig annak
biztosítása, hogy ezek a problémák idővel egyre enyhébbé válnak.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Elnök asszony! Az elmúlt évek során újonnan megfertőződöttek többsége
15 és 24 év közötti. Tehát különösen a fiatalok becsülik alá a potenciális fertőzésveszélyt. Ők a betegség
nem ismeretének következtében fertőződnek meg. Túl fiatalok ahhoz, hogy emlékezzenek a 80-as évek
tájékoztató kampányaira, a szexuális nevelés pedig nem kötelező része az iskolai tananyagnak.

Az Eurobarometer 2005-ös felmérése szerint az európai polgárok többsége támogatja, hogy az EU nagyobb
mértékben vegyen részt a HIV/AIDS elleni küzdelemben. A felmérés rávilágít arra a problémára is, hogy a
lakosság fejében még mindig féligazságok vannak. Újabb kampányokat kell indítani, hogy az egymástól
nagyon különböző célcsoportokat megfelelő információval lássuk el, és hogy felszámoljuk a betegek
megbélyegzését.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Elnök asszony! Ahogy már Werthmann asszony is elmondta, habár
ma a világon 33 millió ember hordozza a végzetes vírust, sokan vannak – köztük különösen sok a fiatal –,
akik nincsenek tisztában az elővigyázatlansággal járó kockázatokkal, ezért valóban folyatnunk kell a
tájékoztató kampányokat, amelyek jelenleg valóban nem olyan intenzívek, mint a múltban voltak.

Másodszor pedig figyelmet kell szentelnünk a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek. Akiről kiderül,
hogy fertőzött, azt kirekesztik. Ezért az Európai Unióban a fertőzöttek kb. 30%-a nem tud arról, hogy
vírushordozó, és ez növeli a vírus átadásának kockázatát.

Ez tehát a két fő célkitűzés. Az AIDS/HIV problémáját globális közegészségügyi prioritásként kell kezelni.
A Bizottságnak és a Tanácsnak felelősségteljesen kell cselekednie, és támogatnia kell a programok
finanszírozását. Ez alapvető fontosságú. A hangsúlyt a fiatalok oktatására és tájékoztatására kell helyezni,
ezenkívül fel kell hívni a közvélemény figyelmét a problémára, az embereket pedig megfelelően kell
tájékoztatni a társadalmi kirekesztés jelentős visszaszorítása érdekében.

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony!
Azzal kezdeném, hogy bízom benne, hogy a bécsi konferencia segíteni fog az egyébként megelőzhető
HIV-fertőzésben szenvedők jogai védelmének előmozdításában és a bizonyíték alapú megelőzés, ill. a
hatékony kezelés elérhetővé tételében, ahogy erre számos tisztelt képviselő is utalt ma este.
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Szeretném biztosítani önöket arról, hogy mi itt Európában továbbra is – sőt ezentúl még inkább – elkötelezzük
magunkat ezen jogok védelme mellett a harmadik országokkal való kapcsolataink részeként is, legyenek
azok határainkhoz közeli országok vagy más kontinensek országai. Sajnálatos módon nem leszek ott a bécsi
konferencián, mert éppen a Közel-Keleten leszek, de kollégám, Dalli biztos úr, aki természetesen az
egészségügyi és fogyasztóügyi politika portfólióját is kezeli, képviselni fogja az Európai Bizottságot, és
beszélni fog a konferencia megnyitóján.

Számos bizottsági szolgálat jelen lesz olyan különböző területekről, mint az egészségügy vagy a kutatás és
fejlesztés. Engedjék meg, hogy a konferencián részt vevő valamennyi tisztelt képviselőt felkérjem arra, hogy
találkozzanak az EU szolgálataival a konferencián, ahol az EU fellépése és politikái is bemutatásra kerülnek,
és hogy vegyenek részt a Bizottság által szervezett üléseken.

Ha megengedik, végezetül valami olyasmit tennék, amit számos tisztelt képviselő is tett a mai vitában. A
saját személyes történetemet azzal kezdeném, hogy ma este fontos focimeccs volt Dél-Afrikában. Erről
eszembe jut, hogy amikor pár éve Dél-Afrikában voltam, egy ismerősöm Johannesburgból autóval elvitt
vidékre. Az ismerősöm a HIV és AIDS problémájának dél-afrikai vonatkozásairól beszélt – ezzel a problémával
rengetegen foglalkoztak, nem utolsósorban Annie Lennox énekesnő is, akivel volt szerencsém együtt dolgozni.

