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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (συζήτηση)

Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0204/2010) του κ. Lyon, εξ ονόματος
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά
το 2013 (2009/2236(INI)).

Έχω την τιμή να καλωσορίσω τον Επίτροπο κ. Cioloş. Στο Στρασβούργο, η Επιτροπή υποδεικνύει κατά περίπτωση
τον εκάστοτε Επίτροπο που παρίσταται στις συνεδριάσεις, αλλά θεωρώ ένδειξη αξιοσημείωτου αισθήματος ευθύνης
το γεγονός ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τον τομέα που συζητούμε είναι παρών και συμμετέχει σε αυτήν
τη συζήτηση. Πιστεύω ότι πρόκειται για εξαιρετικά θετική λεπτομέρεια.

George Lyon, εισηγητής. − (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου
στους γερμανούς συναδέλφους μου και τα συγχαρητήριά μου στους ισπανούς συναδέλφους μου μετά τον έξοχο
χθεσινοβραδινό αγώνα.

Θα ήθελα να διασαφηνίσω τα δύο θεμελιώδη, κατά την άποψή μου, ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε
σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Ποιος είναι ο σκοπός της ΚΓΠ; Γιατί εξακολουθεί να είναι σημαντική τον
21ο αιώνα; Στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, των υπερχρεωμένων δημόσιων οικονομικών και των
προϋπολογισμών λιτότητας, είναι ζωτικής σημασίας η ΚΓΠ να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, εάν θέλουμε
οι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να παρέχουν στους γεωργούς μας την απολύτως αναγκαία στήριξή τους και στο
μέλλον.

Μία από τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ικανοποιήσει την
αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών (FAO), αναμένεται να έχει διπλασιαστεί έως το 2050. Βεβαίως, η μεγάλη πρόκληση συνίσταται
στον τρόπο ανταπόκρισης στον διπλασιασμό της ζήτησης τροφίμων με φόντο τη λιγότερη γη, το λιγότερο νερό
και τις μειωμένες ποσότητες ενέργειας, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πώς να τετραγωνίσουμε
τον κύκλο και να αποφύγουμε τον φαύλο κύκλο που είχε προβλέψει ο σερ John Beddington, επικεφαλής
επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν δήλωσε το 2009 ότι «οδηγούμαστε
ολοταχώς προς έναν φαύλο κύκλο το 2030, διότι όλα αυτά τα στοιχεία δρουν επί του ίδιου χρονικού πλαισίου»;
Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, μπορούμε να αναμένουμε μείζονα αποσταθεροποίηση, αύξηση
των αναταραχών και δυνητικώς αξιοσημείωτα προβλήματα όσον αφορά τη διεθνή μετανάστευση, διότι οι άνθρωποι
μεταναστεύουν προκειμένου να αποφύγουν τις ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό.

Αυτό είναι το μέγεθος της πρόκλησης. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση
μεγαλύτερης βιωσιμότητας για τη γεωργική μας παραγωγή αποτελούν στόχους που πρέπει να βρίσκονται στο
επίκεντρο της προωθούμενης μεταρρύθμισης. Πρόκειται για μέτρα ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να
εξακολουθήσουμε να παρέχουμε επισιτιστική ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες μας και να συμβάλλουμε,
παράλληλα, στην ικανοποίηση της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την πράσινη ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης μικρής κλίμακας
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η βιομάζα, το βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.
Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να παράσχει πραγματικές ευκαιρίες στους
γεωργούς ώστε να διαφοροποιηθούν και να κερδίσουν επιπλέον εισόδημα. Πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στην
έκκληση για μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους γεωργούς η δυνατότητα
να συμμετάσχουν σε αγροτικά-περιβαλλοντικά καθεστώτα με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των αγροτικών
γαιών από ένα τέτοιο καθεστώς κατά τη χρονική περίοδο της επόμενης μεταρρύθμισης. Η προσφυγή στην τακτική
των κινήτρων και όχι των αντικινήτρων –η ενθάρρυνση μέσω κινήτρων, και όχι μέσω των ισχυρών αντικινήτρων των
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κανόνων και των κανονισμών, συνιστά πολύ σημαντική αρχή– θα εξασφαλίσει την αποδοχή αυτού του προγράμματος
δράσης από τους γεωργούς.

Η δίκαιη αντιμετώπιση πρέπει να αποτελέσει εξίσου κινητήριο δύναμη της μεταρρύθμισης: δίκαιη, τόσο έναντι των
παλαιών κρατών μελών όσο και των νέων κρατών μελών, όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων άμεσων ενισχύσεων
σε ολόκληρη την ΕΕ· δίκαιη κατανομή μεταξύ των γεωργών και των κρατών μελών, θέτοντας τέλος στις ιστορικές
πληρωμές έως το 2020. Δεν μπορεί να είναι δίκαιη και αιτιολογημένη η συνέχιση της καταβολής πληρωμών με
βάση τον τρόπο καλλιέργειας που εφήρμοζε κάποιος προ δεκαετίας, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε επίσης μία
ακριβοδίκαιη συμφωνία για τους γεωργούς στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να ενισχύσουν τη
θέση τους έναντι των αλυσίδων λιανικού εμπορίου. Συνεπώς, η δίκαιη αντιμετώπιση, αλλά και η αρχή της δίκαιης
αντιμετώπισης, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της προωθούμενης μεταρρύθμισης.

Πρέπει επίσης να εγκύψουμε στο ζήτημα της αστάθειας της αγοράς· εν προκειμένω, όμως, θα συνιστούσα κάποια
επιφυλακτικότητα. Ασφαλώς εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε παρεμβάσεις και ιδιωτικές ενισχύσεις για την
αποθεματοποίηση. Ασφαλώς πρέπει να εξετάσουμε άλλα μέσα, όπως είναι η ασφάλιση έναντι των κινδύνων και οι
αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ασφαλώς χρειαζόμαστε τo ειδικό κονδύλιο για αποθεματικό στον
προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την καταπολέμηση της κρίσης. Εντούτοις,
θα πρέπει να απορρίψουμε οιαδήποτε σκέψη επαναφοράς της ευρείας κλίμακας διαχείρισης των αγορών που βιώσαμε
κατά το παρελθόν. Αυτό δοκιμάστηκε ήδη και απέτυχε. Θα πρότεινα να μην επιδιώξουμε να επανέλθουμε σε αυτήν
την πρακτική.

Ανακεφαλαιώνοντας, είμαι πεπεισμένος ότι το παρόν Σώμα θα υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις μας, εκσυγχρονίζοντας
την ΚΓΠ, θέτοντάς την σε νέα τροχιά, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στηρίζοντας
την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο θα κατευθύνει τη συζήτηση, θα καθορίσει την ημερήσια διάταξη, και θα ήθελα
να καλέσω τον Επίτροπο να αξιοποιήσει τις ιδέες μας για την ενημέρωση των προτάσεών του σχετικά με τη
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ενόψει τη δημοσίευσής τους τον προσεχή Νοέμβριο.

Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι, βεβαίως, μεγάλη μου τιμή
να συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, καθόσον πρέπει να προβώ σε προτάσεις
για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Όπως είπα στις προηγούμενες ακροάσεις ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καίριας σημασίας ώστε να
καταλήξουμε εντέλει σε μία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής που θα είναι περισσότερο εναρμονισμένη
με τις προσδοκίες των πολιτών και ακόμα πιο κατανοητή για τους ευρωπαίους πολίτες.

Θα ήθελα να απευθύνω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον κ. Lyon για την έκθεση που υποβάλλει σήμερα σε
ψηφοφορία, καθώς και σε ολόκληρη την ομάδα του, όπως βέβαια και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, τα οποία κατέθεσαν τροπολογίες που εμπλούτισαν το κείμενο.

Επικροτώ επίσης την έκκληση και τη βούληση της παρούσας έκθεσης για καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά την
κοινή γεωργική πολιτική και το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πέραν του πολύ σημαντικού
τεχνικού περιεχομένου της, αυτή η έκθεση αποτελεί ήδη πολύ καλό μέσο ευρείας ενημέρωσης σε σχέση με την κοινή
γεωργική πολιτική, σε σχέση με τη μέχρι στιγμής πορεία της, σε σχέση με την ανάγκη ύπαρξης μίας τέτοιας πολιτικής
στο μέλλον και την ανάγκη εξέλιξης αυτής της πολιτικής.

Λαμβάνω επίσης υπόψη την έκκλησή σας για την αναδιατύπωση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όχι μόνο σύμφωνα
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θέτει σαφείς στόχους για την ΚΓΠ, αλλά και σύμφωνα με τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Θεωρώ ότι μας παρέχεται, εν προκειμένω, η δυνατότητα να προσαρμόσουμε καλύτερα την κοινή
γεωργική μας πολιτική στις τρέχουσες προσδοκίες των πολιτών, πέραν των παραδοσιακών της στόχων για τη
διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού της αγοράς.

Επίσης, προτείνετε μέτρα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας τροφίμων και της ισορροπίας
μεταξύ των διαφόρων οικονομικών παραγόντων στην αλυσίδα, καθώς και στη διαφάνεια των θέσεων και της
διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργικών παραγωγών. Πρόκειται για στοιχεία που δεν θα αποτυπώνονται μόνο
στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες που θα προτείνει η Επιτροπή.

Ακόμα, διάβασα πολύ προσεκτικά τις προτάσεις σας σχετικά με το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων, όχι μόνο ως
μέσου για τη διασφάλιση της σταθερότητας του εισοδήματος των γεωργών, αλλά και για την εξασφάλιση ελάχιστου
επιπέδου παροχής δημόσιων αγαθών. Πιστεύω ότι έχουμε, εν προκειμένω, μία νέα έννοια ως προς τις άμεσες
ενισχύσεις και ένα νέο πλαίσιο αιτιολόγησης, το οποίο συνδέεται με την εξασφάλιση ελάχιστου βασικού εισοδήματος
για τους γεωργούς, αλλά και με το κίνητρο για την παραγωγή δημόσιων αγαθών.

Έλαβα εξίσου υπό σημείωση την πρόταση σχετικά με την αναθεώρηση των κριτηρίων που διέπουν την κατανομή
αυτών των άμεσων ενισχύσεων, ξεκινώντας από το εν λόγω νέο κριτήριο, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί
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ακόμα πιο δίκαιη κατανομή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, περιφερειών και κατηγοριών γεωργών, λαμβάνοντας
επίσης υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γεωργικής δραστηριότητας σε μειονεκτικές και δύσκολες περιοχές.

Καταγράφω επίσης, όπως είπε ο κ. Lyon, την ανάγκη να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την εστίαση της ΚΓΠ στην
αγορά, και αυτό πρέπει να επιτευχθεί με συνετό τρόπο, ούτως ώστε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να βρεθούν οι
γεωργοί αντιμέτωποι με εξαιρετικά χαοτικές αγορές. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι η εστίαση στις αγορές είναι
απολύτως συμβατή με τη βελτίωση των μηχανισμών διαχείρισης της αγοράς ως μέσου διασφάλισης, πιο συγκεκριμένα,
της εύρυθμης λειτουργίας αυτών των αγορών, χωρίς να επηρεάζουν –όπως επεσήμανα– την επίτευξη στόχων για
τη διατήρηση της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη διαφύλαξη της πολυμορφίας της γεωργίας μας.

Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και που πρόκειται να
συζητηθούν. Νομίζω ότι η παραγωγή τροφίμων αποτελεί σημαντικό στόχο της ΚΓΠ. Αυτή η παραγωγή αμείβεται
απευθείας από τις αγορές, πρέπει όμως να λάβουμε εξίσου υπόψη τα δημόσια αγαθά, τα οποία δεν αμείβονται από
τις αγορές και τα οποία πρέπει να καλύπτονται από δημόσια χρηματοδοτική συνεισφορά. Στο πλαίσιο της γεωργικής
παραγωγής, μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις δύο πτυχές: την παραγωγή τροφίμων και την παραγωγή
δημόσιων αγαθών, με πτυχές που αμείβονται από τις αγορές και άλλες πτυχές που δεν ενισχύονται, και πρέπει να
ενισχυθούν, από τον δημόσιο κορβανά.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι, κατά τη γνώμη μου,
η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αποτελείται από δύο πυλώνες, ώστε να καταστεί ευκρινέστερη η επίτευξη των
στόχων της ΚΓΠ, αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Διαθέτουμε
μεν μέσα που πρέπει να εφαρμόζονται σε ετήσια βάση, και τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να αποτιμώνται
κάθε χρόνο, αλλά διαθέτουμε και ορισμένα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν επί αρκετά έτη, στο πλαίσιο
προγραμμάτων που απαιτούν την πάροδο αρκετών χρόνων για να αποφέρουν αποτελέσματα. Για τη διασφάλιση
καλύτερης διαχείρισης των πόρων και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής,
φρονώ ότι χρειαζόμαστε αυτούς τους δύο πυλώνες, οι οποίοι πρέπει, ασφαλώς, να αλληλοσυμπληρώνονται και
πρέπει να έχουν σαφέστερα καθορισμένους στόχους. Επιπροσθέτως, και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, θα ήταν
καλό να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που καλύπτουν.

Σε ό,τι αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, θεωρώ ότι είχε θετικό αντίκτυπο στις άμεσες ενισχύσεις. Επίσης, καθόρισε
με σαφήνεια το σημείο εκκίνησης των δημόσιων αγαθών που αμείβονται, ορθώς, από τον δημόσιο κορβανά.
Μπορούμε, βεβαίως, να απλοποιήσουμε τα μέτρα πολλαπλής συμμόρφωσης. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το
περιεχόμενό τους είναι σαφέστερο για τους γεωργούς, αλλά και για τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές που τα
εφαρμόζουν και τα ελέγχουν. Τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι η περιβαλλοντική πολλαπλή συμμόρφωση που συνδέεται
με τις βασικές άμεσες ενισχύσεις αποτελεί εξίσου καλό σημείο εκκίνησης, ώστε να προσδιοριστούν αργότερα με
σαφήνεια και τα λοιπά μέτρα για την τόνωση της παραγωγής δημόσιων αγαθών.

Στο πλαίσιο των μέτρων της αγοράς, όπως προανέφερα, εκτιμώ ότι απαιτείται μεν εστίαση στις αγορές, αλλά πρέπει
επίσης να διατηρήσουμε τα δίχτυα ασφαλείας και να μελετήσουμε νέα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να μας
συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου για τη διασφάλιση κάποιας σταθερότητας στις τιμές της αγοράς και στο
εισόδημα.

Σε ό,τι αφορά τη δομή των μικρών, των μεσαίων και των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμφωνώ ότι πρέπει
να βελτιωθεί η απόδοσή τους –και αυτό ισχύει και για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις–, αλλά πρέπει να είμαστε
σε θέση να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αλλαγή πραγματοποιείται στο ιδιαίτερο περιβάλλον τους, αξιοποιώντας σε
μεγαλύτερο βαθμό τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους. Συνεπώς, μπορούμε να προβούμε σε αναδιάρθρωση αυτών των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία συνδέεται μεν στενά με τη στροφή προς τις αγορές, αλλά όχι και με τη μετάβαση
σε ένα ενιαίο πρότυπο γεωργίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την πολυμορφία της γεωργίας.

Σε συνέχεια αυτών των παρατηρήσεων, είμαι έτοιμος να ακούσω τώρα προσεκτικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
σας, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Lyon, ότι θα μελετήσω πολύ προσεκτικά το περιεχόμενο της έκθεσης,
η οποία τίθεται σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, και θα την χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε ως κείμενο αναφοράς
κατά την κατάρτιση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής τους προσεχείς μήνες.

Giovanni La Via, εισηγητής γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το πλεονέκτημα της έκθεσης Lyon έγκειται στο ότι καθορίζει με σαφήνεια
μία δέσμη στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία είναι πολύ ευρύτερη σε σύγκριση με το παρελθόν και
συμβαδίζει με τη στρατηγική «ΕΕ 2020».

Όπως καθίσταται σαφές στην έκθεση, αυτή η γεωργική πολιτική πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκή στο πεδίο εφαρμογής
της και, επομένως, πρέπει πραγματικά να σταματήσουμε όλους εκείνους που σχεδίαζαν να την επανεθνικοποιήσουν,
που τάσσονταν υπέρ της εθνικής της στήριξης. Προβάλλεται το ισχυρό επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε πόρους που
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να ανταποκρίνονται στους πολύ ευρύτερους στόχους που έχουν τεθεί, πολύ δε περισσότερο για την επίτευξη
δημόσιων στόχων, καθώς και του στόχου για τη διασφάλιση δημόσιων αγαθών χωρίς την αγορά. Η έκθεση καθιστά
επίσης σαφές ότι οι πόροι που προορίζονται για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να συνάδουν με εκείνους
που απορροφούσε μέχρι στιγμής η εν λόγω πολιτική.

Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κ. Lyon, καθώς και την ομάδα των σκιωδών εισηγητών, οι οποίοι θεωρώ ότι συνεργάστηκαν αποτελεσματικά μαζί
του στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.

Κατά την άποψη της πολιτικής μας Ομάδας, αυτή η έκθεση προσδίδει φιλοδοξία στην ευρωπαϊκή γεωργία. Συντάχθηκε
μετά τις κρίσεις των ετών 2007 και 2008 στον τομέα των πρώτων υλών και μετά τη γεωργική κρίση του 2009, οι
οποίες μας δίδαξαν ότι ο φιλελευθερισμός δεν αποτελεί λύση για την γεωργία.

Πρωταρχικός στόχος της γεωργίας μας είναι η παροχή –η διασφάλιση– επισιτιστικής ασφάλειας για 450 εκατομμύρια
Ευρωπαίους, πρέπει όμως να καταλάβουμε και τη θέση που μας αρμόζει στις φερέγγυες αγορές. Είναι σαφές ότι οι
συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, έχουν εξελιχθεί και πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω,
είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν και ότι τα μέσα της γεωργικής πολιτικής πρέπει επίσης να εξελιχθούν. Η γεωργία
πρέπει να στηριχθεί σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία.

Ενώ ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρέπει να
ανταποκρίνεται στο επίπεδο των κοινωνικών αιτημάτων που συνδέουμε με τη γεωργία, ο δεύτερος,
συγχρηματοδοτούμενος, πυλώνας πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των γεωργικών
προϊόντων διατροφής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του νέου πλαισίου. Αυτή η πολιτική θα πρέπει
επίσης να είναι πιο δίκαιη –ναι, όντως είπα δίκαιη– μεταξύ των χωρών και μεταξύ των ίδιων των γεωργών. Επιθυμούμε
σαφώς να αναπτερώσουμε τις ελπίδες των 14 εκατομμυρίων γεωργών και των οικογενειών τους, και, ιδιαίτερα, να
διασφαλίσουμε την αντικατάσταση των 4,5 εκατομμυρίων γεωργών που υπερβαίνουν, επί του παρόντος, την ηλικία
των 60 ετών και πρόκειται να αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Το ζήτημα της εναλλαγής των γενεών θα αποτελέσει
ένα από τα αντικείμενα του προβληματισμού μας.

Wojciech Michał Olejniczak, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι συζητήσεις που
πραγματοποιήσαμε τους τελευταίους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνουν ξεκάθαρα την ανάγκη να
επέλθουν αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική. Κανένας μας δεν αμφιβάλλει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει
στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας κατά τις προσεχείς δεκαετίες, παρέχοντας ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα
διατροφής, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Στο μέλλον, η ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε κοινωνικές ανάγκες, όπως η δημιουργία
θέσεων εργασίας και η θέση των γυναικών και των νέων στη γεωργία. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως ότι πρέπει να
διασφαλιστεί σταθερό και επαρκές εισόδημα για τους γεωργούς, ως αντάλλαγμα της επίπονης εργασίας τους και
του εφοδιασμού μας με προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η έκθεση που θα εγκρίνουμε σήμερα περιλαμβάνει προτάσεις που κατατέθηκαν από βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι
εκπροσωπούν πολιτικές Ομάδες και επιμέρους κράτη μέλη. Καλούμαστε να λάβουμε μείζονες αποφάσεις, οι οποίες
θα καθορίσουν την επιλογή συγκεκριμένης πορείας, ούτως ώστε τα χρήματα που θα δαπανώνται μελλοντικά για
την ΚΓΠ να κομίζουν οφέλη σε αμφότερους τους γεωργικούς παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινέστατες ευχαριστίες μου στον κ. Lyon, ο οποίος δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για την άρτια συνεργασία μας.

Marit Paulsen, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο κ. Lyon
προέβη σε μερικά, ενδεχομένως μικρά, πλην όμως άκρως σημαντικά βήματα προόδου προς την αναθεώρηση της
γεωργικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική. Ας απορρίψουνε οιαδήποτε σκέψη
επανεθνικοποίησης. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι βιώνουμε μία νέα εποχή με πολύ δύσκολα ζητήματα,
τα οποία έχουμε καθήκον να επιλύσουμε. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται, ασφαλώς, η εξασφάλιση τροφής για εννέα
δισεκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, υπάρχουν και οι τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά
το κλίμα και τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των φυσικών κύκλων.

Ας μην αντιμετωπίζουμε τη γεωργία ως «ανοσιούργημα» για το περιβάλλον και ως περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στη
γεωργία και τη δασοκομία βρίσκονται οι θεμελιώδεις λύσεις για τα τεράστια προβλήματά μας.

Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Lyon,
καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Συνεργαστήκαμε άρτια ως συνεισηγητές, και πιστεύω
ότι καταλήξαμε σε έξοχο συμβιβασμό, τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε πλήρως. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο
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να στείλει ισχυρό μήνυμα, επισημαίνοντας την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μία κοινή γεωργική
πολιτική.

Βέβαια, είναι απολύτως φυσικό να μην επιτυγχάνουμε όλους τους επιθυμητούς στόχους μας σε έναν συμβιβασμό.
Ωστόσο, εκείνο που θεωρώ σημαντικό για εμάς, και το οποίο θέλω να επισημάνω, είναι η προοπτική που μας
παρέχεται για μία πιο πράσινη ΚΓΠ –εννοώ πράσινη υπό την έννοια τόσο της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής όσο
και της βιώσιμης γεωργικής πολιτικής– και ότι αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό όχι μόνο ως
ανταγωνιστική στάση σε σχέση με την παγκόσμια αγορά, αλλά και δίδοντας μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση
εντός της ευρωπαϊκής γεωργίας, εστιάζοντας στις ανταγωνιστικές συνθήκες εντός της ευρωπαϊκής γεωργίας, όχι
μόνο τηρώντας τους κανόνες του ΠΟΕ για τη μελλοντική γεωργική πολιτική, αλλά αναπτύσσοντας τελικά τη δική
μας ισχυρή κοινή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

Στο μέλλον, είναι σημαντικό να καθορίζουμε τις άμεσες ενισχύσεις από τον πρώτο πυλώνα στο πλαίσιο μίας βιώσιμης
γεωργικής πολιτικής, και να διαθέτουμε έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών,
εστιάζοντας στις θέσεις απασχόλησης.

Εκείνο που δεν θα υποστηρίξουμε –και πρόκειται για κάτι που καταστήσαμε εξίσου σαφές σε επίπεδο επιτροπής–
είναι μία γεωργική πολιτική στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς που βασίζεται στις εξαγωγικές επιδοτήσεις.
Εμμένουμε στην απόρριψη αυτής της στρατηγικής και, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, τηρούμε πολύ πιο κριτική
στάση όσον αφορά την εκτίμησή μας για την ιστορία της ισχύουσας γεωργικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, θέλουμε
μία γεωργική πολιτική που αποκλίνει από την εκβιομηχάνιση και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, όπως και από την
πολιτική για την αγορά που βασίζεται αμιγώς στον ανταγωνισμό. Αντιθέτως, θέλουμε να εστιάσουμε στο γεγονός
ότι η γεωργική πολιτική αποτελεί πραγματικά πολιτική του μέλλοντος, η οποία επιδιώκει να παράσχει μία πολιτική
για τις αγροτικές περιοχές που προάγει την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατήρηση του εδάφους, των υδάτων και
της βιοποικιλότητας. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις δυνατότητες της γεωργικής πολιτικής
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ως σημαντικού μέσου για τη
διασφάλιση θέσεων εργασίας.

James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. –(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση επιτρέπει στο
Κοινοβούλιο να σκιαγραφήσει τις απόψεις του προτού η Επιτροπή παρουσιάσει τις προτάσεις της για το μέλλον
της ΚΓΠ έως τα τέλη του έτους. Παρότι εγώ και η Ομάδα μου θα υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση, θα ήθελα να
καταστήσω σαφές ότι υπάρχουν ορισμένα τμήματα, με τα οποία δεν συμφωνούμε. Η διατήρηση, βέβαια, της δομής
του δεύτερου πυλώνα είναι ζωτικής σημασίας και θα αποβεί καθοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη
επιτυχία της ΚΓΠ.

Ωστόσο, σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία, πιστεύω ότι αποτελεί θετικό σημείο εκκίνησης για τη διεξαγωγή εκτενούς
συζήτησης επί του εν λόγω θέματος και καταδεικνύει ότι τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συνεργαστούν. Ως
Κοινοβούλιο, έχουμε μείζονα ευθύνη να μεριμνήσουμε ώστε οιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση διασφαλίζει ότι
η γεωργία, ως κλάδος, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και μπορεί να επιβιώσει στο μέλλον. Η ΚΓΠ έχει υποστεί
τεράστιες αλλαγές και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει δεόντως τους στόχους του 21ου αιώνα.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο τους γεωργούς: μας παρέχει ασφαλή επισιτιστικό εφοδιασμό
και ευρύ φάσμα δημόσιων αγαθών και περιβαλλοντικών οφελών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θεωρώ ότι ο
προϋπολογισμός θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να διατηρηθεί ως έχει, και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την
πολύ καλή του έκθεση και τη συνεργασία του.

João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δεχθείτε τα συγχαρητήριά
μου.

Οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ οδήγησαν στην ελευθέρωση των γεωργικών αγορών. Επέσυραν κατάφωρες
αδικίες στην κατανομή των ενισχύσεων – μεταξύ χωρών, προϊόντων και παραγωγών. Κατέστρεψαν κανονιστικά μέσα
για την παραγωγή, όπως οι ποσοστώσεις και τα δικαιώματα παραγωγής, καθώς και μηχανισμούς παρέμβασης και
ρύθμισης της αγοράς. Υπήγαγαν τη γεωργία στους κανόνες του ΠΟΕ, καθιστώντας την κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαπραγματευτικό μέσο για άλλα συμφέροντα.

Το αποτέλεσμα είναι ολοφάνερο: η άνευ προηγουμένου εγκατάλειψη της παραγωγής από εκατομμύρια μικρές και
μεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις, η εισοδηματική ανασφάλεια και η αυξημένη αστάθεια των τιμών, καθώς και η
επιδείνωση της επισιτιστικής εξάρτησης από αναρίθμητες χώρες και περιφέρειες.

Όλα αυτά επιτάσσουν βαθιές αλλαγές στην ΚΓΠ, οι οποίες θα διασφαλίσουν την επισιτιστική ασφάλεια και κυριαρχία,
δίδοντας προτεραιότητα στην ανάγκη των χωρών και των περιφερειών να αναπτύξουν την παραγωγή για να
ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, προάγοντας, παράλληλα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αγροτική
ανάπτυξη. Οι εν λόγω αλλαγές θα προωθήσουν την περαιτέρω διαφοροποίηση της παραγωγής και θα αποτρέψουν
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το ενδεχόμενο συρρίκνωσής της, αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων
και περιφερειών· θα υπερβούν, μέσω της προτυποποίησης και του καθορισμού ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις, τις
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ προϊόντων, παραγωγών και χωρών· και, τέλος, θα προβλέψουν μηχανισμούς
παρέμβασης για τη διασφάλιση δίκαιων τιμών στον τομέα της παραγωγής και την παροχή στους αγρότες ενός
εισοδηματικού επιπέδου που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της παραγωγής και τον σταθερό εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα
να συγχαρώ τον κ. Lyon για το έργο του, καθώς και τον πρόεδρο και τη γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Είμαι επίσης ευγνώμων στον Επίτροπο κ. Cioloş, διότι ο ίδιος και η Επιτροπή Γεωργίας
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ανέπτυξαν αναμφίβολα άρτια σχέση συνεργασίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ελπίζω ότι και στο μέλλον, κατά τα προσεχή στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίδει
ιδιαίτερη προσοχή στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, οι οποίοι καταφανώς επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό,
εξαιτίας της διάρθρωσης της αγοράς και της πρόσφατης κρίσης.

Η περιφέρειά μου, το Veneto, απαριθμεί 150.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες, μέσω των προσπαθειών
τους, δεν παρέχουν μόνο ποιοτικά προϊόντα, αλλά διασφαλίζουν και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος,
το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μας, αξία που θα πρέπει, όχι μόνο να διαφυλαχθεί, αλλά και να προαχθεί.

Μολαταύτα, προκειμένου να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους, οι γεωργοί μας
ζητούν από εμάς να τους παράσχουμε μεγαλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες έναντι της αστάθειας των τιμών και να
συνεχίσουμε να χορηγούμε άμεσες ενισχύσεις. Εξίσου ουσιαστική για εμάς είναι η διατήρηση του δεύτερου πυλώνα
της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατηρηθεί, πρωτίστως επειδή διευκολύνει
την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων τοπικής γεωργίας που υφίστανται στην Ευρώπη και είναι απαραίτητοι για τη
συμμόρφωση προς ακόμα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Σε μία ανταγωνιστική αγορά, στην οποία συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, οι γεωργοί μας απευθύνουν έκκληση
για τη μείωση, στο πλαίσιο των δράσεων προτεραιότητας, του γραφειοκρατικού φόρτου που τους έχει επιβληθεί,
καθόσον είναι βέβαιο ότι επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Diane Dodds (NI). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρούσα έκθεση. Ήταν
πράγματι θετικό το γεγονός ότι είχαμε έναν εισηγητή που έτεινε ευήκοον ους, στοιχείο που αποτυπώνεται, άλλωστε,
στα ταξίδια που πραγματοποίησε στο εσωτερικό των κρατών μελών, καθώς και στα πορίσματα της έκθεσης.

Το μέλλον της γεωργικής δραστηριότητας και της ΚΓΠ πρέπει να παράσχει στους αγρότες βιώσιμο ασφαλές εισόδημα.
Οι πληρωμές του πρώτου πυλώνα πρέπει να εξακολουθήσουν να χορηγούν στους γεωργούς άμεσες ενισχύσεις,
προσφέροντάς τους κατά τον τρόπο αυτό ελάχιστο επίπεδο εισοδηματικής ασφάλειας. Προς τον σκοπό αυτόν, θα
χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό για την ΚΓΠ, ο οποίος θα διατηρηθεί τουλάχιστον στο υφιστάμενο επίπεδο ή,
ακόμα πιο σημαντικό, θα αυξηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ένωσης.

Η αστάθεια των αγορών απέβη επιζήμια για τον κλάδο σε ολόκληρη την Ευρώπη, και πρέπει να διαφυλάξουμε τα
δίχτυα ασφαλείας, προκειμένου να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και να διασφαλίσουμε την κερδοφορία. Στην
κατανομή των πόρων της ΚΓΠ πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος παραγωγής στα κράτη μέλη.

Η έννοια του όρου «δίκαιος» πρέπει να εξεταστεί διεξοδικότερα από την Επιτροπή, οι δε πληρωμές βάσει εκτάσεων,
που θα έχουν ως συνέπεια τη χορήγηση λιγότερων πόρων στους γεωργούς της Βόρειας Ιρλανδίας λόγω του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στο οποίο υπάγονται, θα αποβούν επιζήμιες για έναν κλάδο όπου πολλοί γεωργοί
βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν πολλοί γεωργοί με μικρές εκτάσεις γης,
τις οποίες όμως καλλιεργούν εντατικά, και αυτό το είδος ενίσχυσης δεν θα αντανακλά ούτε το έργο τους ούτε το
οικονομικό βάρος που επωμίζονται. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η περιφερειακή διαφοροποίηση και να
υπάρξει σχετική μέριμνα στην ΚΓΠ μετά το 2013.

Albert Deß (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Cioloş, κυρίες και κύριοι, σήμερα διεξάγεται μία σημαντική
συζήτηση επί της έκθεσης του George Lyon, και δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κ. Lyon
για το συναινετικό πνεύμα που επέδειξε σε αυτό το έγγραφο. Κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό
συμβιβασμό, ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί από πολλές Ομάδες, και αισιοδοξώ ότι θα λάβει την υποστήριξη
ευρείας πλειοψηφίας κατά την ψηφοφορία που θα διενεργηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Η κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη ήταν και είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στην παρούσα έκθεση περιγράφουμε τις επιδράσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής
μετά το 2013. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας παράγει τρόφιμα υψηλής ποιότητας, προστατεύει ζωτικές αγροτικές
περιοχές και πολλές θέσεις εργασίας, διατηρεί και προωθεί το πολιτιστικό μας τοπίο και τη βιοποικιλότητα, μπορεί
δε να συμβάλει στη διατήρηση των ορυκτών καυσίμων μέσω της παραγωγής ανανεώσιμων πρώτων υλών και ενέργειας.
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Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί αυτές τις λειτουργίες
και στο μέλλον, πρέπει να της προσδώσουμε νέα έννοια για την περίοδο μετά το 2013, ούτως ώστε να είναι σε θέση
να εκπληρώσει αυτές τις πολλές αποστολές.

Επικροτώ το γεγονός ότι ο Επίτροπος Cioloş επεσήμανε με σαφήνεια ότι επιθυμεί τη διατήρηση του συστήματος
των δύο πυλώνων. Η Ομάδα μου θα το υποστηρίξει αυτό. Ο πρώτος πυλώνας εξισορροπεί τους περιορισμούς υπό
τους οποίους λειτουργεί η ευρωπαϊκή γεωργία σε σύγκριση με άλλες γεωργικές περιοχές στον κόσμο, ενώ ο δεύτερος
πυλώνας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καταλόγου μέτρων που θα επιτρέψουν στα 27 κράτη μέλη να
διασφαλίσουν ότι η γεωργία θα λάβει πρόσθετη βοήθεια ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η
συντριπτική πλειοψηφία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα ψηφίσει υπέρ.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι Σοσιαλιστές
και Δημοκράτες διαπιστώνουν με ιδιαίτερη χαρά ότι οι βασικές τους προτάσεις αποτυπώνονται στην έκθεση Lyon:
ελήφθησαν υπόψη το 80-90% των τροπολογιών μας, και καταφέραμε να υποστηρίξουμε 49 από τις 50 δεσμεύσεις
που ψήφισε η Επιτροπή Γεωργίας.

Επικροτούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η έκθεση Lyon εκφράζει, μεταξύ άλλων, σαφή βούληση για τη διατήρηση
του πραγματικά εμφορούμενου από το κοινοτικό πνεύμα χαρακτήρα της ΚΓΠ, καθώς και την επιθυμία να συνεχίσει
η τελευταία να λαμβάνει επαρκή προϋπολογισμό. Περιλαμβάνει δε την καταδίκη ιστορικών κριτηρίων για τη
χορήγηση ενισχύσεων στους αγρότες και την αντικατάστασή τους από νέα κριτήρια, τα οποία βασίζονται κυρίως
στο περιβάλλον, στην πρόθεσή μας να στραφούμε σε πιο δίκαιη κατανομή της στήριξης προς τους αγρότες και τα
κράτη μέλη –όπως επεσήμαναν επανειλημμένα αρκετοί συνάδελφοί μου– και αναγνωρίζει ότι η ρύθμιση της αγοράς
και η διαχείριση των κινδύνων και της κρίσης απαιτούν κατάλληλα μέσα πολιτικής. Περιλαμβάνει επίσης ένα νέο
σύστημα στήριξης βάσει της ανταμοιβής για την παροχή υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών, τα οποία είναι επωφελή
για ολόκληρη την κοινωνία, αλλά ουδόλως αμείβονται από την αγορά.

Συνεπώς, η Επιτροπή διαθέτει πολλές πηγές έμπνευσης για την ανακοίνωσή της, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί
τον Νοέμβριο, και επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει την προθυμία της να αποδεχθεί τις
συστάσεις μας.

Ελπίζω ότι, σε έξι μήνες από σήμερα, θα μπορώ να συγχαρώ τον Επίτροπο Cioloş με την ίδια ικανοποίηση με την
οποία συγχαίρω τώρα τον συνάδελφο βουλευτή κ. Lyon για το έξοχο έργο του, το οποίο εξαίρει και ενισχύει τον
ρόλο του Κοινοβουλίου τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αναλαμβάνουμε εξουσίες
συναπόφασης.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
εισηγητή μας για την εποικοδομητική συνεργασία του και για τις σημαντικές πτυχές που επισημαίνονται στην έκθεσή
του σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013. Με την παρούσα έκθεση ζητείται η περαιτέρω ανάπτυξη της
υφιστάμενης κοινής γεωργικής πολιτικής, και όχι η ανάπτυξη νέας πολιτικής. Αυτό είναι θετικό στοιχείο.

Η πρωταρχική λειτουργία της γεωργίας είναι και παραμένει η παραγωγή τροφίμων για τους πολίτες μας. Η ολοένα
και μεγαλύτερη ανάγκη για δημόσια αγαθά, η αύξηση του πληθυσμού και η ταυτόχρονη έλλειψη φυσικών πόρων
καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι γεωργοί καλούνται να παράγουν ολοένα
περισσότερα προϊόντα με ολοένα λιγότερα μέσα. Αυτό είναι αδύνατον χωρίς την αύξηση της αποδοτικότητας. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν καθήκον να διασφαλίσουν εν προκειμένω τις αναγκαίες
συνθήκες-πλαίσιο. Εάν εμείς, στην Ευρώπη, θέλουμε να διατηρήσουμε υγιή και διαφοροποιημένο γεωργικό τομέα
στο μέλλον, θα πρέπει να λάβουμε εξίσου υπόψη τις ανάγκες των γεωργών, επιβάλλοντας συγκεκριμένα μόνο την
ελάχιστη δυνατή αναγκαία γραφειοκρατία και επιτρέποντας τη μέγιστη δυνατή επιχειρηματική ελευθερία, ούτως
ώστε να τους επιτρέψουμε να κερδίζουν εύλογο εισόδημα για τον βιοπορισμό τους.

Alyn Smith (Verts/ALE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αποτελέσω εξαίρεση και θα συγχαρώ και εγώ τον
συνάδελφό μου από τη Σκωτία, George Lyon, για την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη έκθεσή του. Υπάρχουν πολλά
ικανοποιητικά στοιχεία σε αυτήν την έκθεση και ασπάζομαι τα σχόλια αρκετών συναδέλφων σήμερα το πρωί. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τη σαφέστατη αναφορά στην έκθεση ότι η παραγωγή τροφίμων αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό της κοινής
γεωργικής πολιτικής. Όλα τα άλλα είναι μεν καθ’ όλα αξιέπαινα, καθ’ όλα ευκταία, αλλά είναι δευτερεύουσας
σημασίας.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον νου μας ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής
εθνικής μας ασφάλειας και το πρωταρχικό δημόσιο όφελος της ΚΓΠ το οποίο αξίζει αυτοδικαίως να πληρώνει
κανείς. Επισημαίνω ιδιαίτερα τα σχόλια του κ. La Via σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα οποία συμμερίστηκε
αξιοσημείωτα μικρός αριθμός συναδέλφων σήμερα το πρωί. Η εστίαση σε τόσο μεγάλο βαθμό στον προϋπολογισμό
συνιστά ενδεχομένως ελαφρώς σκοτικό στερεότυπο, αλλά εάν δεν διαθέσουμε επαρκείς χρηματικούς πόρους στην
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εν λόγω πολιτική, όλα είναι άσκοπα. Θα ήμουν ευγνώμων εάν ο Επίτροπός μας αναφερόταν εν συντομία στον τρόπο
με τον οποίο προτίθεται να υποστηρίξει την προώθηση αυτού του προϋπολογισμού, πολύ δε περισσότερο διότι
αρκετά κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Βρετανίας, θέλουν να θέσουν τέρμα στις άμεσες ενισχύσεις προς τους
αγρότες.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, πάντως, για τη στήριξη του παρόντος Σώματος όσον αφορά τη διατήρηση μίας
λειτουργικής ΚΓΠ και ενός αξιοποιήσιμου προϋπολογισμού, και τούτο παρέχει άρτια βάση για τη συνέχιση της
συζήτησης.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την εκτίμησή μου στον
κ. Lyon, ο οποίος συνέταξε μία έκθεση που παρέχει μία γενική επισκόπηση των σημαντικότερων προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά την εξάλειψη των ανισοτήτων στις επιδοτήσεις που
καταβάλλονται στα διάφορα κράτη μέλη, και πρόκειται για λίαν σοβαρό πρόβλημα. Εξετάζοντας τις υφιστάμενες
επιδοτήσεις –και εφόσον σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτό το σύστημα–, διαπιστώνουμε τεράστιες διαφορές.
Υπάρχουν χώρες όπου η επιδότηση υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά εκτάριο για την περίοδο μετά το 2013 και υπάρχουν
χώρες –κυρίως τα νέα κράτη μέλη– στις οποίες η επιδότηση είναι μικρότερη ακόμα και από 100 ευρώ. Πρέπει να
αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να το επιλύσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τόσο μεγάλες διαφορές
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η επίλυση αυτού του προβλήματος διαγράφεται δύσκολη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Smith, ο οποίος διέκρινε το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Δεν θα επιλύσουμε
αυτό το πρόβλημα εάν δεν διαθέσουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό, διότι είναι δύσκολο να πάρουμε από εκείνους
που έχουν περισσότερα· απεναντίας, θα πρέπει μάλλον να δώσουμε σε εκείνους που έχουν λιγότερα. Παραθέτοντας
το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης «Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη», να επισημάνω ότι δεν έχουμε πρόβλημα
με την ελευθερία, αλλά ως προς την ισότητα και την αδελφοσύνη, είναι περισσότερο αναγκαίο –και απευθύνω
έκκληση στους συναδέλφους από τα παλαιά κράτη μέλη– να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος
με πνεύμα ισότητας και αδελφοσύνης.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ και εγώ αυτήν τη σημαντική έκθεση, παρόλο
που είμαι ελαφρώς απογοητευμένη, διότι δεν θέτει ένα όραμα για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) που θα θέσει
τέρμα στην ερήμωση της υπαίθρου και θα διασφαλίσει στους ενεργούς γεωργούς τη δυνατότητα να παρέχουν τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητεί η κοινωνία.

Χρειαζόμαστε μία ΚΓΠ που θα διασφαλίσει υψηλής ποιότητας τρόφιμα, τα οποία παράγονται με υψηλές
προδιαγραφές· μέριμνα και διατήρηση της γης και προστασία των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας·
κοινή πολιτική για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές και ενισχυμένη αγροτική οικονομία, η
οποία θα συμβάλει και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουμε την ΚΓΠ, προκειμένου να συνδράμουμε εκείνους που την χρειάζονται
επειγόντως. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενισχύσεων χορηγούνται στους μεγάλους γαιοκτήμονες
και παραγωγούς. Σημαντικός είναι επίσης ο κατάλληλος προϋπολογισμός για την ΚΓΠ, και εκφράζω τις ευχαριστίες
μου στον κ. Lyon.

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Lyon, κυρίες και κύριοι, σε ένα πλαίσιο
όπως το παρόν, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται ισχυρή στήριξη, προκειμένου να καινοτομήσουν και να
προοδεύσουν.

Ο ρόλος των γεωργών πρέπει να υποστεί ριζική αλλαγή: μέσω της συστηματοποίησης της γεωργικής παραγωγής,
οι γεωργοί καθίστανται αγροτικοί επιχειρηματίες και, επομένως, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Θεωρώ
θεμελιώδους σημασίας για την ανάκτηση αναρίθμητων εγκαταλειμμένων γαιών τη χρήση αυτών των γαιών για τη
δημιουργία μικρών, κλειστών γεωργικών κλάδων – με άλλα λόγια, συστημάτων που συνδέουν τη γεωργική
καλλιέργεια απευθείας με τις πωλήσεις. Αυτά τα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και να καταστούν ευρείας
χρήσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω ότι, στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία
γεωργικών συνεταιρισμών, ώστε να περικοπεί το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των
γεωργών. Η Επιτροπή πρέπει να δεσμευτεί ως προς την κατάρτιση επαρκούς προϋπολογισμού για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Η χρηματοδότηση της νέας ΚΓΠ πρέπει να συνδεθεί με τα αποτελέσματα, ούτως ώστε να
αποτραπούν τα απόβλητα και οι διάφορες μορφές κερδοσκοπίας.

Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία της κρίσης, πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στη γεωργία. Ωστόσο,
βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορα προσκόμματα: η γη κοστίζει υπερβολικά ακριβά και η διαχείριση των πολιτικών
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αγροτικής ανάπτυξης είναι δυσχερής· το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής για τη διάθεση γαιών και
ότι οι τελευταίες χορηγούνται βάσει των κερδών και όχι βάσει των ιδεών που εκφράζουν οι νέοι επιχειρηματίες,
εμποδίζει τη συγκεκριμένη ομάδα να αξιοποιήσει το δυναμικό της. Φρονώ ότι η Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει
υποστηρικτική και ευέλικτη προσέγγιση ώστε να συνδράμει τους νέους γεωργούς. Επίσης, πρέπει να εγκαινιαστεί
μία πολιτική ενημέρωσης, αρχής γενομένης από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, προκειμένου να προαχθεί …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Συμμερίζομαι τα αισθήματα των συναδέλφων βουλευτών που
υπογράμμισαν την ποιότητα αυτής της έκθεσης και την ευρεία υποστήριξη που έλαβε στην Επιτροπή Γεωργίας και
Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Από τη μία πλευρά, είναι μία φιλόδοξη έκθεση, διότι επιχειρεί να βρει λύσεις στις υφιστάμενες μείζονες προκλήσεις·
από την άλλη, είναι μία ισορροπημένη έκθεση, η οποία επιχειρεί να απαντήσει στις εύλογες ανησυχίες των νέων
κρατών μελών που επιδιώκουν να επωφεληθούν ισότιμα από την κοινή γεωργική πολιτική.

Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως τα άρθρα που αναφέρονται στη δομή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η ΚΓΠ πρέπει
να συνεχίσει να βασίζεται στους δύο πυλώνες της. Η κατάργησή τους θα οδηγούσε τελικά στην καταστροφή της
ΚΓΠ ή στη μετάλλαξή της σε μία πολιτική που θα στερείτο οιασδήποτε δυνατότητας να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό
της γεωργίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Η κατάργηση του πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης θα
αποτελούσε σφάλμα και θα επιβράδυνε τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρωτίστως
όμως στα νέα κράτη μέλη.

Ένα άλλο στρατηγικό στοιχείο είναι η διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στο υφιστάμενο, τουλάχιστον,
επίπεδο. Οι ευρωπαίοι γεωργοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, γεγονός
που αντανακλάται στην ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι και στην παγκόσμια
ανταγωνιστικότητά μας. Πλην όμως, οι γεωργοί χρειάζονται υποστήριξη για να είναι σε θέση να πληρούν αυτά τα
πρότυπα. Η άρτια διαρθρωμένη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική σημαίνει ασφαλή, καλής
ποιότητας τρόφιμα για τους Ευρωπαίους.

Πιστεύω ότι η ψηφοφορία επί της παρούσας έκθεσης θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να στείλει ένα σαφές, αναμφίλεκτο
μήνυμα όσον αφορά τη θέση μας ως αντιπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης.