Autóztunk a vidéki tájon, és az ismerősöm így szólt: „A következő órában válasszon ki egy falut, bármelyiket!”
Autóztunk, aztán a számos falu közül kiválasztottam egyet. Rámutattam egy falura. Odahajtottunk, méghozzá
a temetőbe. Elmondta, hogy Afrikában az a szokás, hogy ha valaki meghal, még egy évig nem tesznek sírkövet
a sírjára, tehát ahol csak keresztet látok, kis kereszteket, ott olyanok nyugszanak, akik még nincs egy éve,
hogy meghaltak. A temetőben száz meg száz ilyen sírkő nélküli kereszt volt. Kísérőm egész egyszerűen csak
annyit mondott: „Ők mind az AIDS áldozatai.”

Tisztelt képviselők! Ezek az emberek teljesen értelmetlenül haltak meg. Szeretnék tisztelettel adózni a tisztelt
képviselőknek, akik előterjesztették ezt az állásfoglalást, és ígérem, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok
tenni az állásfoglalás végrehajtásának előmozdítására.

Elnök. – Hat állásfoglalási indítvány került előterjesztésre(4) az eljárási szabályzat 110. cikkének (2)
bekezdésével összhangban.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. július 8-án, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elena Oana Antonescu (PPE), írásban. – (RO) Folyamatosan nő a HIV-vel/AIDS-szel élők száma, becslések
szerint 33,4 millió HIV-/AIDS-fertőzött él világszerte, közülük nem kevesebb mint 2,7 millióan 2008-ban
fertőződtek meg.

Véleményem szerint mind az Európai Bizottságnak, mind a Tanácsnak fokoznia kell erőfeszítéseit a HIV/AIDS
globális közegészségügyi prioritásként való kezelése terén, és ezenközben különösképpen az emberi jogokra
kell fókuszálni a betegség megelőzése és kezelése tekintetében, valamint az érintettek ellátása és támogatása
terén. Mindkét említett intézménynek ösztönöznie kell a HIV-/AIDS-vírus által leginkább érintett országokat
a HIV elleni küzdelemre irányuló, olyan összehangolt nemzeti politikai keretek kidolgozására, amelyek
garantálni fogják a HIV megelőzésére, ill. kezelésére irányuló, hatékony intézkedéseket.

Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzetközi közösségnek a lehető legsürgősebben el kell
fogadnia azokat a törvényeket, amelyek garantálják a HIV-vírus kezelésére alkalmas, hatékony és megfizethető
gyógyszerekhez és diagnosztikai szolgáltatásokhoz, valamint a HIV-fertőzés preventív, gyógyító és palliatív
kezelését szolgáló technológiákhoz való hozzáférést.

John Attard-Montalto (S&D), írásban. – Nagyon fontos, hogy alaposan felkészüljünk erre a kulcsfontosságú
konferenciára, különösen azzal kapcsolatban, hogyan lehetne csökkenteni az érintett felek számára szükséges
gyógyszerek tetemes költségeit. Máltán az államtitkár és a gyógyszerimportőrök 63 gyógyszerkészítmény
árának csökkentéséről egyeztek meg. Ez döbbenetes, mivel Máltán több mint 3000 gyógyszerkészítményt
forgalmaznak. Tehát jelenleg az árcsökkentés csak a gyógyszerek 2%-át érinti. Azok közül a gyógyszerek
közül, amelyeknek csökkentették az árát, kettőt példaként terjesztettek a Bizottság elé, összehasonlítandó

(4) Lásd a jegyzőkönyvet.
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a máltai és a belgiumi szélsőségesen magas árakat. A 20mg-os Zocor árát csökkentették, de még mindig
240%-kal többe kerül Máltán, mint Belgiumban. Az összes többi felhozott példára igaz, hogy Máltán még
mindig drágább maradt az adott gyógyszer. A második és a harmadik legnagyobb különbség a következő
gyógyszerek esetében figyelhető meg: a 200 mg-os Tegretol esetében, amelynek ára még mindig 150%-kal
magasabb, valamint a 3 mg-os Lexotan esetén, amelynek ára még mindig 113%-kal magasabb, mint
Belgiumban. A legkisebb a különbség az Actonel 35 esetén, amelynek ára Máltán 20%-kal magasabb. Az a
tény, hogy a gyógyszerárak végre csökkenni kezdtek, bár még nem eléggé, de jól mutatja, mennyire igazunk
volt akkor, amikor nem fogadtuk el a gyógyszergyártók kifogásait. Reméljük, hogy ez még csak a kezdet, és
egyre közelebb fogunk jutni célkitűzésünk eléréséhez.

19. A kazettás bombákról szóló egyezmény 2010. augusztus 1-jei hatálybalépése
és az EU szerepe (vita)

Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság alelnökének és az Unió külpolitikai és biztonsági
főképviselőjének nyilatkozata a kazettás bombákról szóló egyezmény augusztus 1-jei hatálybalépéséről és
az EU szerepéről (2010/2772(RSP)).

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony!
Rendkívül hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ma megvitathatom önökkel a kazettás bombák kérdését.
Úgy gondolom, ez különösen időszerű most, a kazettás bombákról szóló egyezmény életbe lépése előtt
kevesebb mint egy hónappal.

Ahogy önök is tudják, az eredetileg norvég kezdeményezésre készült egyezmény betiltja majd a kazettás
bombák mindenfajta használatát, felhalmozását, gyártását és szállítását. A gyalogsági aknákhoz hasonlóan
a kazettás bombák, mint önök is tudják, mindenkit egyformán veszélyeztetnek, komoly veszélyt jelentve a
civilek, különösen a gyermekek életére.

A kazettás bombák jellegükből fakadóan ellentétesek az alapvető humanitárius elvekkel. Kis bombák
szóródnak szét belőlük nagy területen, válogatás nélküli pusztítást okozva, és ráadásul sok fel nem robbant
bomba marad a területen, amelyek később bármikor felrobbanhatnak, akár évtizedekkel a konfliktus lezárulta
után is. Az Európai Unió ezért kötelezte el magát amellett, hogy mindent megtesz ezen gyilkos eszközök
teljes betiltásáért.

A kazettás bombákról szóló egyezmény szövege 2008 decemberében született meg. Mindössze másfél év
alatt 106 ország írta alá az egyezményt, 36 ország pedig már ratifikálta is. A gyalogsági aknák elleni ottawai
egyezmény életbe lépéséhez hasonlóan ebben az esetben is jelentős reményeket keltő, komoly előrelépés
várható a kazettás bombák gyártásának, használatának és szállításának visszaszorítására – és később
megszüntetésére – irányuló közös erőfeszítéseink terén.

Az Európai Unió minden eszközzel minden lehetőt megtesz a kazettás bombák civil lakosságra gyakorolt
hatása visszaszorítása érdekében. Nem minden EU-tagállam írta alá az egyezményt, de általános egyetértés
született arról, hogy az EU aktív szerepet játszhat, sőt, aktív szerepet kell, hogy játsszon ezen a területen.
Mint önök is tudják, az EU továbbra is támogatja a bizonyos hagyományos fegyverekről szóló
ENSZ-egyezmény kazettás bombákról szóló, kiegészítő jegyzőkönyvéről szóló szélesebb körű tárgyalásokat.
A cél az, hogy kibővítsük a nemzetközi normákat ezen fegyverek körére is, és több országot vonjunk be a
folyamatba. Azt hiszem, ezt egyértelműen leszögezhetjük. A bizonyos hagyományos fegyverekről szóló
egyezmény ENSZ-egyezmény, tehát olyan multilaterális eszköz, amely a legszélesebb körben zajló egyeztetések
alapján született meg. Az egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyvek rendelkezései hozzájárulnak a harcoló
alakulatok és konfliktusok által érintett területek civil lakossága szenvedéseinek csökkentéséhez.

Ezért is nagyon fontos, hogy az EU támogassa az egyezményt és a hozzá tartozó jegyzőkönyveket. 2007
óta egy ezt célzó EU-s közös fellépés keretében pontosan ezt is tettük: támogattuk az egyezmény és annak
teljes végrehajtásának univerzálissá tételét. A kazettás bombákról szóló kiegészítő jegyzőkönyv tárgyalásai
során az EU a komoly humanitárius aggályokat kiváltó kazettás bombák használatának, gyártásának,
szállításának és felhalmozásának betiltását, nem pedig pusztán korlátozását szeretné elérni.

Számomra is világos, hogy ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya nem lehet olyan széles, mint a kazettás
bombákról szóló egyezmény hatálya, de ha sikerülne szélesebb részvétellel elérni egy ENSZ-jegyzőkönyv
megszületését – különösen azon államok részvételével, amelyek ilyen fegyvereket gyártanak és halmoznak
fel –, az nagyban segítene közelebb jutni a céljainkhoz.