Paolo De Castro (S&D). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα αμέσως επόμενα χρόνια, οι προκλήσεις που
συνοδεύουν την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού γεωργικού συστήματος θα είναι τεράστιες: η αυξανόμενη ζήτηση
τροφίμων θα πρέπει να ικανοποιηθεί μέσω της βιώσιμης χρήσης φυσικών πόρων, με παράλληλη αύξηση του επιπέδου
περιβαλλοντικής απόδοσης.

Αυτή η προοπτική, η οποία ενισχύει τη σχέση μεταξύ του γεωργικού τομέα και της παραγωγής δημόσιων αγαθών,
προσδίδει στη γεωργία νέα στρατηγική σημασία: η δημιουργία της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)
αποτελεί επί του παρόντος τη λύση σε αυτές τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, και η
πολιτική θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση μίας κατάστασης που συνιστά ήδη επισιτιστική κρίση.
Κατά συνέπεια, το ζητούμενο είναι η αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση της ρύπανσης: αυτός είναι ο
δύσκολος στόχος που καλείται να εκπληρώσει η ευρωπαϊκή γεωργία τα αμέσως επόμενα έτη.

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της οποίας έχω την τιμή να
προεδρεύω, επιτέλεσε εντατικό και συνοπτικό έργο –την επίβλεψη του οποίου ανέλαβε εξόχως, με τη συμμετοχή
όλων των Ομάδων, ο κ. Lyon– υπό τη μορφή της έκθεσης που υποβλήθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται
για μία έκθεση που είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συμβάλει στη θεμελίωση της μελλοντικής ΚΓΠ και θα παράσχει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα σαφή σημεία αναφοράς ώστε να προετοιμάσει, έως το τέλος του έτους, την ανακοίνωση
σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013.

Liam Aylward (ALDE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφό μου George
Lyon για το έξοχο έργο του όσον αφορά την παρούσα έκθεση. Η ΚΓΠ καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις
και, σε μία διευρυμένη Ευρώπη, είναι σημαντικό η ΕΕ να διατηρήσει ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη γεωργική
πολιτική, η οποία θα είναι αποδοτική για τους γεωργούς, τις αγροτικές κοινότητες και την κοινωνία, και θα
διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια. Εξίσου σημαντικό είναι να μην υπάρξει καμία επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ
μέσω της συγχρηματοδότησης. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να παραμείνει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η ΚΓΠ αύξησε την παραγωγικότητα, συνέβαλε στη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού
επιπέδου για τον αγροτικό κόσμο, εξασφάλισε τη διαθεσιμότητα του εφοδιασμού και παρείχε στους καταναλωτές
ποιοτικά τρόφιμα σε λογικές τιμές. Οι ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από τη γεωργία υπό
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τη μορφή της επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της κλιματικής
αλλαγής, της βιωσιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων και της στήριξης προς τις αγροτικές οικογένειες.

Για να συνεχίσει η ΚΓΠ να είναι αποδοτική για τους ευρωπαίους πολίτες και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
τους, πρέπει να λάβει γενναία στήριξη, και αυτό σημαίνει, βέβαια, γενναίο προϋπολογισμό. Δεύτερον, η διαφάνεια
και η αναλογικότητα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της μελλοντικής ΚΓΠ. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική
θα πρέπει να στηρίξει τους γεωργούς με βασικό στόχο την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και να μην τους
παρεμβάλλει προσκόμματα ή να τους επιβαρύνει με υπερβολικές διοικητικές απαιτήσεις και υπέρμετρη γραφειοκρατία.

Τέλος, οι ευρωπαίοι γεωργοί παράγουν τρόφιμα με βάση την υψηλότερη ποιότητα και τα υψηλότερα πρότυπα.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι εισαγωγές στην ΕΕ παράγονται με βάση την ίδια υψηλή ποιότητα και τα ίδια
υψηλά πρότυπα που παράγονται και τα προϊόντα της ΕΕ. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους
ανταγωνισμού, δίκαιο ανταγωνισμό και τη μελλοντική βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Η μεγαλύτερη αδικία της υφιστάμενης κοινής γεωργικής πολιτικής συνίσταται στο
γεγονός ότι οι επιδοτήσεις κατανέμονται με άνισο και άδικο τρόπο μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών.
Φέτος, οι γεωργοί στα νέα κράτη μέλη, τα οποία εντάχθηκαν το 2004, θα λάβουν μόλις το 70% των επιδοτήσεων
που λαμβάνουν οι αγρότες στην παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση των αποκαλούμενων Δεκαπέντε. Οι Βούλγαροι και οι
Ρουμάνοι θα λάβουν το πενιχρό ποσοστό του 40%. Παρά ταύτα, όλοι δραστηριοποιούνται στην κοινή αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η αδικία πρέπει να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατόν. Όλοι
οι γεωργοί σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να κατέχουν ισότιμη θέση και να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις για
επιδοτήσεις. Συνεπώς, υποστηρίζω την τροπολογία αριθ. 6, με την οποία ζητείται η επίτευξη αυτού του στόχου το
συντομότερο δυνατόν, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι βουλευτές θα την υποστηρίξουν.

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η Κοινή Αγροτική Πολιτική σχεδιάστηκε για να
διασφαλίσει την αυτονομία της Ευρώπης στην παραγωγή τροφίμων. Στη δεκαετία του ’70 σχεδόν το 70% του
προϋπολογισμού της ΕΕ πήγαινε στη γεωργία. Όμως μετά από μια σειρά ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων οι
γεωργικές δαπάνες στον προϋπολογισμό έπεσαν στο 35% για την οικονομική περίοδο 2007-2013.

Δυστυχώς σήμερα η αναθεωρημένη ΚΑΠ σχεδιάζεται με τις ίδιες συνθήκες ανταγωνιστικότητας της προηγούμενης
πολιτικής. Είναι πρόκληση με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης να αποκόβονται οι παροχές από τους αγρότες.
Άλλωστε είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για τις σημερινές συνθήκες κρίσης.

Βασικός σκοπός της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να είναι η προώθηση ενός παραγωγικού μοντέλου συμβατού με την υγιεινή
διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Να
μην ξεχνάμε ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές σοβαρές ευθύνες έχει το αγροχημικό
μοντέλο της συμβατικής γεωργίας, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, ακριβώς επειδή είναι κατά των αγροτών, των
λαών και της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

John Stuart Agnew (EFD). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δηλώνω ενδιαφερόμενος, καθότι είμαι εργαζόμενος γεωργός.
Τα σχέδια για το μέλλον της ΚΓΠ πρέπει να είναι λειτουργικά σε πρακτικό επίπεδο και προσιτά από οικονομική
σκοπιά. Οι στρατιωτικοί έχουν μία έκφραση: «Δεν δίνεις όνομα, δεν έχει καψόνι»· ωστόσο, ένα μέλος της Ομάδας
PPE καταψήφισε την παρούσα έκθεση στην επιτροπή. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι, λόγω της
παρούσας χρηματοπιστωτικής συγκυρίας, το κόστος συνιστά πηγή ανησυχίας και ο ένθερμος προσανατολισμός
της έκθεσης προς μη γεωργικούς στόχους στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα εκτρέπει πόρους μακριά από τους
γεωργούς.

Η εμμονή της έκθεσης στην κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει στην αποδοχή της συμβουλής που υποχρεώνει
τους γεωργούς αροτραίων καλλιεργειών να διοχετεύουν υπόγεια τα καυσαέρια των γεωργικών ελκυστήρων,
αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων και καταστρέφοντας, συνεπώς, τον βυθό της θάλασσας. Από την προσωπική
μου εμπειρία παρατηρώντας τις προσπάθειες των εργολάβων να διοχετεύουν απόνερα στο έδαφος ώστε να πληρούν
τους κανόνες της ΕΕ, αντιλαμβάνομαι τι είδους προβλήματα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Από τους κτηνοτρόφους
μηρυκαστικών ζώων ενδέχεται να ζητηθεί να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου, αντικαθιστώντας τον σανό και τη
χορτονομή με πιο ακριβές ζωοτροφές που θα έχουν ως βάση τα δημητριακά. Εάν πρέπει να υπάρξει ΚΓΠ, ας βοηθήσει
τουλάχιστον τους αγρότες και ας μην τους προβάλλει προσκόμματα.

Esther Herranz García (PPE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κατά τους προσεχείς
μήνες θα διεξαγάγουμε πλήρη συζήτηση σχετικά με τη νέα γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Είναι σημαντικό να καταλήξουμε
σε ικανοποιητική συμφωνία, και ευελπιστώ, συνεπώς, ότι η βελγική Προεδρία θα κατορθώσει να επιτύχει ό,τι δεν
πέτυχε η ισπανική Προεδρία. Ελπίζω ότι η βελγική Προεδρία θα μπορέσει να κατευθύνει τις συζητήσεις κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε τα κράτη μέλη να δεσμευτούν υπέρ της διατήρησης μίας πραγματικά ισχυρής ΚΓΠ στο μέλλον, με
επαρκή προϋπολογισμό για την ικανοποίηση των αναγκών των 27, νέων και παλαιών, κρατών μελών. Ελπίζω επίσης
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ότι δεν θα συμβεί ό,τι συνέβη το 2005, όταν διαπιστώθηκε έλλειψη πόρων και χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσουμε,
προκειμένου να συντονίσουμε τα πράγματα.

Στην προσεχή μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, διακυβεύεται η βιωσιμότητα ενός τομέα που δεν παρέχει μόνο άυλα αγαθά
και υπηρεσίες, όπως η μέριμνα για το περιβάλλον, αλλά που πρέπει να διασφαλίσει και τον επισιτιστικό εφοδιασμό
των ευρωπαίων πολιτών. Κατά το παρελθόν, βιώσαμε οδυνηρές ελλείψεις, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταστήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με βάση την παραγωγή στην ΕΕ
τον κύριο στόχο της επόμενης μεταρρύθμισης, χωρίς να παραμελήσει άλλες πτυχές, όπως είναι η καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής.

Stéphane Le Foll (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι είχατε μία σύντομη και χαρούμενη βραδιά.
Ευχαριστώ τον Επίτροπο που παρακολούθησε ολόκληρη την παρούσα συζήτηση, και θα ήθελα να συγχαρώ τον
κ. Lyon για το έργο που επιτέλεσε σε σχέση με την έκθεση που παρουσίασε σήμερα το πρωί.

Ποιος είναι ο σκοπός εν προκειμένω; Να κάνουμε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι, στον σύγχρονο
κόσμο, η γεωργία, ο επισιτισμός και το περιβάλλον συνιστούν προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι
ο σκοπός. Τι εννοούμε με αυτό; Απόρριψη της επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ και αύξηση της συγχρηματοδότησης·
αυτή είναι η πρώτη επισήμανση. Διατήρηση ενός γεωργικού προϋπολογισμού που να ανταποκρίνεται στο ύψος
αυτών των προκλήσεων και αυτό το μείζον θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας· αυτή είναι η δεύτερη επισήμανση.
Διασφάλιση της δυνατότητας της γεωργίας να παρέχει τα δημόσια αγαθά που ζητεί η κοινωνία· αυτό είναι το τρίτο
στοιχείο. Το τέταρτο στοιχείο αφορά τη ρύθμιση και την αποτροπή της αστάθειας της αγοράς, η οποία είναι, κατά
την άποψή μου, ουσιώδης. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πρέπει να το προωθήσουμε και λίγο παραπέρα.

Η τελευταία μου επισήμανση αφορά τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Προειδοποιώ όλους εκείνους που τάσσονται
υπέρ αυτής της διάρθρωσης –και δικαίως, ενδεχομένως– ότι, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συζήτησης, ενυπάρχει,
εντέλει, ο κίνδυνος να περιοριστεί ο πρώτος πυλώνας σε μεγάλο βαθμό και να μεταφερθούν όλα στον δεύτερο
πυλώνα, ο οποίος συγχρηματοδοτείται, γεγονός που αντίκειται στον στόχο τον οποίο θέσαμε για την αποφυγή της
επανεθνικοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το λέω αυτό σήμερα το πρωί, διότι αυτή είναι η συζήτηση που
διεξάγουμε.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία απλή σκέψη. Η ΚΓΠ δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Βρισκόμαστε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει να διαθέτουμε
μία μείζονα πολιτική …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Richard Ashworth (ECR). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας
η κοινή γεωργική πολιτική να συνεχίσει να μεταλλάσσεται, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
του μέλλοντος και να μην είναι προσκολλημένη στο παρελθόν.

Η μεταρρυθμισμένη κοινή γεωργική πολιτική καλείται να διαδραματίσει ρόλο ζωτικής σημασίας στην αντιμετώπιση
ζητημάτων όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η αστάθεια της αγοράς και η κλιματική αλλαγή, αλλά θα ήθελα να
αναφερθώ σε τρεις αρχές που είναι, κατά την άποψή μου, εξίσου σημαντικές.

Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το καλύτερο μέσο επίτευξης των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής
είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου, δυναμικού γεωργικού τομέα, και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούμε
από αυτόν τον στόχο.

Δεύτερον, εάν επιθυμούμε να το επιτύχουμε αυτό, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να είναι πιο απλή, πιο δίκαιη
πιο διαφανής σε επίπεδο αποδοτικότητας.

Τέλος, πρέπει να διασφαλίζει ικανοποιητική σχέση κόστους/ωφέλειας. Όλα τα κράτη και όλοι οι τομείς βιώνουν
δύσκολους οικονομικούς καιρούς επί του παρόντος, και εφιστώ την προσοχή της παρούσας επιτροπής στην ανάγκη
να επιδείξει απόλυτο πραγματισμό σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Κατά τη
γνώμη μου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ο εισηγητής
εκπόνησε μία έξοχη έκθεση. Τον συγχαίρω για το έργο του και το υποστηρίζω μετά χαράς.

John Bufton (EFD). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής θα σηματοδοτηθεί από
την έντονη συσχέτισή του με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Στην εκλογική μου περιφέρεια, την Ουαλία,
τα υφιστάμενα συστήματα και ο δεύτερος πυλώνας θα αντικατασταθούν από το καθεστώς Glastir, το οποίο
επικεντρώνεται στους στόχους της κλιματικής αλλαγής και στην παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι γεωργοί
θα πληρώνονται ανά εκτάριο για τη διατήρηση των υδάτων, την αναδάσωση και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο της
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μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2013, είναι σημαντικό να μην θυσιάσουμε τον πρώτο πυλώνα χάριν της προώθησης
νέων στόχων του δεύτερου πυλώνα.

Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς γεωργούς που βασίζονται στις επιδοτήσεις,
τις οποίες ενδέχεται να στερηθούν για ασήμαντη αφορμή. Σε περίπτωση που οι ουαλοί γεωργοί εκφράσουν τη
δυσαρέσκειά τους για τις διευθετήσεις του καθεστώτος Glastir, θα τους δοθούν άραγε λογικές εναλλακτικές
επιλογές ή θα τιμωρηθούν ούτως ή άλλως επειδή δεν θα υιοθετήσουν αυτό το καθεστώς; Η επιλογή χωρίς εναλλακτική
λύση δεν αποτελεί επιλογή.

Η Ουαλία έχει μακρά γεωργική παράδοση και πολλές κοινότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία. Οι
τρέχουσες μεταρρυθμίσεις της γεωργικής πολιτικής, με βάση αποκλειστικά την ιδεολογία της κλιματικής αλλαγής,
ενδέχεται να υπονομεύσουν την ουαλική γεωργική παράδοση και το οικονομικό μέλλον της Ουαλίας.

Iratxe García Pérez (S&D). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) καταβάλλει προσπάθειες
προσαρμογής επί σειρά ετών, και, επί του παρόντος, εισερχόμαστε σε μία νέα φάση αυτής της διαδικασίας διαρκούς
μεταρρύθμισης.

Κύριε Επίτροπε, η έκθεση Lyon αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία, ως στρατηγικός
τομέας, όσον αφορά τη συμβολή της στις προτεραιότητες της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Θέλουμε μία
ισχυρή ΚΓΠ μετά το 2013 που θα διατηρήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα της, χωρίς αρνητικές συνέπειες στον ιδιαίτερο
χαρακτήρα ορισμένων τομέων ή περιφερειών. Ο αγοραστρεφής προσανατολισμός της θα διατηρηθεί ως έχει επί
του παρόντος. Ωστόσο, η αυξανόμενη αστάθεια της αγοράς, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των διεθνών δεσμεύσεων
της Ένωσης, ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των αγροτών.

Χρειαζόμαστε κατάλληλο δίχτυ ασφαλείας. Οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η δε ΚΓΠ πρέπει να διαθέτει, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και των
μελλοντικών στόχων της, επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, στο ίδιο, τουλάχιστον, επίπεδο με εκείνο του 2013,
δεδομένου ότι περαιτέρω περικοπές ενδέχεται να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητά της.

Κύριε Επίτροπε, οι γεωργοί μας καλούνται, εκ νέου, να καταβάλουν προσπάθειες προσαρμογής. Οιεσδήποτε αλλαγές
επέλθουν, πρέπει να συνοδεύονται από ρεαλιστικές μεταβατικές περιόδους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Lyon και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους. Εκπόνησαν μία έκθεση,
την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε στο Κοινοβούλιο, και η οποία θα αποτελέσει θετικό έναυσμα για να τεθεί
τέρμα στην αβεβαιότητα των ευρωπαίων γεωργών.

Πρόεδρος. - Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα: υπάρχουν 23 βουλευτές του ΕΚ που ζήτησαν να λάβουν τον λόγο κατά
τη διάρκεια τη διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων. Όπως γνωρίζετε, ο Κανονισμός προβλέπει πέντε παρεμβάσεις.
Επιπλέον, είχαν προβλεφθεί 57 λεπτά για ολόκληρη τη συζήτηση, και αναλώσαμε ήδη 59, ενώ δεν έχουν λάβει
ακόμα τον λόγο ο Επίτροπος και ο εισηγητής, ώστε να λήξει η συζήτηση.

Δεδομένου ότι θεωρώ το ζήτημα πολύ σημαντικό –και τούτο αποδεικνύεται από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό
ατόμων που ζήτησαν να λάβουν τον λόγο– θα επιτρέψουμε δέκα παρεμβάσεις, ήτοι διπλάσιο από τον προβλεπόμενο
αριθμό παρεμβάσεων.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Cioloş, η εγκατάλειψη της ιστορικής μεθόδου
καθορισμού επιπέδων στήριξης και η θέσπιση νέας και δίκαιης κατανομής πόρων, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής, μεταξύ των γεωργών ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς διακρίσεις μεταξύ «παλαιών» και «νέων»
κρατών μελών, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013.

Τάσσομαι υπέρ του μοντέλου στήριξης σε δύο πυλώνες, βάσει του οποίου οι πληρωμές καταβάλλονται στους
γεωργούς και προορίζονται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και όχι σε
ιδιοκτήτες, οι οποίοι λαμβάνουν χρήματα, αλλά δεν τα επενδύουν στη γεωργία, παρεμποδίζοντας ουσιώδεις αλλαγές.
Αποδεχόμενη νέες προκλήσεις, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να διατηρήσει τη μέριμνά της για τις περιβαλλοντικές
αξίες και την επισιτιστική ασφάλεια. Επιπλέον, προτείνω να αφήσουμε ακέραια τα δοκιμασμένα μέσα για τη ρύθμιση
της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρω τις ποσοστώσεις γάλακτος: εάν τερματιστούν, με τι θα τις αντικαταστήσουμε;
Υπάρχουν, ασφαλώς, ορισμένες ιδέες, αλλά ουδόλως είμαστε βέβαιοι …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους
όσοι συμμετέχουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της ΚΓΠ.
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Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινοτική αγορά της, πρέπει να αναλάβει ενιαία
δράση, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού και να προωθήσει τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Επίσης, πρέπει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να κλιμακώσει τις ερευνητικές της
προσπάθειες, ούτως ώστε να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η έρευνα.

Η ΚΓΠ πρέπει να προσφέρει προοπτικές και ένα σταθερό πλαίσιο, το οποίο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και θα διασφαλίσει την
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία του στρατηγικού εφοδιασμού
σε όλους τους καίριους παραγωγικούς τομείς.

Θεωρώ ότι είναι κρίσιμης σημασίας να διατηρήσουμε τους δύο πυλώνες της κοινής γεωργικής πολιτικής,
προβαίνοντας σε σαφή διάκριση των πεδίων εφαρμογής του πρώτου πυλώνα, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός ώστε
να διασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς όλων των κρατών μελών μέλη …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

José Bové (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα προφανώς να ευχαριστήσω τον εισηγητή
μας, τον κ. Lyon, με τον οποίο πιστεύω πως συνεργαστήκαμε όλοι επί τη βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, προκειμένου
να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, και θα ήθελα να πω εν συντομία, πολύ συνοπτικά, ότι οι ενδείξεις είναι
ολοφάνερες.

Πράγματι, είναι ολοφάνερο ότι, επί του παρόντος, η Ευρώπη αποτελεί καθαρό εισαγωγέα γεωργικών πρώτων υλών.
Πρέπει να διαθέτουμε φιλόδοξη γεωργική και επισιτιστική πολιτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε
την ικανοποίηση των επισιτιστικών αναγκών των πολιτών μας.

Πέραν αυτού, έχουμε επί του παρόντος μία ΚΓΠ που χρήζει μεταρρύθμισης για τρεις λόγους. Πρόκειται για μία
ΚΓΠ που είναι άδικη από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Από οικονομική άποψη: το ποσό που
καταβάλλεται στους παραγωγούς είναι μικρότερο από το κόστος παραγωγής τους, και η ΚΓΠ πρέπει να μεριμνήσει
για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Από κοινωνική άποψη: οι ενισχύσεις κατανέμονται με άνισο τρόπο μεταξύ
χωρών, περιφερειών και γεωργών. Το ογδόντα τοις εκατό των ενισχύσεων κατανέμονται στο 20% των γεωργών.
Από περιβαλλοντική άποψη: χρειαζόμαστε μία ΚΓΠ που σέβεται το έδαφος, που σέβεται …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Peter van Dalen (ECR). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, ισχύει, εν ολίγοις,
το εξής: έχουμε πλέον περισσότερες χώρες, περισσότερες προτεραιότητες και λιγότερα χρήματα. Συνεπώς, αυτό
σημαίνει ότι απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, και μία τέτοια μεταρρύθμιση απαιτεί να ξεκινήσουμε εκ του
μηδενός. Δεδομένου ότι τα προϊόντα διατροφής συνιστούν το πλέον σημαντικό συλλογικό κεφάλαιο του γεωργικού
τομέα, πρέπει να διασφαλιστεί η παραγωγή τροφίμων, με στόχο, ειδικότερα, την επισιτιστική ασφάλεια κατά τις
προσεχείς δεκαετίες.

Επιπλέον, θέλουμε τρόφιμα καλής ποιότητας στην Ευρώπη και λαμβάνουμε ιδιαιτέρως υπόψη την καλή μεταχείριση
των ζώων και το περιβάλλον. Εντούτοις, οι γεωργοί μας δεν ανταμείβονται πάντοτε από την αγορά για την πολλαπλή
αυτή συμβολή τους στο κοινό καλό. Οι ανταγωνιστές τους σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι υποχρεωμένοι να
αντιμετωπίζουν τέτοιες απαιτήσεις ή, εάν συμβαίνει αυτό, οι απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν είναι
πολύ χαμηλότερες. Συνεπώς, χρειαζόμαστε στήριξη όπου υστερεί η αγορά. Το γεγονός ότι η έκθεση ζητεί ενισχύσεις
ανά εκτάριο αποτελεί θετικό στοιχείο. Αυτό θα αντισταθμίσει την περαιτέρω εντατικοποίηση της γεωργίας και θα
προσδώσει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων πιο ρεαλιστική προοπτική. Αυτός είναι ο τρόπος με τον
οποίο μπορούμε να ανταμείψουμε τους γεωργούς μας.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Όλοι γνωρίζουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά
ιδιαίτερα σύνθετο και ευαίσθητο ζήτημα. Η συνεχιζόμενη εφαρμογή της λεγόμενης ιστορικής αρχής σε σχέση με
τη στήριξη της γεωργίας –ακόμα και μετά τη διεύρυνση της ΕΕ– επέφερε σημαντική δυσαναλογία στην ευρωπαϊκή
οικονομική πολιτική.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η θέσπιση αντικειμενικώς δίκαιων κριτηρίων για το σύστημα κατανομής της
χρηματοδοτικής στήριξης προς τους γεωργούς το συντομότερο δυνατόν, διότι θα δημιουργήσει τις σωστές
προϋποθέσεις κατάλληλου οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Η χρηματοδότηση πρέπει να κατανέμεται με σωστό και ισόρροπο τρόπο, ούτως ώστε οι γεωργοί όλων των χωρών
της ΕΕ να απολαμβάνουν ισότιμα επίπεδα στήριξης και να μπορούν να ασκούν θεμιτό αμοιβαίο ανταγωνισμό.

13Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL08-07-2010



Ως εκ τούτου, δέον είναι, κατά τη γνώμη μου, να στηρίξουμε την τροπολογία αριθ. 6 της υποβληθείσας έκθεσης,
η οποία θα συμβάλει στη δίκαιη διαμόρφωση του μηχανισμού στήριξης για την ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η γεωργική πολιτική απαιτεί τη θέσπιση
συνεκτικού πλαισίου. Αυτό πρέπει να ενισχύσει την ΕΕ συνολικά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περιφερειακές
διαφορές. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πατρίδα μου, την Αυστρία, λαμβανομένων
υπόψη ειδικών περιβαλλοντικών και επενδυτικών προγραμμάτων.

Η γεωργική πολιτική βρίσκεται αντιμέτωπη με ορισμένες τεράστιες προκλήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο παγκόσμιος
πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί στα 9 δισεκατομμύρια άτομα, ενώ ταυτόχρονα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι η λειψυδρία και η ξηρασία. Για την επίλυση αυτών των
προβλημάτων, είναι ουσιώδες η ΕΕ αφενός να αναπτύξει αποτελεσματικότερη συνεργασία σε εσωτερικό επίπεδο
και αφετέρου να λειτουργήσει με συνεκτικό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Seán Kelly (PPE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ ενθαρρυντική από όλες τις πτέρυγες
της παρούσας Αίθουσας σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Επικροτώ ιδιαίτερα την έμφαση που δόθηκε στην ενθάρρυνση
των νέων να απασχοληθούν στη γεωργία, κάτι που είναι απολύτως ζωτικής σημασίας. Επίσης, επικροτώ την άποψη
ότι δεν θα πρέπει να προβούμε σε επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ· ότι ο Επίτροπος δήλωσε πως θα πρέπει να διατηρηθούν
οι δύο πυλώνες, διότι χωρίς τον πρώτο πυλώνα δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης του δεύτερου πυλώνα, εφόσον θα
ήταν ασύμφορη η καλλιέργεια και, επομένως, δεν θα διασφαλίζονταν τα δημόσια αγαθά· και ότι, όπως επεσήμανε
η κ. Dodd, πρέπει να διερευνήσουμε τι εννοούμε με τον όρο «δίκαιος», λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ποικίλες
δαπάνες και την αγοραστική δύναμη σε ολόκληρη την Ένωση.

Επίσης, ο ίδιος ο κ. Lyon αναφέρθηκε στην ιστορική βάση. Νομίζω ότι, στην παρούσα φάση, είναι πολύ σημαντικό
για τους αγρότες να λάβουν σαφές μήνυμα σε σχέση με τις ενδεχόμενες εξελίξεις, ούτως ώστε να μην εγκαταλειφθούν
στο έλεος εξωφρενικών εικασιών, μη γνωρίζοντας εάν θα πρέπει να αγοράσουν ή να πουλήσουν αποθέματα με βάση
το ιστορικό μοντέλο. Συνεπώς, θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως, εν προκειμένω, ένα σαφές μήνυμα από τον Επίτροπο το
συντομότερο δυνατόν..

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
τον συνάδελφό μας βουλευτή, κ. Lyon, για την εξαίρετη έκθεσή του, η οποία αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα
ενόψει της αναδιατύπωσης της ΚΓΠ.

Ο στόχος που προσδίδεται στη νέα ΚΓΠ είναι να αποκτήσουμε μία μείζονα ευρωπαϊκή γεωργική, επισιτιστική,
κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, και όχι μία Ευρώπη που αφορά αποκλειστικά την ασύδοτη ελεύθερη αγορά.
Θέλουμε η ΚΓΠ να είναι πιο νομιμοποιημένη σε ό,τι αφορά τους δημόσιους πόρους που ζητούν και αποδέχονται
οι φορολογούμενοι, πιο δίκαιη στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων μεταξύ των 27 κρατών μελών και μεταξύ
των γεωργών και πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι δημόσιοι μηχανισμοί για τη ρύθμιση της γεωργικής παραγωγής, προκειμένου να
διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια των καταναλωτών. Τασσόμαστε υπέρ μίας ισχυρής ΚΓΠ που θα διαθέτει τον
απαιτούμενο προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων της. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση Lyon υπογραμμίζει
πολύ ορθά την εμφάνιση νέων προκλήσεων με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η ΚΓΠ, και, ειδικότερα, την κλιματική
αλλαγή, τη διαχείριση των υδάτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοποικιλότητα και τη διάβρωση του
εδάφους.

Με την παρούσα έκθεση ζητείται πιο απλή, πιο υπεύθυνη ΚΓΠ, η οποία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα
στις ανάγκες των ευρωπαίων γεωργών, προς χάριν της συνέπειας και της διατήρησης …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κοινή γεωργική πολιτική
(ΚΓΠ) είναι ουσιώδης και θα συνεχίσει να είναι για πολύ καιρό ακόμα, ιδιαίτερα εφόσον αφορά την απασχόληση.
Στην Ευρώπη, η γεωργική απασχόληση παρουσίασε πτώση κατά 25% σε λιγότερο από δέκα χρόνια, επισύροντας
την απώλεια σχεδόν 4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Εάν θέλουμε να επιλύσουμε το πιεστικό ζήτημα της ανεργίας,
δεν μπορούμε να επιτρέψουμε παρεκκλίσεις στην ΚΓΠ, ενώ πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν, εξασφαλίζοντας
επαρκείς πόρους που οδηγούν σε σταθερή μεγέθυνση. Επομένως, η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίσει το ίδιο
τουλάχιστον επίπεδο χρηματοδότησης σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, το αίτημα του Κοινοβουλίου προς εσάς σήμερα δεν συνίσταται στη διασφάλιση του ίδιου
επιπέδου χρηματοδότησης, αλλά στην αύξησή του. Η ύστατη, αδιαπραγμάτευτη απαίτηση είναι να παραμείνει ως
έχει η υφιστάμενη χρηματοδότηση, αλλά το αίτημα είναι να αυξηθεί –να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό– η
χρηματοδότηση για την γεωργία. Η έκθεση Lyon περιέχει ορισμένα εξόχως θετικά στοιχεία, μέτρα για την
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καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών, τη στήριξη του τομέα, την εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους
αγρότες και τη διασφάλιση της υφιστάμενης …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Luís Paulo Alves (S&D). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, τασσόμαστε και εμείς υπέρ μίας ισχυρής κοινής γεωργικής
πολιτικής, η οποία δεν θα απευθύνεται μόνο στους γεωργούς, αλλά και στους 500 εκατομμύρια και πλέον πολίτες
της Ευρώπης, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό, ικανό να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, και η οποία θα είναι, πάνω από όλα, λειτουργική σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.
Η διασφάλιση αυτής της έκβασης είναι κρίσιμης σημασίας για τις Αζόρες, όπου η γεωργία αποτελεί αναντικατάστατο
πυλώνα του βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Αυτή η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να εγκαταλείψει τα ιστορικά κριτήρια κατανομής των πόρων, διότι αυτά απέβησαν
εξαιρετικά επιζήμια για την Πορτογαλία και τους πορτογάλους γεωργούς. Η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη
τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργίας, παρέχοντας μία σειρά μέσων για τη ρύθμιση της αγοράς και τη διαχείριση
των κινδύνων, ικανών να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία της αγοράς και τη σταθερότητα της γεωργικής
παραγωγής.

Η ΚΓΠ μετά το 2013 θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου,
διασφαλίζοντας την κατάλληλη κατανομή της προστιθέμενης αξίας στην εγχώρια αγορά, η οποία δημιουργείται
από σχέσεις που καθιερώνονται σε ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα· το δε άνοιγμα των εξωτερικών αγορών …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος. - Έλαβα δύο αιτήματα για παρεμβάσεις σε σχέση με την τήρηση του Κανονισμού. Η κ. McGuinness
έχει πρώτη τον λόγο.

Mairead McGuinness (PPE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, μόνο μία παρατήρηση επί της διαδικασίας· ξέρω ότι και
άλλοι συνάδελφοι θα συμμεριστούν την ανησυχία μου σχετικά με τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων («catch
the eye»), επί των οποίων είστε άλλωστε αποκλειστικά αρμόδιος, αλλά οι βουλευτές του ΕΚ που είναι μέλη της
Επιτροπής Γεωργίας, οι οποίοι μάλιστα εργάστηκαν επί μακρόν για αυτόν τον φάκελο και ήταν παρόντες από την
αρχή ακόμα των διαβουλεύσεων επί αυτού του θέματος, δικαιούνται, κατά τη γνώμη μου, να διατυπώσουν τις
τεκμηριωμένες απόψεις τους, και δεν κατόρθωσα να τραβήξω το βλέμμα σας, διότι δεν κοιτάξατε εμένα, μολονότι
τράβηξα το βλέμμα έξι άλλων ατόμων που βρίσκονται γύρω σας, κύριε Πρόεδρε. Μου επιτρέπετε, εφόσον έχω τον
λόγο, να ζητήσω από την Επιτροπή να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των μειονεκτικών περιοχών στον πρώτο
πυλώνα; Θα καταθέσω και γραπτή δήλωση επί του θέματος αυτού. Ελπίζω να συμμερίζεστε τη θέση μου, κύριοι
συνάδελφοι.

Πρόεδρος. - Κυρία McGuinness, σας διαβεβαιώνω ότι σας κοιτούσα σχεδόν όλη την ώρα και ότι σας είδα να
ζητείτε τον λόγο.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πως η εν λόγω διαδικασία δεν διαρθρώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο: με άλλα λόγια, δεν
διαρθρώνεται κατά τρόπο ώστε να δίδεται προτεραιότητα στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής, αλλά διαρθρώνεται
κατά τρόπο ώστε να δίδεται προτεραιότητα στους βουλευτές του ΕΚ που «τραβούν το βλέμμα» του Προέδρου πριν
από οιονδήποτε άλλον. Αυτές είναι οι διατάξεις του Κανονισμού. Επιπλέον, προβλέπονται πέντε παρεμβάσεις,
μολονότι εμείς δώσαμε τον λόγο σε δέκα βουλευτές.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα. Ο χρόνος ομιλίας για τις Ομάδες καταμερίστηκε μεταξύ των βουλευτών του
ΕΚ, ούτως ώστε να έχουν όλοι ένα λεπτό στη διάθεσή τους, αλλά σχεδόν κανένας δεν μίλησε για λιγότερο από
ενάμισι λεπτό· συνεπώς, δεν υπάρχει τρόπος θετικής ανταπόκρισης, όπως όλοι μας θα θέλαμε, σε όποιον επιθυμεί
να παρέμβει εκτός του χρόνου που έχει διατεθεί στην πολιτική Ομάδα στην οποία ανήκει.

Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Obermayr, επίσης σε σχέση με την τήρηση του Κανονισμού.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι αναφερόσασταν σε εμένα. Θα ήθελα να συνεχίσω σε
σχέση με τα σχόλια της προηγούμενης ομιλήτριας. Φυσικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη γενναιοδωρία σας
να επιτρέψετε δέκα παρεμβάσεις και όχι πέντε. Ασφαλώς κατανοούμε τους χρονικούς περιορισμούς σας, αλλά
ευελπιστώ να μας κατανοείτε και εσείς. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης
που λειτουργούν υπό μεγάλη πίεση και βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραίους κινδύνους. Αυτό φυσικά ισχύει και
πέραν του έργου των επιτροπών.

Δεύτερον, επισημάνατε ότι δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα σχετικά με τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων. Θα
θέλαμε να σας ζητήσουμε να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν, διότι δεν ξέρω αν θα πρέπει να σχηματίζουμε ουρά
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αναμονής από την προηγουμένη ημέρα ή αν θα πρέπει να υποβάλλουμε σχετικό αίτημα τρεις ημέρες νωρίτερα και
στη συνέχεια να διανυκτερεύουμε εδώ, προκειμένου να μας δοθεί τελικά η ευκαιρία να λάβουμε ενδεχομένως τον
λόγο. Εάν δε θα πρέπει να λάβουν τον λόγο μόνο δέκα ομιλητές, είναι εξίσου σημαντικό να πληροφορηθούμε ποιοι
είναι αυτοί οι δέκα βουλευτές.

Θα ήταν χρήσιμο και δίκαιο να τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες δομές το συντομότερο δυνατόν. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, θα βιώνετε λιγότερο άγχος, αλλά θα είστε και πολύ πιο δημοφιλής, εφόσον θα μπορείτε να επιτρέπετε
περισσότερες παρεμβάσεις. Θα είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι, διότι θα έχουμε μία λύση που θα είναι πιο δίκαιη
για εμάς. Ζητώ την επιείκειά σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την κατανόησή σας.

Πρόεδρος. - Έχετε απόλυτο δίκαιο. Προφανώς, αυτή η ιδέα της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων «τραβώντας
το βλέμμα» του Προέδρου είναι απολύτως υποκειμενική, διότι ο Πρόεδρος ναι μεν «βλέπει», αλλά δεν διαθέτει
ευρεία και πολυπρισματική όραση όπως τα ερπετά, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι τραβούν το βλέμμα του είναι
εκείνοι με τους οποίους διασταυρώνεται το βλέμμα του· το προσωπικό της Γραμματείας μπορεί να συνδράμει
σημαντικά σε αυτήν τη διαδικασία. Μολαταύτα, έχετε δίκαιο: πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν διαχειρίστηκε
με εύλογο τρόπο –το αντιλαμβάνομαι αυτό– η Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Για παράδειγμα, η παρατήρηση της κ. McGuinness, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα τα
μέλη της αρμόδιας επιτροπής, μου φαίνεται απολύτως λογική, αλλά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το μόνο που
προβλέπεται είναι ότι ο Πρόεδρος συντονίζει τη συζήτηση κατά την κρίση του, γεγονός που θέτει σαφώς τον
Πρόεδρο ενώπιον εξαιρετικά περίπλοκων καταστάσεων.

Επιπλέον, οι ίδιοι οι βουλευτές του ΕΚ δεν τηρούν τον Κανονισμό, διότι η γαλάζια κάρτα δεν προβλέπεται να
χρησιμοποιείται για να ζητείται ο λόγος στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων. Οι βουλευτές πρέπει
να χρησιμοποιούν τη γαλάζια κάρτα για να διακόψουν τον ομιλητή που έχει τον λόγο τη δεδομένη στιγμή,
προκειμένου να του θέσουν μία ερώτηση διάρκειας μισού λεπτού. Εντούτοις, υπάρχουν στην παρούσα Αίθουσα
βουλευτές του ΕΚ που υψώνουν διαρκώς τη γαλάζια κάρτα.

Θα πρέπει να διοργανώσουμε ένα μικρό σεμινάριο στους βουλευτές, ούτως ώστε να μάθουν ότι η γαλάζια κάρτα
προορίζεται για συγκεκριμένη χρήση, και ότι για να ζητήσει κάποιος τον λόγο κατά τη διαδικασία εκτάκτων
παρεμβάσεων, πρέπει να υψώσει το χέρι του, να υψώσει τη λευκή κάρτα του, ή να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο
μέσο αντί της γαλάζιας κάρτας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα ήθελα να παρατείνω τη συζήτηση. Ήδη έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον προβλεπόμενο χρόνο
και θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που αναλώσαμε
για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τέθηκαν πολλές ερωτήσεις. Σίγουρα
όμως παρατήρησα ότι επιβεβαιώθηκαν ορισμένες αρχές, οι οποίες αποτυπώθηκαν, όπως είδαμε, άριστα στην έκθεση.

Εν πάση περιπτώσει, το βασικό συμπέρασμα που συνήγαγα από αυτήν τη συζήτηση είναι ότι χρειαζόμαστε μία κοινή
γεωργική πολιτική, μία γεωργική πολιτική που πρέπει να αποτελεί πολιτική της Κοινότητας, καθώς και ότι
χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στους στόχους που θέσαμε για την γεωργία. Συνεπώς,
θεωρώ ότι χρειαζόμαστε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Κατά την άποψή μου, ρεαλιστικός προϋπολογισμός είναι
ένας προϋπολογισμός που συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί για την κοινή γεωργική πολιτική.

Διαπιστώνουμε δε ότι έχουμε ολοένα περισσότερες απαιτήσεις από τους γεωργούς μας. Απαιτούμε, βεβαίως, και
οι πόροι που διατίθενται να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και να αιτιολογούνται με πιο σαφή τρόπο.
Παρεμπιπτόντως, παρατηρώ ότι παρίσταται και ο συνάδελφός μου, κ. Lewandowski, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος
σε θέματα προϋπολογισμών· ήλθε ενδεχομένως ειδικά για να μας επιβεβαιώσει ότι η ΚΓΠ θα έχει έναν προϋπολογισμό
ανάλογο των στόχων που θέσαμε για αυτήν.

Συνήγαγα επίσης το συμπέρασμα ότι, εάν θέλουμε η γεωργία –η κοινή γεωργική πολιτική– να επιτύχει τους στόχους
που έχουμε θέσει, πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες τις διαφορές μεταξύ όλων των τύπων γεωργίας που υφίστανται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν τη διαφοροποίηση, ούτως ώστε –στις περιφέρειες όπου
αυτή εκδηλώνεται– οι εν λόγω διαφορετικοί τύποι γεωργίας να μπορέσουν να συμβάλουν στην επίτευξη στόχων
όχι μόνο όσον αφορά τον εφοδιασμό της αγοράς, την παραγωγή και την ασφάλεια του εφοδιασμού της αγοράς,
αλλά και τον προσανατολισμό προς την καλύτερη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών
πόρων και των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους με
τους οποίους μπορούν να συμβάλουν σε αυτό η γεωργία και ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Έλαβα εξίσου υπόψη το γεγονός ότι όλες αυτές οι σκέψεις για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει
να συμβάλουν και στην ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων, πρέπει να προσφέρουν προοπτικές στους νέους ανθρώπους
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που θέλουν να καθιερωθούν, που θέλουν να επενδύσουν στη γεωργία, ούτως ώστε η γεωργική δραστηριότητα να
αποτελέσει επίσης μία δραστηριότητα του μέλλοντος και να μπορέσουμε, επομένως, να υλοποιήσουμε τους στόχους
μας.

Θέλω επίσης να στείλω ένα σαφές μήνυμα και να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Kelly σχετικά με τις άμεσες
ενισχύσεις. Θεωρώ αναμφίβολα ότι, εάν στοχεύουμε στην καθιέρωση πιο δίκαιης γεωργίας και πιο διαφανούς και
πιο αποτελεσματικής κοινής γεωργικής πολιτικής, πρέπει να καθορίσουμε σαφή κριτήρια για την κατανομή αυτών
των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τους στόχους που πρόκειται να θέσουμε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, οι
ιστορικές αναφορές δεν αποτελούν δίκαια, διαφανή ή αντικειμενικά κριτήρια. Πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτές
τις ιστορικές αναφορές με πολύ πιο σαφείς στόχους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ορισμένου
βαθμού δίκαιης αντιμετώπισης και θα επιτρέψουν να ληφθεί καλύτερα υπόψη η γεωργική διαφοροποίηση που
υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα παράσχει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τα μέσα ώστε να
διασφαλίσουν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική για την Ευρώπη.
Χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, φυσικά, μία κοινή γεωργική
πολιτική που δεν θα εμποδίζει τις άλλες περιοχές του κόσμου να αναπτύξουν τη δική τους γεωργία.

George Lyon, εισηγητής. − (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να επισημάνω ορισμένα από τα βασικά
θέματα που έθιξαν συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης. Μία νέα στρατηγική σημασία για την
παραγωγή τροφίμων και την ΚΓΠ: βεβαιότατα. Δύο πυλώνες: οπωσδήποτε, συμφωνώ με αυτό. Η παραγωγή τροφίμων
στο επίκεντρο της ΚΓΠ: ναι, διότι αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο στην ΚΓΠ. Τα υπόλοιπα είναι όλα συμπληρωματικά
στοιχεία για τη διασφάλιση ενός κερδοφόρου γεωργικού τομέα, ώστε να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τα
περιβαλλοντικά οφέλη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που καθορίσαμε
στην έκθεση.

Ισχυρός προϋπολογισμός: ναι, οπωσδήποτε· με δίκαιη αντιμετώπιση των παλαιών και των νέων κρατών μελών: πάρα
πολλά κράτη μέλη έθιξαν αυτό το ζήτημα, και πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο εν λόγω
προϋπολογισμός πρέπει να είναι αντικειμενικός και διαφανής σε ό,τι αφορά τον τρόπο κατανομής των πόρων μεταξύ
των κρατών μελών, οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Είναι
απολύτως ουσιώδες να δούμε τη γεωργική δραστηριότητα και την ΚΓΠ ως μέρος της λύσης για την εκπλήρωση
αυτών των στόχων, και όχι ως μέρος του προβλήματος.

Θα ήθελα να εξάρω το έργο των σκιωδών εισηγητών μου, του Michel Dantin, του κ. Häusling, του κ. Olejniczak
και του Jim Nicholson. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια προκειμένου να εκπονήσουμε αυτήν την ιδιαίτερα δυναμική,
κατά την άποψή μου, έκθεση, η οποία θέτει ένα σαφές όραμα για τον προσανατολισμό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιθυμεί να ακολουθήσει η ΚΓΠ μετά το 2013. Θα μπορούσα να πω ότι διασφαλίζει πολύ ισχυρή θέση για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και με το
Συμβούλιο Γεωργίας. Θα σας έλεγα, κύριε Επίτροπε, πως εάν συνταχθείτε μαζί μας, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι
ότι θα πραγματώσουμε αυτό το όραμα από κοινού.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010, στις 12.00.

Θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά συγνώμη από τους βουλευτές του ΕΚ που δεν μπόρεσαν τελικά να λάβουν
τον λόγο. Όπως επεσήμανε η κ. McGuinness, μπορούν να καταθέσουν γραπτώς την παρέμβασή τους.

Σκοπεύω να θίξω αυτό το ζήτημα στο Προεδρείο, διότι πρόκειται για ζήτημα που χρήζει αποσαφήνισης. Προτίθεμαι
να προτείνω επίσης στο Προεδρείο –και προσβλέπω στην υποστήριξη όλων υμών εν προκειμένω– να μην παραχωρείται
ο λόγος κατά τη διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων σε βουλευτές του ΕΚ που δεν είναι παρόντες κατά την έναρξη
της συζήτησης, κατά την παρουσίαση της έκθεσης του εισηγητή ή κατά τη στιγμή που λαμβάνει τον λόγο ο Επίτροπος.
Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση κατά την οποία βουλευτές του ΕΚ αγανακτούν επειδή δεν έλαβαν τον λόγο, αλλά
δεν παραμένουν για να ακούσουν τις διευκρινίσεις και τα συμπεράσματα ούτε του Επιτρόπου ούτε του εισηγητή.
Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την καθιέρωση πειθαρχίας, αλλά πρέπει να καταβληθούν από όλους μας.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. – (IT) Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι δαπάνες για τη γεωργία αντιστοιχούν περίπου στο
43% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
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Κοινότητας, οι στόχοι της ΚΓΠ είναι η διασφάλιση λογικών τιμών για τους ευρωπαίους καταναλωτές και η εξασφάλιση
δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς.