07-07-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU158



A kazettás bombákról szóló egyezménnyel kapcsolatos következő lépésekkel összefüggésben: örömmel
vettem tudomásul, hogy megkezdődtek az aláíró államok közötti első, 2010 novemberében Laoszban
rendezendő találkozó előkészületei. A júniusi santiagói konferencia során sok ország mutatott igen komoly
elkötelezettséget, csakúgy, mint a civil társadalom képviselői. Sok EU-tagállam az Elnök Barátaiként (Friends
of the Chair) nagyon aktív szerepet játszott a vitában.

A harmadik országoknak nyújtott konkrét segítségnyújtással kapcsolatban hadd emeljem ki, hogy az Európai
Unió igen aktív volt ezen a téren. Segítünk a harmadik országoknak megszabadulni a
kazettásbomba-készleteiktől, segítünk megtisztítani az érintett területeket, és segítséget nyújtunk például
az afgán, a laoszi, a kambodzsai, a libanoni, illetve a szudáni áldozatoknak is. Az elmúlt 10 évben az Európai
Unió több mint 300 millió eurót költött a taposóaknák és más, háború után visszamaradt robbanóanyagok
kezelésére, amelyek közé sajnos a kazettás bombák is tartoznak.

Nagyon örömmel nézek az erről szóló mai vita elébe.

Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Köszönöm, elnök asszony. Ashton bárónő, köszönöm
kedves szavait. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott, és úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk,
hogy az Európai Unió ezen fegyverek visszaszorításában már mi mindent elért.

A háború és a polgárháború mindig a legrosszabb, ami történhet, különösen az érintett emberek számára.
Ezen a legrosszabb eshetőségen belül is vannak azonban olyan fegyverek, amelyek még a többinél is
ártalmasabbak, amelyek különösen pusztító, hosszú távú hatásokkal járnak: a kazettás bombák.

Ezért olyan fontos egyrészről az, hogy kimondhassuk, hogy ez az egyezmény augusztus 1-jén életbe lép,
másrészről pedig az, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget arra, hogy az Európai Parlament különleges szerepet
vállaljon ebben a kérdésben azáltal, hogy rendet teszünk a saját házunk táján. Konkrétan azáltal, hogy
felszólítjuk azokat a tagállamokat, amelyek még nem írták alá és ratifikálták az egyezményt, hogy ezt a lehető
leghamarabb tegyék meg – mondjuk az év végéig. Nagyszerű lenne, ha ez augusztus 1-jéig sikerülne, de nem
hiszem, hogy így lenne, mert több ország parlamentjében már megkezdődött a nyári szünet.

Szóba került egy másik kérdés is, nevezetesen az, hogy az Európai Unió – miután már jogi személynek számít
– maga is írja alá az egyezményt. Talán ezzel is ösztönözni lehetne a többi tagállamot arra, hogy tegyék meg
ugyanezt a lépést bilaterális alapon. Remélem, hogy így az Európai Uniót és tagállamait hamarosan példaként
állíthatjuk a harmadik országok elé, arra biztatva őket, hogy semmisítsék meg meglévő készleteiket annak
érdekében, hogy minél hamarabb eltűnjenek a kazettás bombák azokból az országokból is, ahol jelenleg
még vannak ilyenek.

Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök asszony, Ashton bárónő! A kazettás bombák
aránytalanul pusztítanak, immorális módon tesznek tönkre életeket és rombolják a környezetet, egyaránt
pusztítva a katonai és a civil célpontokat a hadszíntéren. Hamis és elmaradott az a gondolat, hogy ezek a
fegyverek biztonságot nyújtanának az őket használó államoknak. E fegyverek használata ezenkívül ellenkezik
a nemzetközi humanitárius joggal és árt a globális biztonságnak is. Ráadásul ezen fegyverek fő áldozatai a
fejlődő országok és azok polgárai.

A kazettás bombákról szóló egyezmény az aláíró államokat arra kötelezi, hogy fokozatosan semmisítsék
meg felhalmozott fegyvereiket, és vállalják a felelősséget a fel nem robbant bombákért, valamint az áldozatok
védelméért és támogatásáért. Az egyezmény augusztus 1-jén lép hatályba, de eddig csak 11 EU-tagállam
ratifikálta. Ezt minden tagállamnak sürgősen meg kell tennie, hogy hatásosan hozzájárulhassunk ezen
fegyverek használatának, kereskedelmének és szállításának globális visszaszorításához, valamint hogy később
sikerüljön betiltani őket és megszabadulni tőlük.

További kilenc EU-tagállam már jelezte, hogy egyetért az egyezménnyel, de eddig még nem ratifikálta. Saját
hazám, Portugália is azon országok közé tartozik, ahol hagyták, hogy az egyezmény 2008 decemberi aláírása
után a folyamat elakadjon a jogalkotás útvesztőjében. Eltelt majdnem két év, és az egyezményről még mindig
nem szavaztak a Parlamentben. Ez a késlekedés különösen kellemetlen amiatt, hogy Portugália határozottan
igyekszik más portugál nyelvű országokat az egyezmény elfogadására ösztökélni, és most Bissau-Guinea és
a Zöld-foki-szigetek is bejelentette, hogy augusztusban, annak életbe lépésekor ratifikálja az egyezményt,
tehát még Portugália előtt teszik ezt meg.

Az egyezmény ratifikálása körüli késlekedés elfogadhatatlan. Ezért kértük Catherine Ashtont, a külpolitikai
főképviselőt, hogy gyorsítsa fel az Európai Uniónak az egyezményhez való csatlakozását, amit a Lisszaboni
Szerződés lehetővé tesz.
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Az Európai Uniónak élen kell járnia ebben a folyamatban, és azt a hét tagállamot, amely még alá sem írta az
egyezményt, el kell számoltatni. Az Európai Parlament állásfoglalása, amelyben tételesen megnevezzük
ezeket az országokat, ebbe az irányba tett lépés.

Elizabeth Lynne, az ALDE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony! A kazettás bombák több ezer civilt
öltek és sebesítettek meg az elmúlt 40 évben, és ez a pusztítás sajnos ma is folytatódik. Nem szabad elfelejteni,
hogy a kazettás bombák minden harmadik feljegyzett áldozata gyerek. Vegyük egy vietnámi kislány példáját,
aki az apjának segített a kerti munkában. Egy kazettás bomba miatt mindkét lábát elveszítette. A dologban
az a tragédia, hogy ő szerencsésnek számít: a kazettás bombák áldozatainak 40%-a meghal.

Több évi kampány után most végre van egy egyezmény, ami változást hozhat. Első lépésben létfontosságú,
hogy minden EU-tagállam sürgősen aláírja és ratifikálja az egyezményt. Sajnos, ahogy Gomes asszony
mondta, és ahogy az az állásfoglalásban is szerepel, eddig csak 11 tagállam ratifikálta az egyezményt.

Ahogy közeledik az egyezmény augusztus 1-jei életbe lépése, jó lenne, ha a Parlament és a Bizottság
összehangolt módon lépne fel azért, hogy minden EU-tagállam aláírja és ratifikálja a dokumentumot. Azoknak
az EU-tagállamoknak, amelyek már aláírták az egyezményt, sürgősen tenniük kellene az egyezmény
végrehajtását szolgáló nemzeti jogszabályok megalkotásáért és meg kellene semmisíteniük készleteiket,
ahogy azt Spanyolország is tette.

2002-ben én voltam a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményről szóló parlamenti
jelentés előadója, amelyet aztán 2006-ban fogadtak el. Az EU hamarosan alá is írja ezt a történelmi fontosságú
egyezményt. Teljes ellentmondás lesz, ha ezután nem sikerül lépni a kazettás bombákkal kapcsolatban. A
jövőbe tekintve fontos az is, hogy a Bizottság és a Tanács a harmadik országokkal kötött megállapodásokba
egységes záradékként felvegye a kazettás bombák tilalmát. Kérném a főképviselő asszonyt, tájékoztasson
arról, hogy milyen tervei vannak ezen a téren.

Az egyezmény 5. cikke új humanitárius normákat is megszab az áldozatoknak nyújtott segítséggel
kapcsolatosan, iránymutatások és a helyes gyakorlat összeállítását kérve, beleértve az orvosi ellátást, a
rehabilitációt és a pszichológiai támogatást is. Ahogy a külpolitikai főképviselő asszony is említette, fontos
a konfliktusok után visszamaradt több millió fel nem robbant kazettás bomba hatástalanítása is. Az egyezmény
6. cikke felszólít minden országot, hogy nyújtson támogatást ehhez a munkához, és adjon információt az
ilyen bombák semlegesítéséhez használható különböző módszerekről és technológiákról.

Minden lehetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy megmentsük annak a több ezer embernek az életét,
akiket még megölhetnek vagy megsebesíthetnek ezek a bombák, és így kell tennünk a korábbi áldozatok
megsegítése céljából is. Eleget tudunk ezeknek a fegyvereknek a szörnyű hatásairól ahhoz, hogy tudjuk, még
azoknak sem szabadna többé használniuk őket, akik nem írták alá az egyezményt. Kérek mindenkit, hogy
támogassa ezt az állásfoglalást.

Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, Ashton bárónő, hölgyeim és
uraim! Először több mint négy éve találkoztam a kazettás bombák kérdésével, amikor civil szervezetek egy
csoportja megkereste az osztrák Parlamentet, ahol akkor képviselő voltam, azt kérve, hogy szervezzünk
valamilyen eseményt ebben a témában az egyezmény létrejötte érdekében.

A civilek között voltak áldozatok is, olyanok, akik maguk is elvesztették a lábukat vagy valamilyen más
komoly egészségkárosodást szenvedtek a kazettás bombák miatt. Fényképeket mutattak arról, hogy milyen,
amikor felrobban egy ilyen bomba. Több száz apró, színes bombára esnek szét, amelyek aztán akár évekig
is ott maradnak a környéken szétszóródva – ezért szokták fürtös bombának is hívni a kazettás bombákat.
Ha később az ott játszó gyerekeknek megtetszenek a színes tárgyak és felveszik őket a földről, akkor a bombák
felrobbanhatnak a kezükben, és a gyermekek elveszíthetik a karjukat vagy a lábukat.

Ez olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy kampányt indítottam az ügyben Ausztriában, és némi kezdeti
ellenállás után Ausztria az elsők között írta alá és ratifikálta az egyezményt. Ez mind szép és jó, de az Európai
Unió sok tagállama még mindig nem csatlakozott az egyezményhez. Nagyon örülök annak, hogy a többséget
– öt képviselőcsoportot – sikerült meggyőzni az állásfoglalás támogatásáról, különösen azért, mert tudom,
Gahler úr, hogy a csoportjában voltak bizonyos aggályok. Szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy
belementek azon országok megnevezésébe, amelyek még nem írták alá, illetve ratifikálták az egyezményt,
és amelyek még nem készek megsemmisíteni a készleteiket és kimondani, hogy soha nem fognak ilyen
fegyvert használni.
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Ashton bárónő! Önhöz két konkrét kérdésem lenne: kérném, hogy az EU mint jogi személy csatlakozzon
az egyezményhez, és hogy a harmadik országokkal folytatott minden tárgyalás során a tömegpusztító
fegyverek elterjedését tiltó szabványos záradék mellé kerüljön be a kazettás bombák tilalma is. Kérném a
válaszát ezekre a kérdésekre.

Sabine Lösing, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani
az előző felszólalásokért, amelyekkel teljesen egyetértek.

Ahogy korábban már elmondták, a kazettás bombák a létező legbrutálisabb fegyverek közé tartoznak. Több
EU-tagállam és az USA egészen a közelmúltig biztosan használt ilyen fegyvereket. Említhetném a volt
Jugoszláviát, Irakot, Afganisztánt vagy Jement. Döbbenetes, hogy – ahogy korábban elmondták – a statisztikák
azt mutatják, hogy a kazettás bombák áldozatai 98%-ban civilek, akiknek 27%-a gyerek.

Mit gondoljunk az ilyen fegyverek további használatáról? Mindenképpen figyelemreméltó, hogy a Deutsche
Bank a leányvállalatain keresztül ilyen szörnyű fegyverek gyártásába fekteti a pénzét. Bebizonyosodott, hogy
a Deutsche Bank üzleti kapcsolatban áll a kazettás bombák vezető forgalmazóival és gyártóival, köztük az
L-3 Communication és a Lockheed Martin céggel. Szégyentelen és embertelen dolognak tartom, ha valaki
civilek halálából akar gazdagodni. Az ilyen fegyverek gyártását, tárolását, szállítását és kereskedelmét be kell
tiltani.

Ezért minden EU-tagállamnak és minden más országnak is augusztusig alá kell írnia és ratifikálnia kell a
kazettás bombákról szóló egyezményt, vagy, ha ez nem lehetséges, akkor, ahogy Gahler úr is mondta, ezt a
lehető leghamarabb meg kell tenniük. Az egyezmény életbe lépéséig pedig moratóriumot kell hirdetni a
kazettás bombák használatára, gyártására és terjesztésére, továbbá a lehető leghamarabb meg kell kezdeni
a meglévő kazettásbomba-készletek megsemmisítését.

Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nevében is mondhatom, hogy
nagyon örülök a pártközi együttműködésnek és a kazettás bombák elleni egyezmény támogatásának, aminek
eredményeként ez az állásfoglalás létrejött. Úgy gondoljuk, hogy ez az állásfoglalás nagy előrelépést jelent
az ilyen gyilkos fegyverek elleni harcban.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Elnök asszony! Valóban, ahogy képviselőtársaim mondták, a 27
tagállamból csak 11 ratifikálta ezt a kazettás bombák használatát, gyártását, tárolását és szállítását tiltó,
rendkívül fontos egyezményt. Senki nem vitatja, hogy a célnak az összes tagállam általi ratifikációnak kell
lennie.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy a többi tagállam miért nem ratifikálta még az egyezményt, tekintve,
hogy az augusztus 1-jén életbe lép. A fő okot a nemzetbiztonsági megfontolások jelentik, és ezek bizonyos
esetekben meglehetősen indokoltak is, különösen az olyan országokban, amelyeknek Európai Unión kívüli
szomszédai fokozottabb agressziót mutatnak.

Ezért zárásképpen annyit mondanék, hogy ha tényleg azt akarjuk, hogy minden tagállam ratifikálja az
egyezményt, garantálva az Unió politikájának maximális sikerét, akkor meg kell győzni a feszültséget szító
szomszédos államokat is, hogy ugyanebbe az irányba haladjanak. Különösen igaz ez azokra az országokra,
amelyek csatlakozni szeretnének az európai államok nagy családjához.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) A kazettás bombák a civilekre legnagyobb veszélyt jelentő fegyverek közé
tartoznak, mert nagy területeken elszórt, mozgó, nehezen azonosítható célpontok ellen használják őket.

Ahogy már az előttem szólók is elmondták, az áldozatok 98%-a olyan személy, aki nem vett részt a katonai
konfliktusban – más szóval civil. Nagy részük – 27%-uk – gyerek.

Ezenkívül a kazettás bombák kb. 30%-a nem robban fel, hanem ott marad a földben aknaként, ami a konfliktus
vége után is veszélyt jelent a civilekre.

Ezen szomorú adatok dacára az Európai Unió sok tagállama nem írta alá a kazettás bombák gyártását,
felhalmozását és használatát tiltó egyezményt, mégpedig azért nem – és ez nagyon szomorú –, mert
fontosabbnak tartják az ilyen fegyverek gyártásához és exportjához fűződő gazdasági érdekeiket.

Elnök asszony! Ezzel a hozzáállással semmiképpen sem tudok egyetérteni, és úgy gondolom, hogy a
humanitárius szempontoknak és a civilek védelmének kell az elsődlegesnek lennie.

Véleményem szerint ezért az Európai Unió feladata, hogy nyomást gyakoroljon minden országra – különösen
az EU-tagállamokra –, hogy írják alá és ratifikálják a kazettás bombákról szóló egyezményt.
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Seán Kelly (PPE). – Elnök asszony! Ma reggel olyasmiről van szó, amit joggal nevezhetnénk a modern élet
sötét oldalának. Néhány perce a HIV/AIDS miatti halálról beszéltünk, most pedig a kazettás bombák által
megölt civilek a téma. Tulajdonképpen jó dolog, ha a Lisszaboni Szerződés által elérhetővé tett eszközökkel
élve Ashton főképviselő asszonyon segítségével legalább megpróbálunk valamilyen megoldást találni ezekre
a szörnyű problémákra.

De először is a saját házunk táján kell rendet tennünk! És, ahogy a felszólalók elmondták, a 27 tagállamból
csak 11 írta alá az egyezményt, ami nem elég. A főképviselőnek minden befolyását latba vetve meg kell
kérdeznie a többi országtól, hogy miért nem csatlakoztak az egyezményhez, és igyekeznie kell elhárítani a
csatlakozás akadályait.

Csak ezután lesz lehetőségünk arra, amit itt többen szeretnének: hogy az Európai Unió közös hangot üssön
meg a világ többi országával. Ha a saját belső ügyeinkben nincs egység, akkor hogy állhatunk ki a világ többi
országa elé azzal, hogy az új Lisszaboni Szerződés új eszközöket hozott létre és mi majd jó példával járunk
elöl? Tegyünk először rendet a saját házunk táján, és majd aztán foglalkozzunk a világ többi országával!

Elnök. – Ashton bárónő! Hogyan biztosítja majd, hogy a 16 ország augusztus 1-jéig ratifikálja az egyezményt?

Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. – Elnök asszony!
Ez nagyon fontos vita volt, és tudomásul vettem megjegyzéseiket és természetesen aggályaikat is.

Hadd kezdjem azzal, hogy az Európai Unió továbbra is aktív politikai tárgyalásokkal igyekszik elérni a
kazettás bombák teljes betiltását, mind a kazettás bombákról szóló egyezmény, mind a bizonyos hagyományos
fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény keretein belül. Továbbra is részt veszünk a nemzetközi
együttműködésben és segítségnyújtásban azáltal, hogy a fejlesztési és együttműködési politikákban központi
helyet kapnak a kazettás bombák elleni intézkedések.