Η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε κατά μέσο όρο 12,2% μείωση του εισοδήματος
των αγροτών μεταξύ 2008 και 2009, σε αυστηρότερες προϋποθέσεις πρόσβασης σε δάνεια και σε αύξηση των
ποσοστών ανεργίας στις αγροτικές περιοχές. Η αστάθεια των τιμών των προϊόντων στις γεωργικές αγορές αυξήθηκε
απότομα, και αυτή η αύξηση αναμένεται να συνεχιστεί. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια στη
μελλοντική ΚΓΠ για ένα ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση της αβεβαιότητας των
τιμών στην αγορά και η παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων σε περίπτωση οικονομικών κρίσεων στον
τομέα.

Ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι, έως το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός
θα αυξηθεί από τον υφιστάμενο αριθμό των 6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε 9 δισεκατομμύρια, και ότι ο
διπλασιασμός της ζήτησης τροφίμων θα απαιτήσει ανάλογη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων. Ως εκ
τούτου, η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει την κύρια πρόκληση για τη μελλοντική γεωργία, και καθήκον της
Ένωσης θα είναι να συνεχίσει να την εξασφαλίζει προς χάριν των ευρωπαίων πολιτών.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. – (RO) Η προσαρμογή της ΚΓΠ στα νέα κοινωνικά και οικονομικά
δεδομένα αποτελεί αναγκαίο βήμα. Για να το πράξουμε όμως αυτό, πρέπει να απαντήσουμε ουσιαστικά σε ορισμένα
βασικά ερωτήματα. Επικροτώ πλήρως την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού.
Ωστόσο, έως ποιον βαθμό θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και πόσο πρόθυμοι είμαστε να πληρώσουμε περισσότερα
για αυτό;

Μέχρι στιγμής, η ΚΓΠ διατηρούσε υψηλές τιμές για τρόφιμα που είναι φθηνότερα σε άλλες χώρες. Η ΕΕ δεν μπορεί
να προωθήσει το ελεύθερο εμπόριο ενόσω προστατεύει τη δική της γεωργική αγορά. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις
που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να επιβάλει τα ενδεδειγμένα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας, ούτως ώστε να καταστεί
δυνατή η μείωση της διαφοροποίησης των τιμών των γεωργικών προϊόντων στις διάφορες χώρες.

Ωστόσο, ανησυχώ περισσότερο για τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ στους γεωργούς. Η αποσύνδεση
των πληρωμών οδήγησε απλώς στη διάθεση των άμεσων ενισχύσεων στους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες, οι οποίοι
σίγουρα δεν είναι γεωργοί. Η αποσύνδεση είναι αναγκαία για την αποφυγή της υπερπαραγωγής. Μολαταύτα, ζητώ
από την Επιτροπή να παρουσιάσει ορισμένα πιο δίκαια κριτήρια, ούτως ώστε να μπορούν οι γεωργοί να είναι οι
πραγματικοί δικαιούχοι της ΚΓΠ. Χρειαζόμαστε κίνητρα για τους γεωργούς, ιδιαίτερα για την ενθάρρυνση των
νέων να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές. Τούτο, όμως, δεν πρόκειται να συμβεί εφόσον διατηρούμε το ισχύον
καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, το οποίο είναι γελοίο.

Nessa Childers (S&D), γραπτώς. – (ΕΝ) Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) έχει τις δυνατότητες να προσφέρει
λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που πλήττουν επί του παρόντος τις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
και αυτό είναι περισσότερο προφανές, σε σύγκριση με οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ιρλανδία, όπου
τηρείται ισότιμη δέσμευση για αμφότερες τη διασφάλιση δίκαιης και ολοκληρωμένης συμφωνίας για την ΚΓΠ και
την περαιτέρω πρόοδο μέσω της εφαρμογής των αλλαγών που απαιτούνται για τη γεωργία του 21ου αιώνα. Ωστόσο,
προκειμένου για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης του γεωργικού πληθυσμού στην Ευρώπη, η
νέα ΚΓΠ πρέπει να παράσχει σταθερότητα στους γεωργούς και δίκαιη τιμολόγηση, όπως διασφαλίζεται επί του
παρόντος για τα αγαθά που παράγουν. Ως αντάλλαγμα, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα λαμβάνουν μόνο αξιόπιστα
αγαθά υψηλής ποιότητας –για τα οποία παρέχονται εγγυήσεις ότι καλλιεργούνται βάσει των υψηλών προδιαγραφών
γεωργικής πρακτικής της ΕΕ–, αλλά θα επωφελούνται και από τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις της ΚΓΠ,
όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στον δεύτερο πυλώνα. Πάνω από όλα, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη
των ευρωπαίων γεωργών. Ο γεωργικός πληθυσμός έχει επίγνωση των επερχόμενων αλλαγών βάσει αυτής της νέας
συμφωνίας, και είναι προθυμότατος επί του παρόντος να τις ασπαστεί. Προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η θετική
σχέση, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν την επίτευξη μίας συμφωνίας που θα είναι σύγχρονη,
αλλά, ταυτόχρονα, ολοκληρωμένη και δίκαιη για όλους.

Béla Glattfelder (PPE), γραπτώς. – (HU) Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να χρειάζεται αποτελεσματική και κοινή
γεωργική πολιτική μετά το 2013. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο γεωργικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει
να διατηρηθεί τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα.

Η Ευρώπη φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο. Διότι μόνο στην Ευρώπη
μπορούν να παραχθούν τα ασφαλέστερα τρόφιμα σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του
περιβάλλοντος. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της ΚΓΠ είναι να διατηρήσει την ικανότητα γεωργικής παραγωγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωε εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις.
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Στην περίπτωση της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, πρέπει να διασφαλιστεί
ότι οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται πρωτίστως για γεωργικούς σκοπούς.

Οι γεωργοί θα πρέπει να προστατευθούν από τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών παρέμβασης, οι οποίες αποτελούν
σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε μέσα παρέμβασης στην αγορά, σε ορισμένους δε τομείς,
όπως του οίνου και του γάλακτος, απαιτούνται μέτρα περιορισμού της προσφοράς. Χάρη σε αυτά τα μέσα θα
μειωθούν οι ζημίες των γεωργών που οφείλονται στις διακυμάνσεις των τιμών.

Το ευρωπαϊκό εμπόριο τροφίμων είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο σε σύγκριση με την βιομηχανία μεταποίησης
τροφίμων ή τη γεωργική παραγωγή. Πολύ συχνά, εκατοντάδες γεωργοί ανταγωνίζονται με μεγάλες αλυσίδες
σουπερμάρκετ, και η διαπραγματευτική τους θέση είναι πολύ χειρότερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει
να συμβάλουμε στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των γεωργών. Ωστόσο, αυτό απαιτεί εξαίρεση από τους
αυστηρούς κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στη γεωργία.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων, κ.λπ., στους οποίους υπόκεινται
και οι ευρωπαίοι γεωργοί.

Elisabeth Jeggle (PPE), γραπτώς. – (DE) Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του κ. Lyon διασφαλίζει τη συμμετοχή
του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για το μέλλον της ΚΓΠ σε πρώιμο στάδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συμμετέχοντες για το έργο που επιτέλεσαν. Διατυπώθηκαν μελλοντοστραφείς στόχοι για ολόκληρη την Κοινότητα.

Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε συνολική και βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη,
τρία είναι, κατά την άποψή μου, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν. 1. Είναι ζωτικής σημασίας να
διασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση της ΚΓΠ μετά το 2013 και να καταρτίσουμε αντίστοιχο προϋπολογισμό.

2. Η δοκιμασμένη και ελεγμένη δομή των δύο πυλώνων πρέπει να διατηρηθεί με έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα και
έναν εξίσου ισχυρό δεύτερο πυλώνα. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό γεωργικό
μοντέλο είναι η διασφάλιση της παραγωγής των τροφίμων μας σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές στον
πρώτο πυλώνα και η παροχή αίσιων προοπτικών, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, για την ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις υποδομές για γεωργούς και μη γεωργούς, άνδρες και γυναίκες,
ιδιαίτερα δε για τους νέους.

3. Οι μείζονες διακυμάνσεις στις ελευθερωμένες αγορές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξακολουθούν
να απαιτούν δίχτυ ασφαλείας. Η κλιματική αλλαγή μάς έχει θέσει νέους στόχους όσον αφορά τον προσανατολισμό
της αγοράς, την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία των ζώων και την ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία
και βιοποικιλότητα. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η άρτια γεωργική πολιτική συνιστά τη βέλτιστη πολιτική
για το μέλλον και είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών μας.

Sandra Kalniete (PPE), γραπτώς. – (LV) Το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει την αλλαγή του κριτηρίου της έκτασης
της εκμετάλλευσης, που αποτέλεσε την ιστορική βάση για τον καθορισμό των καταβολών άμεσης ενίσχυσης, κατά
την προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Συνεπώς, προβλέπουμε τη δυνατότητα ύπαρξης
μεταβατικής περιόδου. Αυτή η περίοδος είναι ουσιαστική, αλλά η πλήρης επταετία θα αποτελούσε υπερβολικά
μακρά μεταβατική περίοδο. Η κωλυσιεργία στην εφαρμογή της νέας μεθόδου ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην επίτευξη ενός σημαντικού στόχου της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ – της στοχευμένης, δίκαιης, ισόρροπης, απλής
και διαφανούς στήριξης. Ένα επιχείρημα υπέρ της διατήρησης του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στα επίπεδα του 2013
είναι οι εύλογες προσδοκίες των νέων κρατών μελών ότι θα λάβουν στήριξη μέσω της ΚΓΠ η οποία θα είναι συγκρίσιμη
με αυτήν που παρέχεται στα παλαιότερα κράτη μέλη. Είμαι πεπεισμένη ότι η ΚΓΠ μπορεί να είναι ισχυρή και
πραγματικά κοινή μόνο εάν υπάρχει η πρόθεση διασφάλισης δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των ευρωπαίων
γεωργών. Ο ανόθευτος ανταγωνισμός στην Ευρώπη αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαίων γεωργών στις παγκόσμιες αγορές. Θα ήθελα να επισημάνω την πολιτική βούληση που εκφράζεται στο
ψήφισμα για την ενίσχυση της θέσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ούτως
ώστε οι οργανισμοί των πρωτογενών παραγωγών να μπορέσουν να καταστούν πιο αποδοτικοί και να
διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους μεγάλους λιανοπωλητές και μεταποιητές.. Ελπίζω ότι θα παγιωθεί το
στοιχείο της αγροτικής ανάπτυξης στην ΚΓΠ και ότι η προσοχή της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης θα επικεντρωθεί
κατά μείζονα λόγο στις αγροτικές κοινότητες, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό και την
αναδιάρθρωση της γεωργίας, στην ενίσχυση της συνοχής, στη βελτίωση της πώλησης των προϊόντων και την
ανταγωνιστικότητα, στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στην
κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιοποικιλότητα.

Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς. – (PL) Το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 έχει εξαιρετική
σημασία για εμάς. Πολλά σημαντικά στοιχεία εξαρτώνται από την ΚΓΠ – η δομή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και το μέλλον της γεωργίας, των γεωργών και των αγροτικών περιοχών. Σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να έχει επίγνωση της σημασίας της ΚΓΠ για το μέλλον της ΕΕ. Κρίσιμο, βεβαίως, είναι το ζήτημα των άμεσων
ενισχύσεων, όπως και η ανάγκη εξάλειψης των ανισοτήτων τους στις διάφορες χώρες. Επί του παρόντος, η
διαφοροποίηση των επιπέδων πληρωμών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών είναι υπερβολικά μεγάλη. Τούτο
υπονομεύει την έννοια της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινότητας. Εκείνο που κατεξοχήν χρειάζονται οι
γεωργοί είναι σταθερά εισοδήματα, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Χωρίς αυτά, ο εκσυγχρονισμός των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, και θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ευεργετική
επίδραση της γεωργίας στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε να
διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική θα οδηγήσουν σε σταθερά εισοδήματα για
τους ευρωπαίους γεωργούς. Σας ευχαριστώ θερμά.

Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς. – (ΕΝ) Επικροτώ την παρούσα έκθεση, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα
για την εξέταση της μορφής και του χαρακτήρα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Η έκθεση
αυτή επαναβεβαιώνει ότι θα υπάρξει ΚΓΠ μετά το 2013, ότι θα πρέπει να παραμείνει κοινοτική πολιτική και ότι ο
προϋπολογισμός της θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα. Η έκθεση τονίζει μετ’ επιτάσεως
τη διατήρηση του ενωσιακού χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, απορρίπτοντας τις προσπάθειες επανεθνικοποίησής
της. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί τις ανησυχίες των γεωργών θα πρέπει να αναπτερώσει το
ηθικό των τελευταίων. Δέον είναι η ΚΓΠ μετά το 2013 να στηρίξει τους ενεργούς παραγωγούς και να τους ανταμείψει
για τα τρόφιμα που παράγουν και τα πολλά δημόσια αγαθά που παρέχουν στην κοινωνία – μεταξύ άλλων, υψηλό
επίπεδο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Τα μέτρα στήριξης
της αγοράς θα είναι ουσιώδη για την παροχή κατάλληλων διχτύων ασφαλείας έναντι της ακραίας αστάθειας της
αγοράς, η οποία θα αποτελέσει, κατά τα φαινόμενα, χαρακτηριστικό της αγοράς στο μέλλον. Μόλις επτά τοις εκατό
των αγροτών της ΕΕ είναι κάτω των 35 ετών – αυτό μας υπενθυμίζει εντόνως ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τις
προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσουν οι νέοι να απασχολούνται στη γεωργία. Στο πλαίσιο της ΚΓΠ μετά το 2013,
είναι ουσιώδης η επικέντρωση ιδιαίτερης προσοχής στις νέες γενιές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της
γεωργίας με καινοτόμο και αποδοτικό τρόπο.

Ivari Padar (S&D), γραπτώς. – (ET) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου κ. Lyon για την
εκπόνηση αυτής της ιδιαίτερα ισορροπημένης έκθεσης. Πιστεύω ότι μας επέτρεψε ήδη να δημιουργήσουμε μία
ικανοποιητική βάση για συζήτηση στο εγγύς μέλλον. Η μεταβαλλόμενη γεωργική πολιτική συνιστά ενδεχομένως
ένα από τα μεγαλύτερα καθήκοντα της τρέχουσας συνόδου Ολομέλειας. Είναι γεγονός ότι θα γευτούμε τους
καρπούς αυτών των νόμων πολύ αργότερα, ίσως σε δέκα χρόνια. Παρόλο που η πλέον σημαντική αποστολή της
γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίμων, η σημασία της γεωργίας για το δημόσιο συμφέρον αναγνωρίζεται ολοένα
και περισσότερο, είτε αυτό εκδηλώνεται στην κοινωνική πολιτική είτε στο περιβάλλον ή στον πολιτισμό. Στην
πραγματικότητα, ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού τρέφει το 100% των ανθρώπων, χρησιμοποιεί τη γη
με οικονομικό τρόπο και μεριμνά για την κοινωνική ισορροπία των αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η έκθεση αποτελεί ικανοποιητική βάση για τη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων. Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας.

Ulrike Rodust (S&D), γραπτώς. – (DE) Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή. Η έκθεση που εξετάζουμε
επεξεργάστηκε πολλές ιδέες της Ομάδας μου, και το αποτέλεσμα που έχουμε ενώπιόν μας είναι πολύ θετικό.

Πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την οργάνωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, έγινε συχνά λόγος για την ανταμοιβή
σε σχέση με την παροχή δημόσιων αγαθών. Κατά τη γνώμη μου, η παρούσα συζήτηση προσανατολίζεται προς τη
σωστή κατεύθυνση.

Η κοινή γεωργική πολιτική θα χαίρει της αναγνώρισης που της αξίζει, μόνον εφόσον πειστούν οι πολίτες της ΕΕ ότι
καταβάλλονται πραγματικά προσπάθειες και δεν διασπαθίζονται απλώς χρήματα προς κάθε κατεύθυνση.

Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών διαδραματίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Για να αποτρέψουμε την εγκατάλειψη
και τον αφανισμό της γεωργίας μας, πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω μέσα που θα θέσουν τέρμα στην εγκατάλειψη
της υπαίθρου.

Οι ενεργές αγροτικές περιοχές αποτελούν ελκυστικό περιβάλλον διαβίωσης, όχι μόνο για τους γεωργούς, αλλά και
για άτομα που δεν επιθυμούν να ζουν σε πόλεις.

Πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση ως έχει με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια, ούτως ώστε να στείλουμε ένα
σαφές, απερίφραστο μήνυμα.
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Csaba Sógor (PPE), γραπτώς. – (HU) Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η κοινή γεωργική
πολιτική δεν εξασφάλισε μόνο τον επισιτιστικό εφοδιασμό του πληθυσμού, αλλά έθεσε και τα θεμέλια για μία
σύγχρονη ευρωπαϊκή γεωργία και άλλες ειδικές πολιτικές. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε πρόσφατα 12
νέα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ απέκτησε και νέο γεωργικό πληθυσμό της τάξης των 7 εκατομμυρίων
ατόμων, πέραν των 6 εκατομμυρίων που απαριθμούσε πριν από το 2004. Επιπλέον, μετά την ένταξη των νέων
κρατών μελών, τα 130 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν στα
185 εκατομμύρια. Την εποχή της ένταξής τους, τα νέα κράτη μέλη προέβλεπαν ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι
γεωργοί τους θα λάμβαναν το ίδιο επίπεδο στήριξης από την ΚΓΠ με το αντίστοιχο επίπεδο που λάμβαναν οι γεωργοί
στα παλαιά κράτη μέλη. Εντούτοις, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον δεν μειωθούν μετά το 2013 οι πόροι
που διατίθενται για τη γεωργική πολιτική. Η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις και ανάγκες
των κρατών μελών, διότι η ευρωπαϊκή γεωργία δεν θα προωθήσει τα συμφέροντα των κρατών μελών, των γεωργών
και των πολιτών, εάν οι πόροι κατανέμονται με άδικο τρόπο άδικο εξαιτίας των διαφορών στα επίπεδα
εκσυγχρονισμού.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D), γραπτώς. – (HU) Η κοινή γεωργική πολιτική χρήζει θεμελιώδους και τολμηρής
μεταρρύθμισης, η οποία θα λάβει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των νέων κρατών μελών. Η διατήρηση της ΚΓΠ
έχει νόημα για τους ευρωπαίους φορολογούμενους και είναι υποστηρίξιμη στις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς
Οικονομικών, μόνον εφόσον μπορούμε να αποδείξουμε ότι, πέραν της ευρωπαϊκής επισιτιστικής ασφάλειας, η
γεωργία μπορεί επίσης να παράσχει κοινωνικά και περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά για την κοινωνία. Φρονώ ότι
μόνο μία μείζων μεταρρύθμιση μπορεί να σώσει την κοινή γεωργική πολιτική. Οι γεωργικές επενδύσεις των νέων
κρατών μελών θα πρέπει να υποστηριχθούν με επιδοτούμενα οφέλη, ειδάλλως η ευρωπαϊκή γεωργία θα λειτουργεί
με δύο ή, δεδομένης της κατάστασης στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με τρεις διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Κάτι τέτοιο θα διευρύνει περαιτέρω το χάσμα μεταξύ της ΕΕ των 15 και των 12 νέων κρατών μελών. Η επίτευξη της
«πράσινης» γεωργίας στην Ευρώπη και η παραγωγή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών απαιτούν νέες επενδύσεις,
ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη. Δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους γεωργούς, αλλά να τους παράσχουμε
χρηματοδοτικά κίνητρα, ούτως ώστε για να τους βοηθήσουμε να αγοράσουν μηχανήματα, τα οποία θα επιτρέψουν
τη φιλική προς το περιβάλλον και το έδαφος καλλιέργεια, την αντικατάσταση των καλλιεργούμενων ειδών με τη
χρήση αποθέματος γονιδίων και τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την καθαρότητα των
υδάτων.

Artur Zasada (PPE), γραπτώς. – (PL) Κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, δεν πρέπει να λησμονήσουμε τις αρχές
της ολοκλήρωσης, της αλληλεγγύης και της κοινότητας. Οι άμεσες ενισχύσεις επηρεάζουν αισθητά την ασφάλεια
του επισιτιστικού εφοδιασμού. Δεν συμβάλλουν μόνο στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων των γεωργών, αλλά
αντισταθμίζουν και το κόστος της υποχρεωτικής συμμόρφωσης προς τις ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις που
επιβάλλονται στη γεωργία. Εάν δεν εξαλείψουμε τις διαφορές όσον αφορά το επίπεδο της άμεσης στήριξης, αυτό
το μέσο –το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΚΓΠ– θα συνεχίσει να διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ παλαιών
και νέων κρατών μελών. Η εγκατάλειψη των ιστορικών κριτηρίων κατανομής δεν θα αποτελέσει μόνο συμβολική
χειρονομία πληρέστερης ολοκλήρωσης, αλλά θα συμβάλει επίσης στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο
πλαίσιο της ενιαίας κοινοτικής αγοράς. Επιπλέον, είναι ουσιώδες η στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης να
εξακολουθήσει να αποτελεί καίριο στοιχείο της ΚΓΠ, στηρίζοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, υπό την
ευρύτερη έννοια αυτής. Θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζουν, εν προκειμένω, η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση και ο
εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός καινοτομιών που στοχεύουν στην
αύξηση της απόδοσης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη διευρυμένη Ένωση. Ο ισχυρός δεύτερος
πυλώνας μάς παρέχει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς να ξεκινήσουν τη γεωργική τους
δραστηριότητα, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας, να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία και να βελτιώσουμε
την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

4. Οι επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ, της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις
χώρες της ομάδας Mercosur για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης - Προετοιμασίες για την
επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στις 14 Ιουλίου 2010 στη Μπραζίλια
(συζήτηση)

Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση των ακόλουθων ερωτήσεων:

- προφορική ερώτηση των κκ. McGuinness, Dess, Παπαστάμκου, Mathieu, Nedelcheva, Dantin, La Via, Jeggle,
Jahr, Klass, Köstinger, De Lange, Silvestris, Lulling, Glattfelder, Herranz García, Mato Adrover, Dorfmann,
Kalinowski, Daul, Patrão Neves, Siekierski, Béchu, Niculescu, Mayer και Audy, εξ ονόματος της Ομάδας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), των κκ. Nicholson και Wojciechowski, εξ ονόματος της
Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, του κ. Bové, εξ ονόματος της Ομάδας των
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Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, του κ. Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών για την Ευρώπη, του κ. Capoulas Santos και της κ. Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την Επιτροπή
σχετικά με τις επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας
Mercosur για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης (O-0079/2010/rev.2 - B7-0315/2010), και

- προφορική ερώτηση του κ. Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την Επιτροπή σχετικά με την προετοιμασία της
προσεχούς συνάντησης κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στις 14 Ιουλίου 2010, στην Μπραζίλια (O-0091/2010 -
B7-0317/2010).

Mairead McGuinness, συντάκτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνισή σας σχετικά με τις
παρεμβάσεις ενός λεπτού, επιτρέψτε μου, όμως, να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να κάνω μία παρατήρηση επί
της διαδικασίας. Συγκαταλέγομαι μεταξύ των συντακτών της πρώτης προφορικής ερώτησης. Δεν με ευχαριστεί
καθόλου το γεγονός ότι θα διεξαχθεί τώρα κοινή συζήτηση με τη συγχώνευση των δύο ερωτήσεων. Προσπαθώ να
θέσω στην ημερήσια διάταξη την ερώτηση σχετικά με την ομάδα Mercosur από τον Μάιο. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε
να αποτελέσει κοινή ερώτηση, και θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη αντίθεσή μου σε αυτό που συνέβη σήμερα το
πρωί. Δεν γνωρίζω πώς ή για ποιον λόγο συνέβη αυτό. Πάντως, είμαι εξαιρετικά δυσαρεστημένη. Θα μπορούσα να
επανέλθω στο ζήτημα αυτό κατά τη συζήτηση; Θα σας παρακαλούσα να προβείτε συναφώς σε διευκρινίσεις, και
ευελπιστώ να συμμερίζονται την άποψή μου και άλλοι συνάδελφοι.