Ha szabad, reagálnék még két-három fontosabb felvetésre. Először is az, hogy most, Lisszabon után az
Európai Unió csatlakozik-e az egyezményhez, az természetesen a tagállamokon múlik, hiszen az övék a
döntés joga. A képviselők teljesen jogosan vetették fel ezt a kérdést, amelyet valóban alaposan meg kell majd
fontolnunk.

Meg kell mondanom azonban, hogy a pontos helyzet tudtommal az, hogy 11 ország aláírta és ratifikálta is
az egyezményt, de van még 8 tagállam, amely aláírta, de még nem ratifikálta azt. Ez összesen 19 tagállam,
és így 8 olyan tagállam marad, amely nem írta alá az egyezményt. A képviselők egyértelműen kinyilvánították,
hogy szeretnék, ha minél több tagállam aláírná és ratifikálná az egyezményt.

Röviden kitérnék arra is, amit Elizabeth Lynne mondott a harmadik országoknak adott segítségnyújtásról,
és – ahogy azt korábban is mondtam – annak fontosságát is megemlíteném újra, hogy a harmadik országoknak
adott támogatás a politikák központi része – ez valójában Lisszabon utáni lehetőség –, illetve hogy a különböző
politikákat összehangoljuk. A meglévő külpolitikai eszközeinkkel továbbra is aktívan hozzá kívánunk járulni
a fel nem robbant robbanóeszközök, gyalogsági aknák és otthagyott lőszerkészletek megsemmisítéséhez
pontosan azon okokból, amelyeket Lunacek asszony olyan élénken leírt: amiatt, ami akkor történik, ha ezek
a színes apró bombák ott maradnak szétszóródva. Sok ember, főleg gyerekek életét tették tönkre ezek a
fegyverek: ezek a személyek elvesztették végtagjaikat vagy bele is haltak a balesetbe.

Földrajzi eszközeinket főleg a partner országok által tanúsított igények kielégítésére használjuk fel, és több
országban – például Libanonban és Srí Lankán – humanitárius segély-eszközökkel is élünk és a kezdődő
válságokat is kezeljük.

Említettem, hogy kb. 330 millió eurót költünk az aknák és a kazettás bombák által közvetlenül érintett
országok támogatására. Említettem Afganisztánt, ahol 22 millió eurót költöttünk erre, és Libanont, ahol 7
milliót, továbbá vannak előkészítés alatt álló projektjeink Bosznia és Hercegovina, Laosz és Kambodzsa
területén is.

Azt is megemlíteném, hogy mondtam ugyan egy összeget, de valójában nehéz pontos számokkal jellemezni
a programjainkat, mivel a bombák semlegesítésekor nem vezetünk pontos statisztikát arról, hogy mit is
semlegesítettünk. A fontos az, hogy megtisztítsuk a területet. Remélem, ezt minden képviselő megérti.

Végezetül elmondanám, hogy igyekszünk biztosítani, hogy a tagállamok minden segítséget megkapjanak
az egyezmény időben történő aláírásához és ratifikálásához. Minden hónapban koordinációs találkozókat
szervezünk az EU fegyverzet-leszerelési szakértőivel, ezek során pedig rendszeresen szó esik az egyezmény
érvényességének kiterjesztéséről és az aláíró államok korábban említett első konferenciájának előkészítéséről
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is. Úgy döntöttünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulunk a szeptemberben Genfben tartandó
előkészítő bizottsági üléshez annak érdekében, hogy az aláíró államok első találkozóján jó eredményeket
sikerüljön elérni.

Későre jár, de úgy gondolom, hogy rendkívül fontos vitán vehettem részt, és nagyon hálás vagyok a
felszólalásokért.

Elnök. – Hat, az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtott állásfoglalási
indítvány(5) jutott el hozzám.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2010. július 8-án, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Indrek Tarand (Verts/ALE), írásban. – Teljes mértékben támogatom a kazettás bombák használata elleni
kezdeményezést, de, mivel olyan országból származom, amelynek szomszédja nem követi az európai
hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés rendelkezéseit, azt kell mondanom, hogy ez az ötlet korai,
ezért kénytelen vagyok tartózkodni. Ceterum censeo, Franciaország eladott Oroszországnak egy Mistral-osztályú
hadihajót; és úgy gondoljuk, hogy nagyon meg fogja bánni ezt a döntést.

20. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

21. Az ülés berekesztése

(Az ülést 23.10-kor berekesztik)

(5) Lásd a jegyzőkönyvet.
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