Πρόεδρος. - Κυρία McGuinness, όπως γνωρίζετε, εφόσον είστε έμπειρη βουλευτής του παρόντος Σώματος, η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η συζήτηση πρέπει να διοργανωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, και, συνεπώς,
διεξάγεται αναλόγως. Έχω λάβει, φυσικά, υπόψη μου τη δυσαρέσκειά σας επί του θέματος, όμως θα σας παρακαλούσα
να κατανοήσετε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε σχετική συζήτηση σχετικά τώρα, διότι, σε αυτήν την περίπτωση,
κανένας από τους βουλευτές που πρόκειται να λάβουν τον λόγο δεν θα κατορθώσει να το πράξει.

James Nicholson, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε εν προκειμένω πρόβλημα
σήμερα το πρωί, λόγω έλλειψης διαβούλευσης. Είχα την εντύπωση ότι, ως συντάκτες της ερώτησης σχετικά με την
ομάδα Mercosur, θα μας δινόταν τουλάχιστον, για λόγους ευγενείας, η δυνατότητα να συμμετάσχουμε στις
διαβουλεύσεις ως προς τον λόγο για τον οποίον συνέβη αυτό. Γνωρίζω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων έχει τον
πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αλλά, κύριε Πρόεδρε, είστε διακεκριμένο μέλος του Προεδρείου αυτού του
Κοινοβουλίου και ευελπιστώ να θα διαβιβάσετε στο Προεδρείο το μήνυμα ότι, όταν συζητείται η γεωργία στο παρόν
Κοινοβούλιο, πρέπει να παραχωρείται εκ μέρους σας επαρκής χρόνος.

Είναι σαφές ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος σήμερα το πρωί. Είδατε το αίτημα, είδατε και το πρόβλημα. Μπορούμε
να κάνουμε αυτό το Κοινοβούλιο να λειτουργεί για τους βουλευτές και όχι για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου;
Έχουμε εκλεγεί στο παρόν Σώμα για να εκπροσωπούμε τους πολίτες μας, όχι τη διοίκηση, η οποία αμείβεται με
παχυλούς μισθούς ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Πρόεδρος. - Κύριε Nicholson, λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και ασφαλώς θα μεταβιβάσουμε τις ανησυχίες
σας στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Δεν διοργανώνει η διοίκηση τις συζητήσεις. Η διοίκηση συνδράμει τα
πολιτικά όργανα στη διοργάνωση των συζητήσεων.

Mairead McGuinness, συντάκτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά δεν συμβαίνουν επειδή βρισκόμαστε εν
μέσω θερινής περιόδου και είμαστε όλοι δύστροποι. Συμβαίνουν απλώς επειδή οι επισημάνσεις μας είναι βάσιμες
και επιτελούμε το έργο μας με υπευθυνότητα. Θα μιλήσω για 30 δευτερόλεπτα, διότι έχω δύο κενές σελίδες. Έχω
υποβάλει στην Επιτροπή πέντε ερωτήσεις. Δεν σκοπεύω να λάβω τον λόγο πριν ακούσω τις απαντήσεις. Θα επανέλθω
στο τέλος της συζήτησης.

Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία McGuinness. Θα σας παραχωρήσω αργότερα τον χρόνο που δεν
χρησιμοποιήσατε τώρα.

James Nicholson, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πολλοί εξεπλάγησαν με την πρόσφατη απόφαση
της Επιτροπής για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας Mercosur σχετικά με μία
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Δεδομένου ότι εισερχόμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία θα επέλθει η
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ –για την οποία μάλιστα μόλις συζητήσαμε–, όλοι γνωρίζουν ότι η γεωργία θα αποτελέσει
μείζον τμήμα της εν λόγω συμφωνίας.

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL22



Μολονότι αποδέχομαι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν τη δικαιοδοσία να ξεκινήσουν εκ νέου τις
διαβουλεύσεις, θα ήταν σαφώς προτιμότερο να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τις προθέσεις τους. Είναι πολύ
πιθανόν το εν λόγω ζήτημα να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας σε πολλούς τομείς του γεωργικού κλάδου της
Ευρώπης, και διατηρώ, κατά συνέπεια, σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη σύνεση που χαρακτηρίζει την έναρξη
οιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.

Υπάρχουν σοβαρά συνεχιζόμενα προβλήματα στη Βραζιλία και την Αργεντινή όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα
των ζώων και άλλα θέματα υγείας και ασφάλειας. Η τελευταία έκθεση από την αποστολή του FAO στην πολιτεία
Santa Catarina κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διενεργούνται ελάχιστοι έλεγχοι κατά τη διέλευση βοοειδών από
την Αργεντινή στη Βραζιλία, ακόμα δε και μεταξύ των διαφόρων πολιτειών της Βραζιλίας. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται
ούτε οι κανόνες περί της σήμανσης με ενώτια. Πρόκειται για ενδεικτικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα που θα
μπορούσα να παραθέσω από την έκθεση του FAO του προηγούμενου Οκτωβρίου.

Οφείλω να δηλώσω ευθέως στον Επίτροπο ότι εάν επιμείνει επί αυτής της οδού, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με
αντιδράσεις σε κάθε βήμα του. Μπορώ να κατανοήσω έως έναν βαθμό τον λόγο για τον οποίο ενδέχεται να φαίνεται
ελκυστική επιλογή, καθόσον οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ δεν σημειώνουν πρόοδο, αλλά πιστεύω
πραγματικά ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει τον ΠΟΕ. Εάν η ομάδα Mercosur κατορθώσει να επιτύχει
συμφωνία με την ΕΕ, ποιος ο λόγος να συνεχίσουν οι εν λόγω χώρες να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του
ΠΟΕ;

Πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν πρόκειται να μειωθεί το επίπεδο των προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων ή για την ιχνηλασιμότητά τους. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
προστατευθούν, και δεν πιστεύω ότι μία εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur θα το επιτύχει αυτό. Θα έχει,
μάλιστα, ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

José Bové, συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την
ομάδα Mercosur σε μία συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τη γεωργική
πολιτική της καταδεικνύει επικίνδυνη έλλειψη συνέπειας εκ μέρους της Επιτροπής. Η Ευρώπη εισάγει ήδη
500.000 τόνους βοείου κρέατος. Το άνοιγμα των αγορών μας ακόμα περισσότερο θα ζημίωνε τους κτηνοτρόφους
των μειονεκτικών περιοχών της Ευρώπης, χωρίς καμία διασφάλιση για την τήρηση των κοινωνικών προτύπων και
των προτύπων στον τομέα της υγείας. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό.

Η Ευρώπη αγοράζει 38 εκατομμύρια τόνους σόγιας και ζωοτροφών για τα βοοειδή. Οι εν λόγω εισαγωγές από τη
Βραζιλία και την Αργεντινή μονοπωλούν περισσότερα από 19 εκατομμύρια εκτάρια. Συγκεντρώνονται δε στην
ιδιοκτησία τριών επιχειρήσεων: της «Cargill», της «ADM» και της «Bunch». Κατά την περίοδο από το 2001 έως το
2004, η σόγια κατέστρεψε πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτάρια τροπικών και ισημερινών δασών. Πρόκειται για μία
από τις βασικές αιτίες της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ανάκτηση της αυτονομίας σε ό,τι αφορά
τις φυτικές πρωτεΐνες για τις ζωοτροφές. Η εν λόγω απόφαση υποκινήθηκε από την ανάγκη για την εδραίωση μίας
φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι προσπάθειες αυτές
θα ανατραπούν από το συγκεκριμένο σχέδιο διμερούς συμφωνίας. Για άλλη μία φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει
στο σφυρί τη γεωργία και τους γεωργούς της, προκειμένου να αποκομίσει τυχαία κέρδη για τις εταιρείες παροχής
υπηρεσιών. Οι παραχωρήσεις αυτές δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αγροτικών οικογενειών της ομάδας
Mercosur, αλλά μόνο τα συμφέροντα των αγροτοβιομηχανικών ομίλων. Πειστικά στοιχεία μπορούν να ανευρεθούν
στην έκθεση του ομίλου «Tyson», μίας αμερικανικής εταιρείας με μεγάλη βαρύτητα στη διεθνή αγορά κρέατος, ο
οποίος ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει στη Βραζιλία –παραθέτω αυτολεξεί, όπως αναφέρεται και στην έκθεσή του–
με στόχο να χρησιμοποιήσει αυτήν τη χώρα ως πλατφόρμα για εξαγωγές προς την Ευρώπη.

Άλλες επιχειρήσεις, όπως ο όμιλος «Doux», είχαν ήδη προβλέψει αυτήν την κίνηση με την εξαγορά του βραζιλιάνικου
ομίλου «Frangosul» το 1998. Το τίμημα αυτής της συμφωνίας πλήρωσαν πολλοί πτηνοτρόφοι, ιδίως στη Βρετάνη.

Κατά τα φαινόμενα, η Ευρώπη επιθυμεί να ακολουθήσει την πολιτική της περί της μετεγκατάστασης, εντείνοντας
τις επιθέσεις της κατά των γεωργών. Πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτήν την παράλογη διαδικασία, παρέχοντας
στους πολίτες μας ποιοτικά τρόφιμα τοπικής παραγωγής.

George Lyon, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Εγείρονται ουσιαστικές
ανησυχίες σχετικά με την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur.

Εκπροσωπώ τη Σκωτία, η οποία επιδίδεται στην εκτατική παραγωγή βοείου κρέατος. Πρόκειται για δαπανηρό
σύστημα παραγωγής και η συνέχισή του είναι θεμελιώδους σημασίας ώστε να μην εγκαταλειφθούν μεγάλες εκτάσεις
γης στη Σκωτία εξαιτίας φθηνών εισαγωγών που θα κατακλύσουν την αγορά. Εκφράζεται πραγματική ανησυχία ότι
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ενδέχεται να δούμε τον κλάδο του βοείου κρέατος στη Σκωτία να θυσιάζεται στον βωμό της ανάγκης να διεξαχθούν
διαπραγματεύσεις και να συναφθεί συμφωνία με τις χώρες της ομάδας Mercosur.

Συνεπώς, θα ήθελα να θέσω μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τη Σκωτία,
αλλά αφορά και την Ιρλανδία, τη Γαλλία, καθώς και ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω
για ποιον λόγο φαίνεται να μην πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Γεωργίας
του Κοινοβουλίου πριν από την ανακοίνωση. Είναι βέβαιο ότι, αν μας είχατε ενημερώσει, τουλάχιστον για λόγους
ευγενείας, πριν από την ανακοίνωση, θα ήταν πιο εύκολο να διασφαλίσουμε εύλογες σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Δεύτερον, ποια θα είναι η διαπραγματευτική εντολή των διαπραγματευτών σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα;
Θα μπορούσε να με ενημερώσει κάποιος σχετικά με το αντικείμενο επί του οποίου τους επιτρέπεται να προβούν σε
διαπραγματεύσεις; Για πόσους τόνους βοείου κρέατος μιλούμε; Σε ποιον βαθμό πρόσβασης αναφερόμαστε; Υπάρχουν
ελάχιστοι δασμοί ή δεν υπάρχουν καθόλου δασμοί; Θα μπορούσε να μας ενημερώσει κάποιος ποια είναι η εντολή;

Θα ήθελα να θέσω άλλα δύο ερωτήματα. Πότε θα εκπονηθεί μελέτη επιπτώσεων ώστε να προσδιοριστούν οι
ενδεχόμενες επιπτώσεις οιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί, ανεξαρτήτως του μεγέθους της; Αν μη τι άλλο, θα πρέπει
να γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις πριν υπογράψουμε οτιδήποτε, ιδίως σε μία συγκυρία κατά την οποία
επαναδιαπραγματευόμαστε την ΚΓΠ και λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της μελλοντικής
γεωργικής στήριξης. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, και πρέπει, συνεπώς, να
κατανοήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες.

Τέλος, ποια είναι εν προκειμένω η συμμετοχή του αρμόδιου Επιτρόπου σε θέματα γεωργίας; Μέχρι στιγμής, ελάχιστες
μόνο αναφορές έχουν γίνει στον ρόλο του στις εν λόγω διαπραγματεύσεις, καθώς και στο ερώτημα εάν είναι αρμόδιος
να δώσει την εντολή για τους διαπραγματευτές σας. Θα ζητηθεί η γνώμη του παρόντος Κοινοβουλίου πριν από τη
επίτευξη οιασδήποτε τελικής συμφωνίας; Θα ήθελα να ακούσω ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Πρόεδρος. - Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων στο γεγονός ότι οι ομιλητές που έχουν λάβει τον λόγο
μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου του κ. Capoulas Santos, είναι οι συντάκτες της πρώτης ερώτησης που
συζητείται, και ότι ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Yáñez-Barnuevo García, είναι ο συντάκτης της δεύτερης ερώτησης.

Luis Manuel Capoulas Santos, συντάκτης. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Λατινική
Αμερική εν γένει και οι χώρες της ομάδας Mercosur ειδικότερα αποτελούν στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μοιραζόμαστε μαζί τους κοινή ιστορία και κοινές κοινωνικές αρχές. Επιπλέον, πρόκειται για μία γεωπολιτική
περιοχή στην οποία έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στον τομέα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, είναι απολύτως εύλογη η σύσφιξη των πολιτικών και πολιτιστικών
δεσμών, αλλά και η μεγιστοποίηση των αμοιβαίων οφελών σε οικονομικό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, επικροτώ την κοινοτική απόφαση για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων επί της συμφωνίας
σύνδεσης με την ομάδα Mercosur, μολονότι εκφράζω τη λύπη και την αποδοκιμασία μου για τις πρόσφατες ενέργειες
προστατευτισμού της Αργεντινής, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ανοικτό πνεύμα συνεργασίας που
επιδεικνύει η ευρωπαϊκή πλευρά.

Ωστόσο, οφείλω να προειδοποιήσω την Επιτροπή για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό γεωργικό
τομέα, σε περίπτωση που οι εν λόγω διαπραγματεύσεις δεν τύχουν προσεκτικών χειρισμών. Όλοι έχουμε επίγνωση
της έντονης ανισορροπίας που χαρακτηρίζει τις εμπορικές συναλλαγές μας με την ομάδα Mercosur, καθώς και των
αντίστοιχων όρων και απαιτήσεων παραγωγής για τους γεωργούς ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.

Για τον λόγο αυτόν, πέραν των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν επίσημα εγγράφως, ιδίως εκείνης που ερωτά με ποιον
τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ευαίσθητων προϊόντων, θα ήθελα να μάθω πώς προτίθεται
να αντιδράσει έναντι της κατανοητής ενέργειας της Αργεντινής.

Luis Yáñez-Barnuevo García, συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ημέρα είναι ημέρα συγχαρητηρίων:
καταρχάς, στον ισπανό υπουργό Εξωτερικών, κ. Moratinos, ο οποίος κατόρθωσε να φέρει αρκετούς κουβανούς
πολιτικούς κρατούμενους στην Ισπανία ή πρόκειται να το πράξει άμεσα· επίσης, στον Guillermo Fariñas, τον
πολιτικό κρατούμενο ο οποίος πέτυχε, με την απεργία πείνας του, την επιμονή και την αυταπάρνησή του, την
ελευθέρωση αυτών των κρατουμένων.

Επιστρέφοντας όμως στο θέμα της συζήτησής μας, θα ήθελα να συγχαρώ πάνω απ’ όλα το Συμβούλιο για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με μία μείζονα εμπορική συμφωνία, η οποία είναι και πολιτική και
συνδέεται με τη συνεργασία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας Mercosur, που αποφασίστηκε κατά
την σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης στις 18 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Σε αντίθεση με όσα λέγονται, το Κοινοβούλιο
έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της Αντιπροσωπείας
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για τις σχέσεις με τις χώρες της ομάδας Mercosur, της Αντιπροσωπείας για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EUROLAT), αλλά και κατά τις Ολομέλειες αρκετών κοινοβουλευτικών συνόδων.
Αναφερόμαστε σε μία συμφωνία, η οποία θα μπορούσε και θα πρέπει να αποτελέσει την πλέον εκτεταμένη εμπορική
συμφωνία παγκοσμίως, και η οποία θα αποφέρει ανάπτυξη, ευημερία, πρόοδο και απασχόληση σε 800 εκατομμύρια
ανθρώπους, και θα αυξήσει θεαματικά την ανταλλαγή αγαθών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο
περιοχών.

Η γεωργία είναι ένα μόνο μέρος αυτής της μακροσυμφωνίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει
να αναζητηθούν ισόρροπες συμφωνίες, όχι όμως με τη νοοτροπία του προστατευτισμού, ο οποίος είναι εχθρός της
ανάπτυξης και της ευημερίας· του ευρωπαϊκού προστατευτισμού, αλλά και του προστατευτισμού ορισμένων χωρών
της ομάδας Mercosur. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 97% του ευρωπαϊκού
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και η γεωργία μόνο στο 2,1%. Κατά συνέπεια, οι φόβοι πρέπει να αντιμετωπιστούν
ως προς τις πραγματικές τους διαστάσεις και αιτιολογίες.

Κατόπιν τούτου, κύριε Επίτροπε, η προσεχής διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας, στις 14 Ιουλίου,
θα πρέπει να εξυπηρετήσει την προώθηση και την επιτάχυνση αυτών των διαπραγματεύσεων, η ολοκλήρωση των
οποίων απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε· η εν λόγω συμφωνία
θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για την κρίση.

Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι πρόκειται για κοινή συζήτηση, και
με τη σύμφωνη γνώμη σας, θα ήθελα να θίξω κατά την έναρξη της συνόδου τόσο τις επιπτώσεις μίας συμφωνίας
σύνδεσης με την ομάδα Mercosur στη γεωργία όσο και την επικείμενη διάσκεψη κορυφής. Συνεπώς, θα απαντήσω
μετά χαράς βάσει οιουδήποτε οργανωτικού σχήματος αποφασίσει ο Πρόεδρος.

Ξεκινώντας με την ομάδα Mercosur, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία σύνδεσης με την
ομάδα Mercosur είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Σε πολιτικό
επίπεδο, η ομάδα Mercosur συνιστά το μεγαλύτερο εγχείρημα περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική,
γεγονός που καθιστά περιττή την υπογράμμιση της γεωπολιτικής σημασίας που έχει η ενίσχυση των δεσμών μας
με την εν λόγω ήπειρο. Έχουμε ήδη συνάψει συμφωνίες με τη Χιλή και το Μεξικό, και πρόσφατα ολοκληρώσαμε
τις διαπραγματεύσεις με την Κολομβία, το Περού και την Κεντρική Αμερική, επομένως είναι απολύτως λογικό να
συνεργαστούμε και με την ομάδα Mercosur.

Σε οικονομικό επίπεδο, μία επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε αμφότερες την ΕΕ
και την ομάδα Mercosur. Στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραβλέψουμε
τις δυνατότητες αυτής της συμφωνίας για τις δύο περιοχές μας από πλευράς θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης.

Η ομάδα Mercosur αποτελεί μεγάλη και δυναμική οικονομική οντότητα με συνολικό ΑΕγχΠ ύψους
1.300 δισεκατομμυρίων ευρώ και προβλεπόμενους ρυθμούς αύξησης του ΑΕγχΠ έως και 5% για το 2010 και 4%
για το 2011. Πρόκειται για εντεινόμενης σημασίας εταίρο για την ΕΕ. Όσον αφορά δε τις εξαγωγές της ΕΕ,
κατατάσσεται στην ίδια θέση με την Ινδία, ενώ υπερτερεί χωρών όπως ο Καναδάς ή η Κορέα. Τα τελευταία τέσσερα
χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις χώρες της ομάδας Mercosur αυξήθηκαν
κατά περισσότερο από 15% ετησίως.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η ομάδα Mercosur αποτελεί εξίσου σημαντικό εταίρο. Οι επενδύσεις
της ΕΕ στις χώρες της ομάδας Mercosur ανέρχονται σε περισσότερα από 165 δισεκατομμύρια ευρώ – ποσό
μεγαλύτερο από τις συνολικές επενδύσεις της ΕΕ στην Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία. Δεδομένου του μεγέθους και
των δυνατοτήτων της, καθώς και του γεγονότος ότι η ομάδα Mercosur εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά
προστατευμένη αγορά, τα οικονομικά κέρδη για τις επιχειρήσεις της ΕΕ ενδέχεται να συγκαταλέγονται μεταξύ των
πλέον σημαντικών κερδών στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που συνήφθησαν πρόσφατα ή που
βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και μειζόνων εμπορικών εταίρων,
όπως η Κορέα ή η Ινδία.

Η επανεκκίνηση αυτών των διαπραγματεύσεων αποτελεί επίσης ένδειξη δέσμευσης αμφότερων των περιοχών για
την περαιτέρω προώθηση των ελεύθερων συναλλαγών και την απόρριψη του προστατευτισμού. Η Επιτροπή έλαβε
την εν λόγω απόφαση κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και διεξοδικών εσωτερικών διαβουλεύσεων. Λαμβάνοντας
αυτήν την απόφαση, η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τις ενδείξεις εκ μέρους της ομάδας Mercosur, στο πλαίσιο του
άτυπου διαλόγου σε τεχνικό επίπεδο, σε ζητήματα όπως το εμπόριο αγαθών, οι δημόσιες συμβάσεις ή ορισμένοι
τομείς υπηρεσιών.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης από το Σώμα των Επιτρόπων, μετέβην στην
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και συζητήσαμε διεξοδικά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Θα πρόσθετα
δε ακόμα πως το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι η συμπεριφορά μου απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν
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πολύ καλύτερη από ό,τι σε εκείνο, επομένως δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο. Ενεργήσαμε κατ’ αυτόν τον τρόπο
βάσει της εντολής που έχουμε· δεν χρειαζόμασταν, λοιπόν, νέα εντολή. Επρόκειτο για απόφαση που ελήφθη αμιγώς
από το Σώμα των Επιτρόπων, και το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε εκτενώς αμέσως μετά.

Εντούτοις, πρέπει να καταστεί λίαν σαφές ότι η επικείμενη στάση των εταίρων μας στην ομάδα Mercosur επιτρέπει,
ασφαλώς, την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν αποτελεί, φυσικά, εγγύηση για την επιτυχή έκβασή
τους. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Για την επιτυχή έκβασή τους, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε
μία φιλόδοξη συμφωνία, ειδικά σε τομείς όπως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ή η διανοητική ιδιοκτησία,
συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων.

Η πρώτη συνάντηση με την ομάδα Mercosur πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μπουένος Άιρες.
Ήταν περισσότερο ένας τεχνικός γύρος ούτως ώστε να έλθουμε σε επαφή μετά από πενταετή διακοπή, να
προσδιορίσουμε το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις το 2004, τα διαδικαστικά θέματα και τις
μεθόδους για την περαιτέρω προώθηση των διαπραγματεύσεων. Φυσικά, θα ενημερώνουμε πλήρως το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, η Επιτροπή εργάζεται βάσει των διαπραγματευτικών οδηγιών που
είχε εγκρίνει το Συμβούλιο το 1999. Οι οδηγίες αυτές επιφορτίζουν την Επιτροπή με το καθήκον να διαπραγματευτεί
μία ισόρροπη και συνολική συμφωνία με την ομάδα Mercosur, με στόχο την ελευθέρωση, κατά μέγα μέρος, όλων
των εμπορικών συναλλαγών, τηρουμένων των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αυτό ισχύει για όλους
τους τομείς που πρόκειται να καλυφθούν από τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της ευαισθησίας που παρουσιάζει ο γεωργικός τομέας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις
και θα λάβει υπόψη αυτό το στοιχείο κατά τις διαπραγματεύσεις με την ομάδα Mercosur. Ας μην λησμονούμε
επίσης ότι έχουμε και μείζονα επιθετικά γεωργικά συμφέροντα στις χώρες της ομάδας Mercosur, όπως το κρασί,
το τυρί, τα οπωροκηπευτικά και οι γεωγραφικές ενδείξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να χρειαστούν
συνοδευτικά μέτρα για τους πλέον ευαίσθητους τομείς. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε τι θα
μπορούσαν να καλύπτουν αυτά τα μέτρα. Βρισκόμαστε στην έναρξη μόνο των διαπραγματεύσεων και δεν έχουμε
αρχίσει ακόμα συνομιλίες επί της ουσίας.

Δεν έχουμε αυτήν τη στιγμή καταγεγραμμένες προσφορές για τον γεωργικό τομέα και υποβλήθηκε μία ερώτηση
–δεν γνωρίζω από ποιον– σχετικά με τη θέση εν προκειμένω του αρμόδιου Επιτρόπου σε θέματα γεωργίας. Δεν
αποφασίζει ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα εμπορίου τις γεωργικές προσφορές που θα τεθούν υπό συζήτηση.
Αυτές πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ του αρμόδιου Επιτρόπου σε θέματα γεωργίας και εμού, και εάν δεν
καταλήξουμε σε συμφωνία, το θέμα υποβάλλεται στο Σώμα των Επιτρόπων, το οποίο λαμβάνει και την απόφαση.
Αυτή είναι η διαδικασία· επομένως, ο κ. Dacian Cioloş συμμετέχει πλήρως στις εν λόγω διαβουλεύσεις.

Γνωρίζουμε επίσης ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προηγούμενες γεωργικές προσφορές που έγιναν από την ΕΕ
στον γύρο της Ντόχα, ένας από τους κύριους δικαιούχους των οποίων αναμένεται να είναι η ομάδα Mercosur. Εν
προκειμένω, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur
ουδόλως υπονομεύει τη δέσμευσή μας για την επιτυχή έκβαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα.
Καταρχήν, διαπραγματευόμαστε μόνο συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), οι οποίες αφενός συνάδουν με
τους κανόνες του ΠΟΕ και αφετέρου, επενδύοντας στο κεκτημένο του ΠΟΕ, σημειώνουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο
από τον γύρο της Ντόχα όσον αφορά τους καλυπτόμενους τομείς. Πιστεύω ότι, εάν κάνουμε τις σωστές επιλογές,
είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε επιτυχώς αμφότερες τις διαπραγματεύσεις.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, είναι αυτονόητο ότι οι εισαγωγές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της
ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Δέον είναι να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει πρόθεση να
διαπραγματευτούμε εις βάρος των απαιτήσεών μας περί της υγείας και της ασφάλειας· ούτε με την ομάδα Mercosur
ούτε με οιονδήποτε άλλον! Η προσέγγιση της ΕΕ σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν συνίσταται ασφαλώς
στη μείωση του επιπέδου προστασίας της ΕΕ. Οι κανόνες του ΠΟΕ μάς παρέχουν το δικαίωμα να διαμορφώσουμε
το δικό μας επίπεδο προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι βασίζεται σε αναγνωρισμένα επιστημονικά στοιχεία –
πρόκειται για απαραβίαστο δικαίωμα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις μίας πιθανής συμφωνίας, έχει ήδη διενεργηθεί και είναι διαθέσιμη στο κοινό
από τον Μάρτιο του 2009 μία εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα μίας εμπορικής συμφωνίας
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ομάδας Mercosur. Επιπλέον, τους προσεχείς μήνες, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει
αυτήν την εκτίμηση των επιπτώσεων με μία περισσότερο στοχευμένη οικονομική μελέτη.

Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας και να ξεκινήσω με μία σύντομη επισκόπηση
των σχέσεών μας. Η Βραζιλία έχει αναμφισβήτητη διεθνή φήμη που συνάδει με το μέγεθος της επικράτειάς της, του
πληθυσμού της και των οικονομικών της επιδόσεων. Στηρίζει την πολυμερή προσέγγιση, είναι μέλος της ομάδας
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των G20 και στρατηγικός παράγοντας στις παγκόσμιες διαβουλεύσεις για την κλιματική αλλαγή, την οικονομική
διακυβέρνηση, τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, τα ζητήματα των εμπορικών συναλλαγών και την εξάλειψη
της φτώχειας. Επιπλέον, η Βραζιλία μεσολαβεί συχνά ως άτυπη γέφυρα μεταξύ των δυτικών και των αναδυόμενων
και αναπτυσσόμενων χωρών. Η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των εννέα χωρών με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει
στρατηγική εταιρική σχέση. Η εταιρική σχέση ανάγεται στο 2007 και το κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο μετουσιώνει
την εταιρική σχέση σε συγκεκριμένες δράσεις, στο 2008.

Η πληθώρα των κοινών πρωτοβουλιών, το επίπεδο της αμοιβαίας κατανόησης και η σύσφιξη των σχέσεων, οι οποίες
περιλαμβάνουν 18 συνεχιζόμενους διαλόγους, επιβεβαιώνουν την ικανοποίησή μας όσον αφορά την εφαρμογή
του κοινού σχεδίου δράσης. Αυτή θα είναι η τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, στην οποία στόχος μας θα
είναι να αποτιμήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις μας και να συζητήσουμε τις κυριότερες παγκόσμιες
προκλήσεις. Πρόκειται για εξαιρετικά κατάλληλη στιγμή να προβούμε σε μία τέτοια αξιολόγηση, διότι η θητεία
του προέδρου Lula πλησιάζει στο τέλος της.

Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά την τρίτη διάσκεψη κορυφής στη Στοκχόλμη, σχεδιάσαμε τη
συνεργασία μας λαμβάνοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης τον προηγούμενο Δεκέμβριο, καθώς
και μία πρωτοβουλία για τη βιοενέργεια, η οποία περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση. Οι
επικείμενες διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα στο Κανκούν και τη Nagoya κατέχουν
κυρίαρχη θέση στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής, δεδομένου ότι ο ενισχυμένος συντονισμός με τη
Βραζιλία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Σε συνέχεια μίας πρότασης του προέδρου Lula κατά τη διάσκεψη κορυφής της ΕΕ με τις χώρες της ομάδας Mercosur
στη Μαδρίτη, εξετάζουμε το ενδεχόμενο κοινής θέσης με τη Βραζιλία για το Κανκούν. Η Επιτροπή της Αφρικανικής
Ένωσης έχει λάβει την κοινή μας πρόταση για τριμερή συνεργασία στον τομέα της βιοενέργειας, και ευελπιστούμε
να έχουμε σύντομα νέα της.

Όσον αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ, επιδιώκουμε συντονισμό ενόψει της συνόδου κορυφής
της ομάδας των G20 στη Σεούλ, ώστε να λάβουμε τη στήριξη της Βραζιλίας για την επίτευξη επαρκούς εκπροσώπησης
της ΕΕ στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και για την αποφασιστική μας δέσμευση έναντι της ολοκλήρωσης του
γύρου της Ντόχα Η Βραζιλία επιζητεί να ενισχύσει την επιρροή της μέσω του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης
και χρειάζεται τη στήριξή μας για μία μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ως εξελιγμένη
αναδυόμενη οικονομία, υιοθετεί πολύ διαφορετική στάση έναντι της ΕΕ σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας
Τράπεζας και του ΔΝΤ.

Γενικά, εκείνο που είναι αδιαμφισβήτητα σαφές είναι ότι μοιραζόμαστε κοινό πρόγραμμα δράσης ως παγκοσμίως
ενδιαφερόμενοι εταίροι, και πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε να διευθετήσουμε τις διαφορές μας και να
επιδιώξουμε τη σύγκλιση. Στη διάσκεψη κορυφής θα επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της «μη
διάδοσης» και θα ενθαρρύνουμε τη στενότερη συνεργασία. Η Βραζιλία εξέφρασε την αντίθεσή της στις κυρώσεις
κατά του Ιράν που ενέκρινε τον προηγούμενο Ιούνιο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, η
ΕΕ επικρότησε τις προσπάθειες εκ μέρους της Βραζιλίας και της Τουρκίας, οι οποίες οδήγησαν στη διακήρυξη της
Τεχεράνης, επισημαίνοντας μεν τις αδυναμίες της, αλλά τονίζοντας και την αξία της ως δυνητικού μέσου ανάπτυξης
εμπιστοσύνης, και καλώντας το Ιράν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για την επανέναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων.
Μολονότι οι τακτικές μας διαφέρουν, διαπιστώνουμε κοινές θέσεις επί των αρχών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη
περί της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και επί της ανάγκης να αποδείξει το Ιράν τον ειρηνικό χαρακτήρα του
πυρηνικού του προγράμματος.

Αναφέρθηκα εκτενώς στις διαπραγματεύσεις με την ομάδα Mercosur στο πρώτο σκέλος της ομιλίας μου, αλλά το
θέμα αυτό θα τεθεί ασφαλώς στις συζητήσεις της διάσκεψης κορυφής. Δυστυχώς, δεν θα παρίσταμαι στην Μπραζίλια,
δεδομένης όμως της πολύ πρόσφατης συνάντησής μας για τις πρώτες τεχνικές συνομιλίες κατόπιν μακράς παύσης,
είναι απίθανο να ληφθούν σθεναρές αποφάσεις στη διάσκεψη κορυφής σχετικά τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.
Η διάσκεψη κορυφής θα εγκύψει επίσης σε περιφερειακά ζητήματα: την Κούβα, την Ονδούρα, την Παραγουάη και
τη Βενεζουέλα. Η συμβολή της Βραζιλίας στις προσπάθειες σταθεροποίησης στην Παραγουάη, η άρνησή της να
αναγνωρίσει τη νέα κυβέρνηση της Ονδούρας, καθώς και η συνεργασία της με την Κούβα και τη Βενεζουέλα
αποτελούν θέματα που περιλαμβάνονται όλα στην ημερήσια διάταξη.

Τέλος, βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής του το επίπονο έργο επί ορισμένων θεμάτων, σχετικά με τα οποία
αναμένουμε να λάβει αποφάσεις η διάσκεψη κορυφής. Πρώτον, η υπογραφή μίας οριζόντιας συμφωνίας για τις
αεροπορικές μεταφορές και μίας συμφωνίας για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Δεύτερον, η ανακοίνωση κοινού
προγράμματος εργασίας για την τριμερή συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τρίτον, στις 14 Ιουλίου, θα
υπογραφεί στις Βρυξέλλες δήλωση προθέσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης
της Βραζιλίας για την προώθηση της τριμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της εκλογικής στήριξης και της
μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης.
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Η σχέση μας με τη Βραζιλία δεν τερματίζεται με τη διάσκεψη κορυφής· διαθέτουμε παράλληλα και άλλες
πρωτοβουλίες, οι οποίες συνδράμουν στην απόδοση πληρέστερης διάστασης στις διμερείς, περιφερειακές και
παγκόσμιες δεσμεύσεις μας, αλλά έχω υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο ομιλίας μου. Θα προσπαθήσω να παραθέσω
πρόσθετα παραδείγματα στο πλαίσιο των απαντήσεών μου στις ερωτήσεις σας.

Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, ως προς τις χώρες MERCOSUR
υπογραμμίζω το άκρως ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των
γεωργικών προϊόντων. Κι όμως η Αργεντινή παρακωλύει τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες πλήττοντας
σοβαρά τις εξαγωγές ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής κομπόστας
ροδακίνου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο εάν έθεσε το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα κατά την πρώτη
φάση των διαπραγματεύσεων στο Μπουένος Άιρες. Επίσης, αν η στάση της Αργεντινής θέτει ζήτημα ασυμβατότητας
των μέτρων της με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

Μία παρέκβαση: κύριε Επίτροπε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες των Άνδεων και της Κεντρικής
Αμερικής. Ειλικρινά προκαλούν εύλογες ανησυχίες οι παραχωρήσεις εκ μέρους της Ευρώπης στο γεωργικό τομέα
και τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα: Πώς δικαιολογούνται οι ποσοστώσεις που χορήγησε η Επιτροπή στους
τομείς του ρυζιού και της ζάχαρης, οι οποίες ξεπερνούν τις παραγωγικές δυνατότητες των εν λόγω χωρών;
Περιλαμβάνεται στις συμφωνίες ρήτρα καθαρού εξαγωγέα, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη τριγωνικού
εμπορίου; Και στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μας διαβεβαιώνει η Επιτροπή ότι θα διατηρηθούν οι τιμές εισόδου;

Κύριε Επίτροπε, πράγματι θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στη φωνή των συναδέλφων, οι οποίοι μίλησαν
για την ανάγκη στενότερης διαθεσμικής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Επιτροπή ότι μεταβλήθηκαν οι όροι και της διαθεσμικής συνεργασίας όπως απορρέουν
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και της διαθεσμικής κουλτούρας. Και όσο πιο γρήγορα κινηθείτε προς αυτή
την κατεύθυνση, τόσο πιο σωστή και παραγωγική θα είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων.

Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας,
την οποία προώθησε η πορτογαλική Προεδρία το 2007, κάλυψε ένα ανεξήγητο κενό. Η Βραζιλία ήταν η μοναδική
από τις χώρες ΒΡΙΚ με την οποία η ΕΕ δεν είχε στρατηγική εταιρική σχέση.

Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας είναι απολύτως εύλογη, διότι μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε
τη συνεργασία μας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα
και η κλιματική αλλαγή, κ.λπ.

Το μέγεθος του πληθυσμού της Βραζιλίας, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική σταθερότητα της
χώρας, καθιστούν τη Βραζιλία καίριο παράγοντα του διεθνούς προσκηνίου.

Τώρα που πρόκειται να διεξαχθεί η τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, είναι σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία
μεταξύ της εξύμνησης της προόδου που έχει επιτευχθεί και της εξέτασης τρόπων για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής
της εταιρικής σχέσης, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις και να εναρμονίσουμε
τις θέσεις μας ενόψει, για παράδειγμα, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η εν λόγω διάσκεψη παρέχει επίσης τη δυνατότητα
για την προώθηση των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur, προκειμένου να καταλήξουμε σε απόφαση
σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης και να ξεπεράσουμε τις υφιστάμενες δυσκολίες.

Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μόλις πραγματοποιήσαμε στο παρόν
Κοινοβούλιο συζήτηση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική, κατά την οποία επαναλάβαμε τη σημασία της
στήριξης ενός ευρωπαϊκού, μοναδικού στον κόσμο, μοντέλου.

Παράλληλα, όμως, η Επιτροπή αποφάσισε, χωρίς προηγούμενο δημόσιο διάλογο, την επανεκκίνηση των
διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur, οι συνέπειες των οποίων ενδέχεται να είναι καταστροφικές για τη
γεωργία μας, και, ιδίως, για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότατες δυσκολίες. Οι
εισαγωγές βοείου κρέατος θα αυξηθούν κατά 70%, ενώ οι εισαγωγές πουλερικών κατά 25%. Θα κατακλύσουν την
Ευρώπη λόγω του χαμηλότερου κόστους τους, διότι δεν παράγονται σύμφωνα με το ίδιο επίπεδο υγειονομικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα, συνεπώς, να σας εκφράσω τις ανησυχίες μου. Η γεωργία μας βρίσκεται σε εξαιρετικά
δυσχερή κατάσταση. Η περαιτέρω αποσταθεροποίησή της θα έχει σοβαρές συνέπειες. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική χωρίς να λάβουμε υπόψη και να υπερασπιστούμε ένα από τα βασικά μας
πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή πρέπει να εισακούσει αυτό το μήνυμα και αυτό το αίτημα.
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Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι βουλευτές ανησυχούν
για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην ευρωπαϊκή γεωργία η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη
σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με την ομάδα Mercosur.

Η Ομάδα μου και εγώ συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Πράγματι, διατυπώνονται φόβοι –και, ως βουλευτής
από μία εξόχως απόκεντρη περιφέρεια, έχω προσωπική εμπειρία των συμφωνιών για την μπανάνα– ότι μία συμφωνία
με την ομάδα Mercosur μπορεί να πλήξει σοβαρά πολλούς ευρωπαϊκούς γεωργικούς κλάδους. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο κρίνεται απολύτως ουσιώδης η εκπόνηση εκτίμησης των επιπτώσεων. Εκφράζονται επίσης
φόβοι ότι, με την εν λόγω συμφωνία, η γεωργία των χωρών της ομάδας Mercosur θα προσανατολιστεί περισσότερο
προς την παραγωγή –θα είναι ενδεχομένως υπερβολικά προσανατολισμένη προς την παραγωγή–, και τούτο εις
βάρος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αυτές τις χώρες. Πρέπει, συνεπώς, να βρεθεί μία ισορροπία, ούτως
ώστε η εν λόγω συμφωνία να μην μετατρέψει τις ηπείρους της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης σε υπερδυνάμεις
που θα καθορίζονται κυρίως από το εμπορικό δόγμα.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι παρεμβάσεις της Κίνας στην Κεντρική και Λατινική Αμερική
έδωσαν νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ. Με περισσότερους από 200 εκατομμύρια καταναλωτές, οι χώρες
της ομάδας Mercosur, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε, μοιράζονται μαζί μας πολλές αξίες και συμφέροντα, αποτελούν
την πλέον σημαντική αγορά για τα εθνικά μας προϊόντα στη Λατινική Αμερική. Στοχεύουμε στη μεγαλύτερη ζώνη
ελεύθερων συναλλαγών του κόσμου, η οποία έχει συνολικά 700 εκατομμύρια κατοίκους και όγκο συναλλαγών
αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται, φυσικά, για μείζον επιχείρημα υπέρ της σύναψης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, κάτι το οποίο θα
πρέπει, καταρχήν, να υποστηριχθεί. Εντούτοις, παραμένει το ερώτημα για ποιον λόγο έχουμε χωριστές συμφωνίες
με το Μεξικό, τη Χιλή, την ομάδα Mercosur, το Περού και την Κολομβία, και όχι μία κοινή συμφωνία. Επίσης, εάν
πρόκειται να συναφθούν επιμέρους συμφωνίες, πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα κράτη, όχι μόνο μέσω
των επαγγελματικών ενώσεων. Είναι προφανής η έλλειψη συνέπειας εν προκειμένω.

Δεν πρέπει, όμως, και να παραβλέψουμε τις ανησυχίες του γεωργικού τομέα σε σχέση με τις εισαγωγές φθηνού
κρέατος. Διότι, εντέλει, παρότι εμείς αστυνομεύουμε τους αγρότες μας με γραφειοκρατικούς κανόνες και κανονισμούς
περί της ποιότητας, δεν ισχύει το ίδιο και για το κρέας που παράγεται στις χώρες της ομάδας Mercosur. Δεν πρέπει
να υπονομεύσουμε περαιτέρω την αυτάρκεια της ΕΕ, η οποία ήδη δεν είναι πλέον απόλυτη, και πρέπει να αποφύγουμε
την αύξηση του αριθμού των γεωργών της Ευρώπης που εγκαταλείπουν τη γη.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, εκφράζουμε όλοι την ικανοποίησή μας
για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στην Κούβα. Μολαταύτα, όσον αφορά το θέμα των
συγχαρητηρίων, δεν άκουσα να απευθύνονται συγχαρητήρια στην Καθολική Εκκλησία και, ιδίως, στο Κοινοβούλιο
για τον ρόλο που διαδραμάτισε, ο οποίος ήταν καίριος για την αποφασιστική υπεράσπιση όλων όσοι αγωνίζονται
για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους στην Κούβα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ομάδας Mercosur, πρέπει να γίνουν αρκετές διευκρινίσεις. Όπως εξήγησε ο Επίτροπος
κ. De Gucht, η Επιτροπή υπέβαλε ορισμένες διαπραγματευτικές οδηγίες για τους σκοπούς της σύναψης συμφωνίας
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας Mercosur, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και
το Κοινοβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις βρέθηκαν σε αδιέξοδο επί έξι χρόνια, και είναι σαφές ότι η επανεκκίνησή
τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου.

Επί του παρόντος, ο στόχος εστιάζεται στην επίτευξη μίας ισόρροπης συμφωνίας που θα λαμβάνει συνολικά υπόψη
τα συμφέροντα όλων των τομέων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο για τον οποίο
ορισμένοι τομείς ή ορισμένες ομάδες συμφερόντων θα πρέπει να βγουν ζημιωμένοι από αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ και δέκα χρόνια, και δεν συντρέχει κανένας λόγος να συμβεί στο μέλλον. Θα εξαρτηθεί
από τη σθεναρότητα των διαπραγματευτών μας. Εν πάση περιπτώσει, εάν ανέκυπτε αυτή η κατάσταση, είναι ευνόητο
ότι η Επιτροπή θα καλείτο να καταρτίσει αντισταθμιστικά μέτρα για τους πληγέντες τομείς.

Αυτό συνέβη με τρίτες χώρες, με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και με τις τελευταίες
συμφωνίες με την Κοινότητα των Άνδεων. Ο κύριος λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό με τις εν λόγω χώρες είναι η
ανάγκη προάσπισης των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των παραγωγών μπανάνας, εν προκειμένω.
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ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Μαΐου 2010,
το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ομάδας Mercosur. Όλα τα στοιχεία μάς οδηγούν στην πεποίθηση
ότι, εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, οι ευρωπαίοι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων θα
βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα, ιδίως στους κλάδους του βοείου κρέατος, των πουλερικών, των
δημητριακών και των οπωροκηπευτικών. Ενδέχεται επίσης να ακολουθήσουν καταστροφικές πολλαπλασιαστικές
συνέπειες και σε άλλους κλάδους, όπως, επί παραδείγματι, στον κλάδο του χοιρινού κρέατος. Στο σημείο αυτό,
οφείλω να σας προειδοποιήσω για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που είναι πιθανόν να επιφέρει η εν λόγω, τρίτη
μεγαλύτερη παγκοσμίως, ολοκληρωμένη αγορά.

Πράγματι, μολονότι η Ευρώπη φιλοδοξεί να προβάλλεται ως πρωτοπόρος όσον αφορά τις απαιτήσεις στον τομέα
της υγείας, την υγιεινή, την ιχνηλασιμότητα, τον σεβασμό προς το περιβάλλον, αλλά και, κυρίως, τα κοινωνικά
πρότυπα, επιβάλλοντας ένα εξαιρετικά περιοριστικό σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης στους παραγωγούς της,
η παραγωγή βοείου κρέατος –και πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή βοείου κρέατος στη Βραζιλία– εξακολουθεί να
μην πληροί τα κτηνιατρικά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας.

Εάν αποδεχτούμε εισαγωγές από τις χώρες της ομάδας Mercosur που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
κινδυνεύουμε να κληθούμε να αναλάβουμε επαχθείς ευθύνες για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών
μας, ενώ κινδυνεύουμε να τιμωρήσουμε και τους ευρωπαίους παραγωγούς με τη εφαρμογή δύο μέτρων και δύο
σταθμών.

Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας καλέσω σε συνεχή επαγρύπνηση εν προκειμένω.

Liam Aylward (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η αυξημένη πρόσβαση της ομάδας Mercosur στην αγορά της ΕΕ
αναμένεται να περιορίσει δραστικά τις εθνικές βιομηχανίες, και, ιδίως –στην περίπτωσή μου–, προς μεγάλη μου
ανησυχία, τη βιομηχανία βοείου κρέατος στην Ιρλανδία και αλλού. Δεν πρόκειται για κινδυνολογία. Η Ιρλανδία
εξάγει περίπου το 90% της παραγωγής της βοείου κρέατος, και η ποσόστωση βοείου κρέατος που επιδιώκει η
ομάδα Mercosur θα ανταγωνίζεται άμεσα την ιρλανδική βιομηχανία βοείου κρέατος.

Οι ευρωπαίοι γεωργοί ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό αυστηρά κριτήρια υγείας και ασφάλειας. Συμμορφώνονται
με όλα τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί για αυτούς και διασφαλίζουν ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας για
τους καταναλωτές.

Κατά το παρελθόν, η Επιτροπή διαβεβαίωνε επανειλημμένα τους ευρωπαίους καταναλωτές και τους βουλευτές του
παρόντος Κοινοβουλίου για την ποιότητα των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι οργανώσεις γεωργών
και οι βουλευτές του Κοινοβουλίου απέδειξαν την εσφαλμένη θέση της Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία
ποιότητας και προτύπων μεταξύ των εισαγωγών και των ευρωπαϊκών προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μείωση του
αριθμού των εξαγόμενων ειδών στη Βραζιλία από 3.000 σε λιγότερο από 1.000.

Επομένως, κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου είναι η εξής: δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας και του υφιστάμενου
σποραδικού χαρακτήρα των αποστολών του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ), με ποιον
τρόπο δύναται η Επιτροπή να διασφαλίσει στους καταναλωτές ότι όλες οι εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ισοδύναμης ποιότητας και συμμορφώνονται προς τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Επιτρέψτε μου να
παρατηρήσω, κύριε Επίτροπε, ότι οι μέχρι τώρα επιδόσεις δεν με καθιστούν ιδιαίτερα αισιόδοξο, ούτε μου εμπνέουν
ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες της ομάδας
Mercosur άρχισαν εκ νέου, και εάν ερμηνεύω σωστά την κριτική που ασκείται σήμερα, το βασικό πρόβλημα έγκειται
στο γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συμφωνώ ότι πρέπει να
βελτιώσουμε τον συντονισμό όλων αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Φυσικά, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα
για τους συναδέλφους μας βουλευτές στην Επιτροπή Γεωργίας. Εντούτοις, όπως ακριβώς υπήρξε έλλειμμα
ενημέρωσης σε σχέση με αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή Γεωργίας, δεν ενημερώθηκαν ούτε οι συνάδελφοί μου από
την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την κατάθεση της σημερινής προφορικής ερώτησης. Πιστεύω ότι εμείς, το
Προεδρείο και οι Ομάδες του Κοινοβουλίου, πρέπει να μεριμνήσουμε περισσότερο ώστε να διασφαλίζουμε ότι
ακολουθούμε πραγματικά συνεκτικές πολιτικές και ότι όλες οι αρμόδιες επιτροπές ενημερώνονται σε τακτική βάση.
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Θα ήθελα να τονίσω ιδιαιτέρως ένα σημείο. Στην πραγματικότητα, είμαι ευγνώμων που η Επιτροπή άρχισε εκ νέου
τις διαπραγματεύσεις. Στις 5 Μαΐου του τρέχοντος έτους, το παρόν Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της επανεκκίνησης
των διαπραγματεύσεων στην έκθεση Salafranca. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή πράττει αυτό ακριβώς που αποφάσισε
το Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι δεν επιθυμούμε τη σύναψη
συμφωνίας με οιοδήποτε τίμημα. Ασφαλώς, τα συμφέροντα των τομέων της γεωργίας, της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών πρέπει να ληφθούν υπόψη ως σύνολο. Το γεγονός ότι μπορούμε να κατορθώσουμε να συνυπολογίζουμε
τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αποδεικνύεται με τη συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, όπου η ανταπόκριση του γεωργικού τομέα υπήρξε
πολύ θετική και όπου εντοπίζονται νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Εξίσου θετική ανατροφοδότηση λάβαμε σε σχέση με την εμπορική συμφωνία με την Κεντρική Αμερική, όπου επίσης
ανοίγονται νέες αγορές, για παράδειγμα, στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα ήμουν ευγνώμων εάν η
Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της κατά τις προσεχείς εβδομάδες, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα
συμφέροντα, ήτοι της βιομηχανίας και του τομέα των υπηρεσιών, καθώς και τα συμφέροντα της γεωργίας.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής
Ένωσης-ομάδας Mercosur πραγματοποιείται σε θετικό κλίμα, το οποίο θα καταστήσει δυνατή την αποκατάσταση
του διαλόγου όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις.

Προς το παρόν, έχουν ξεκινήσει μόνο οι συνομιλίες, και είναι θετικό το γεγονός ότι η σημερινή συζήτηση στάθηκε
η αφορμή ώστε να λάβει η Επιτροπή υπόψη της τη γνώμη μας.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αποκομίσει οφέλη σε τομείς όπως το κρασί, το ελαιόλαδο, τα ιδιότυπα
κρέατα και τα διατηρημένα οπωροκηπευτικά, είναι εύλογη η εικασία ότι τα οφέλη αυτά δεν θα αντισταθμίσουν
επ’ ουδενί λόγω τις αναμενόμενες πιθανές επιπτώσεις στη ζωική και γεωργική παραγωγή της ΕΕ, όπως είναι η ζάχαρη
ή τα δημητριακά.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να εργαστεί με στόχο την επίτευξη μίας συνολικά ισόρροπης συμφωνίας,
η οποία θα λαμβάνει υπόψη και την ευαισθησία ορισμένων προϊόντων. Δέον είναι να περιλαμβάνει τους απαραίτητους
μηχανισμούς για την αποφυγή τυχόν ελλείψεων, όπως, για παράδειγμα, αυστηρούς ελέγχους επί των υγειονομικών
και φυτοϋγειονομικών επιπέδων ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα θα ήταν η αποφυγή της αλληλεπικάλυψης με τα αποτελέσματα της Ντόχα, καθώς και
του διπλασιασμού των επιδομάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της γεωργίας. Τούτου λεχθέντος, συμφωνώ
με την κριτική που ασκήθηκε επί των περιοριστικών μέτρων που ενέκρινε η Αργεντινή έναντι ορισμένων ευρωπαϊκών
προϊόντων, και ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα αναλάβει αποφασιστική δράση για την επίλυση αυτής της κατάστασης
σύντομα.

Albert Deß (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι οι χώρες της ομάδας
Mercosur συνιστούν σημαντικούς εμπορικούς εταίρους για εμάς. Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να επιτραπεί
στις εν λόγω εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες της ομάδας Mercosur να αποτελέσουν μονόδρομο. Οι συχνοί
ισχυρισμοί που προβάλλονται δημοσίως, σύμφωνα με τους οποίους η ίδια η Ευρώπη τίθεται εκτός των γεωργικών
αγορών, είναι απολύτως εσφαλμένοι. Αγοράζουμε άνω του 90% των αφρικανικών γεωργικών εξαγωγών και το 45%
των γεωργικών εξαγωγών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Η Ευρώπη ασφαλώς δεν είναι αποκλεισμένη από το
εξωτερικό εμπόριο.

Εκείνο που εγώ θα αποδοκίμαζα, κύριε Επίτροπε, είναι η πολιτική ενημέρωσης που ακολουθείται. Δεν είναι
ικανοποιητική. Ως ένας εκ των υπευθύνων για τη χάραξη γεωργικής πολιτικής, ενημερώθηκα για την επανεκκίνηση
αυτών των διαπραγματεύσεων όταν άνοιξα τις εφημερίδες. Καλό θα ήταν, στο μέλλον, να μην βασιζόμαστε στον
Τύπο για την ενημέρωσή μας. Σας ζητώ μετ’ επιτάσεως να τηρείτε ενήμερο τον γεωργικό κλάδο που εκπροσωπείται
στο παρόν Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Ένα άλλο ζήτημα που θα αποδοκίμαζα είναι το γεγονός ότι στόχος εν προκειμένω είναι οι ελεύθερες συναλλαγές
που δεν βασίζονται σε πρότυπα. Πώς είναι δυνατόν να απαιτούμε υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών,
προστασίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, αλλά να μην απαιτούμε τα ίδια πρότυπα
για τις εισαγωγές; Εν προκειμένω, επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε
την αυστηρότερη νομοθεσία περί των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον κόσμο. Πολλές δραστικές ουσίες
απαγορεύονται στην Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορούμε να δεχτούμε το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής
κατάστασης, κατά την οποία η Ευρώπη θα εφοδιάζεται με τρόφιμα από χώρες στις οποίες χρησιμοποιούνται δραστικές
ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρώπη για λόγους προστασίας των καταναλωτών. Η προστασία των καταναλωτών
είναι απαραβίαστη, και καλό θα ήταν να μην το λησμονήσουμε αυτό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Τότε, δεν
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θα έχουμε κανέναν λόγο να ανησυχούμε για τους ανταγωνιστές μας, και εμείς, οι ευρωπαίοι γεωργοί, θα εμμείνουμε
στη θέση μας έναντι αυτού του ανταγωνισμού.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με μία ουγγρική ρήση, όσο πιο σχοινοτενείς
είναι οι εξηγήσεις τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ψεύδεται το άτομο που τις παρέχει. Δεν λέτε την αλήθεια!
Ο μοναδικός ειλικρινής Επίτροπος που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Dacian Cioloş, ο οποίος δήλωσε
ότι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του ΠΟΕ και της ομάδας Mercosur, διαφορετικά θα καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή
γεωργία. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε De Gucht. Σε ό,τι αφορά εσάς, η ισπανική Προεδρία και η Επιτροπή παραβίασαν
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμερίστηκε. Ο κ. Gaspari μπορεί να διατείνεται
ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χορήγησε την έγκρισή της, εντολή, όμως, στο Κοινοβούλιο δεν δόθηκε.
Αυτός είναι ο άλλος λόγος για την ερώτησή μου. Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να προσθέσω ότι τα νέα κράτη μέλη
θα υποστούν αναπόδραστα ζημία στην προκειμένη περίπτωση. Τασσόμαστε υπέρ της ελευθέρωσης των συναλλαγών,
αλλά, εάν η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ειδικά συμφέροντα, δεν θα πρέπει να αναμείξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μόνες τους. Δεν συντρέχει κανένας λόγος να παράσχουμε ευρωπαϊκό πλαίσιο
για αυτό.

Béla Glattfelder (PPE). – (HU) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τις διαπραγματευτικές εντολές περίπου πριν
από έντεκα χρόνια. Ο κόσμος έχει αλλάξει κατά τα τελευταία έντεκα χρόνια. Η προστασία του περιβάλλοντος και
η προστασία του κλίματος αποτελούν πλέον μείζονα ζητήματα, ενώ έχει αλλάξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή
καθαυτή, δεδομένου ότι ο αριθμός των κρατών μελών της αυξήθηκε από 15 σε 27. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε
αυτές τις εξελίξεις. Δεν ζήτησε νέα εντολή. Πρόκειται για σοβαρό σφάλμα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν
διαπραγματεύσεις που βασίζονται σε εντολές πριν από έντεκα χρόνια· πρέπει να λάβουν τέλος. Πρέπει να δημιουργηθεί
νέα εντολή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των 12 κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ τα
τελευταία χρόνια, καθώς και τους παγκόσμιους προβληματισμούς σχετικά με την προστασία του κλίματος, την
προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Χωρίς την κατάλληλη εντολή, θα καταλήξουμε
αναπόφευκτα σε απαράδεκτες συμφωνίες.

Mairead McGuinness, συντάκτρια. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήταν συνετή η απόφασή μου να αναβάλω την ομιλία
μου έως ότου ακούσω αυτά που ήλπιζα ότι θα ήταν απαντήσεις. Σημείωσα τον χρόνο ομιλίας της Επιτροπής –ο
οποίος ήταν μεγαλύτερος από τον χρόνο ομιλίας οιουδήποτε παρευρισκόμενου στην παρούσα Αίθουσα– και
λυπούμαι που δεν άκουσα συγκεκριμένες απαντήσεις σε πέντε πολύ άμεσες ερωτήσεις.

Σχετικά με την εντολή, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι μία εντολή που χρονολογείται από το 1999 είναι πλέον
σαφέστατα ξεπερασμένη και, μάλιστα, οι περισσότεροι βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου δεν θα βρίσκονταν
καν εδώ το 1999. Ας επανέλθουμε στο στάδιο του σχεδιασμού. Ο τελευταίος ομιλητής έθιξε ορισμένα από τα
ζητήματα που θα ήθελα να εγείρω.

Καθόσον δεν αναφερθήκατε στην εκτίμηση των επιπτώσεων, πέραν της δήλωσής σας ότι διενεργήσατε εκτίμηση
επιπτώσεων, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για μερικές από τις επιπτώσεις αυτές στους ευρωπαίους παραγωγούς
γεωργικών προϊόντων. Το φόρουμ της ομάδας Mercosur για το κρέας, το οποίο εκπροσωπεί τη Βραζιλία, την
Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, συνέστησε στους διαπραγματευτές να μην αφήσουν ανεκμετάλλευτη
την εκπληκτική ευκαιρία που παρουσιάζεται για αυτούς. Συγκρίνετε αυτήν τη σύσταση με την αγαλλίαση ή μάλλον
με τον φόβο, το δέος και τον θυμό των παραγωγών της ΕΕ.

Αυτό που θα συμβεί είναι απώλεια θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την αγροτική Ευρώπη και μείωση της ικανότητάς
μας στην παραγωγή τροφίμων. Αναλογιστείτε τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης για το περιβάλλον –όπου η Ευρώπη
προβάλλει τον ηγετικό της ρόλο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή–, τα προβλήματα έγγειας ιδιοκτησίας στις εν
λόγω χώρες, την καταστροφή των δασών, τις επιπτώσεις στους αυτόχθονες πληθυσμούς και την αναγκαστική
εργασία, και, συγκεκριμένα, στον κλάδο του βοείου κρέατος.

Για όσους από εσάς δεν το συνειδητοποιείτε, πρόκειται για επίθεση κατά της υψηλής ποιότητας της ευρωπαϊκής
αγοράς βοείου κρέατος. Εάν υπονομεύσουμε αυτό το κομμάτι της αγοράς μας, θα καταστρέψουμε την παραγωγή
βοείου κρέατος και την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία δεν θα προχωρήσουν σε συμφωνία,
διότι προστατεύουν τους παραγωγούς τους και τα υψηλά πρότυπα που εκτιμούν.

Το παρόν Κοινοβούλιο επιβάλλει υψηλά πρότυπα για την παραγωγή τροφίμων στους παραγωγούς μας. Αποτύχαμε
να τους προστατεύσουμε κατά το παρελθόν. Η Επιτροπή αποδείχθηκε ανεπαρκής, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
τη σύναψη μίας συμφωνίας αυτού του είδους εις βάρος της παραγωγής της ΕΕ σε μία συγκυρία κατά την οποία
προβαίνουμε σε μεταρρύθμιση της γεωργικής μας πολιτικής. Δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ της γεωργικής και της
εμπορικής πολιτικής. Το παρόν Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην ύπαρξη συνέπειας.
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Christophe Béchu (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι ενδέχεται να μην έχουμε
οργανώσει σήμερα πολύ καλά την ημερήσια διάταξή μας.

Εάν η σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών σημαίνει ότι θα επιτρέπουμε την εισαγωγή προϊόντων στην
Ευρώπη τα οποία δεν τηρούν ούτε τα κοινωνικά ούτε τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα, η μεταρρύθμιση της κοινής
γεωργικής πολιτικής θα είναι μάταιη.

Σαφώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτήν την υποκριτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία
επιβάλλουμε, από τη μία πλευρά, περιβαλλοντικούς περιορισμούς στους γεωργούς μας όσον αφορά την
ιχνηλασιμότητα για την υγεία και την ασφάλεια, με την αιτιολογία ότι πρέπει να προστατεύουμε τους καταναλωτές,
και να επιτρέπουμε, από την άλλη πλευρά, την ελεύθερη εισαγωγή προϊόντων στην ήπειρό μας τα οποία δεν
ανταποκρίνονται σε αυτά τα πρότυπα.

Αυτό ακριβώς είναι το θέμα που συζητείται στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur.
Μολονότι λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι το Κοινοβούλιο ήταν πλήρως ενήμερο και ότι τα πράγματα είναι στον
μέγιστο δυνατό βαθμό διαφανή και σαφή, ο τρόπος με τον οποίο δρομολογήθηκαν δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε
θετική εντύπωση για τις διαπραγματεύσεις αυτές που διεξάγονται την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται
άλλες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Για λόγους συνέπειας και προστασίας των καταναλωτών και των
γεωργών μας, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επί αυτής της οδού.

Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας με τη MERCOSUR θα είναι
μεν προς αμοιβαίο όφελος των δύο μερών αλλά με τεράστιες επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Επιτροπής, κ. Barroso, αναγνώρισε τη διάσταση αυτή, δηλώνοντας την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει ειδικά
μέτρα, για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες που θα πλήξουν ιδιαίτερα τη γεωργία.

Συγκεκριμένα μάλιστα, ορισμένοι γεωργικοί τομείς πλήττονται ήδη από διμερείς συμφωνίες, ενώ επιπρόσθετα η
ανώτερων προδιαγραφών γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διασφαλίζεται ως προς την ποιοτική
υπεροχή της έναντι του χαμηλού κόστους παραγωγής των τρίτων χωρών.

Πώς σκοπεύετε, κύριε Επίτροπε, να αντιμετωπίσετε το θέμα και τι είδους αντικειμενικά κριτήρια προτίθεται να θέσει
η Επιτροπή, προκειμένου να μην ενισχυθεί αυτή η διακριτική μεταχείριση σε βάρος διαφόρων γεωργικών τομέων;

Marian Harkin (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, σήμερα το πρωί συζητούμε για την ΚΓΠ μετά
το 2013, και παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης υπονομεύεται από την επανεκκίνηση των
διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur. Πού βρίσκεται, ερωτώ, η συνέπεια;

Προ ολίγων εβδομάδων, μετά την ανακοίνωση της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur,
είχα μία σύντομη συνάντηση μαζί σας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είπατε ότι εάν προσβλέπουμε στη σύναψη
φιλόδοξης συμφωνίας, ενδέχεται να πρέπει να προβούμε σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας. Αυτός είναι
και ο λόγος της ιδιαίτερης ανησυχίας μου. Συζητούμε ήδη περί ενδεχόμενων παραχωρήσεων στη γεωργία, και θα
ήθελα να παράσχετε διευκρινίσεις εν προκειμένω.

Στην απάντησή σας, αναφερθήκατε στις επικείμενες συνόδους κορυφής για την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο των
περαιτέρω εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από τις χώρες της ομάδας Mercosur, προβαίνετε σε τυχόν εκτιμήσεις
επί ζητημάτων όπως η διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, η αποψίλωση των δασών ή η απώλεια της βιοποικιλότητας;
Προέρχομαι από την Ιρλανδία, και εξάγουμε το 90% του βοείου κρέατός μας. Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν
ότι οι εκπομπές της Βραζιλίας υπερβαίνουν κατά τρεις έως και οκτώ φορές τις αντίστοιχες εκπομπές της Ιρλανδίας.
Θα ληφθούν άραγε καθόλου υπόψη αυτά τα στοιχεία στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων που θα πραγματοποιήσετε;

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ισπανική Προεδρία αποφάσισε να υπογράψει
την εν λόγω συμφωνία. Όπως ήδη ακούσαμε, η απόφαση αυτή έχει ήδη εγείρει ορισμένες ανησυχίες, και με την
υποβολή της παρούσας ερώτησης, οι συνάδελφοι βουλευτές ζητούν αποσαφηνίσεις ως προς τον αντίκτυπο που
ενδέχεται να έχουν οι διαπραγματεύσεις στους ευρωπαίους παραγωγούς και τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ήθελα να επισημάνω ότι η δημιουργία σχέσης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο εταίρων καθιστά δυνατές
τις εισαγωγές στην Ευρώπη ζωικών προϊόντων τα οποία περιέχουν αντιβιοτικούς αυξητικούς ενεργοποιητές που
δεν έχουν υποβληθεί σε επαρκείς δοκιμές, καθώς και γενετικά τροποποιημένων γεωργικών προϊόντων τα οποία
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων των γεωργών. Συνεπώς, απευθύνω έκκληση στην
Επιτροπή να υιοθετήσει αυστηρότατη θέση για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ποιοτικής παραγωγής. Η Επιτροπή
πρέπει επίσης να αναλάβει δράση για τη διασφάλιση της αναγνώρισης των υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων παραγωγής
σε διεθνές επίπεδο, καθώς και της απαίτησης των ίδιων προτύπων για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.
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Τέλος, φρονώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες που έχουν διατυπώσει διάφορες ενώσεις του
τομέα, προκειμένου να διασφαλιστούν διαφανείς και δίκαιες διαπραγματεύσεις που δεν θα παραβλάψουν την
ευρωπαϊκή οικονομία.

Diane Dodds (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, με ανησυχεί ιδιαιτέρως η ανυποχώρητη θέση της Επιτροπής υπέρ της
συνέχισης, βάσει μίας εντολής του 1999, εμπορικών συνομιλιών που θα έχουν αναμφισβήτητα αρνητικές επιπτώσεις
για τη γεωργία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η θυσία της γεωργίας στον βωμό κερδών που θα αποκτηθούν σε άλλους τομείς είναι απλώς απαράδεκτη. Επί του
παρόντος, ο κλάδος του βοείου κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει μείωση στις τιμές παραγωγού. Εάν
αυξηθούν οι εισαγωγές συνεπεία των εν λόγω συνομιλιών, εκτιμώ ότι θα διαπιστώσουμε την εγκατάλειψη του
κλάδου από τους γεωργούς. Με ποιον τρόπο θα μεριμνήσει η Ευρώπη για τους ανθρώπους αυτούς; Δεν είναι άδικο
να καλούνται οι γεωργοί μας να ανταγωνιστούν χώρες, των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρούν
τα ίδια κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας με τους αντίστοιχους παραγωγούς στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μία Επιτροπή που ισχυρίζεται ότι ενεργεί προς το συμφέρον των πολιτών πρέπει να το εφαρμόζει
και στην πράξη. Πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτές τις συνομιλίες και να μεριμνήσουμε για τους γεωργούς μας.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες της ομάδας Mercosur ανεστάλησαν
το 2004. Φέτος, άρχισαν εκ νέου και διεξάγονται βάσει εντολής που χρονολογείται από το 1999. Μία τόσο
σημαντική απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί κατόπιν συζήτησης επί της πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο. Κατανοώ, βεβαίως, ότι διακυβεύονται πάρα πολλά σε αυτές τις συνομιλίες, διότι οι χώρες της ομάδας
Mercosur αποτελούν μία τεράστια αγορά, μία αγορά για τα βιομηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Ωστόσο,
θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα συμφέροντα των γεωργών μας, καθώς και τον τομέα της γεωργίας και των
τροφίμων.

Εάν συναφθεί με τις χώρες της ομάδας Mercosur διμερής συμφωνία προτιμησιακών συναλλαγών, ενδέχεται να έχει
επιβλαβείς επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στους τομείς του κρέατος πουλερικών, βοείου και χοιρινού κρέατος, στους
τομείς της ζάχαρης και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της αιθανόλης. Σε αυτήν την
περίπτωση, θα ήταν απαραίτητο να προταθούν ορισμένα αντισταθμιστικά μέτρα για τους γεωργούς. Εμπειρογνώμονες
εκτιμούν ότι η σύναψη μίας τέτοιας συμφωνίας ενδέχεται να οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες εισοδήματος για τους
γεωργούς. Οι απώλειες αυτές αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες εάν η συμφωνία συναφθεί τόσο σε διμερές
επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως συνυπογράφουσα της παρούσας ερώτησης,
θα ήθελα να επανέλθω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ήτοι στο ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων.

Στις αρχικές σας παρατηρήσεις σήμερα, μας είπατε ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις μας και ότι ο ΠΟΕ μας παρέχει το δικαίωμα να διατηρήσουμε τους κανονισμούς μας, υπό την
προϋπόθεση ότι βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Αναλογιζόμενη, ωστόσο, τη γεωργική μας παραγωγή και τα
προϊόντα αυτά καθαυτά, διαπιστώνω ότι δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν όλα επιστημονικά. Εξίσου σημαντικές
είναι και οι γενικές συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα ζώα, για παράδειγμα, αλλά και οι γενικές συνθήκες υπό
τις οποίες ασκείται η γεωργική δραστηριότητα.

Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετική νομοθεσία σε σχέση με το μέλλον της βιοποικιλότητας. Θα θέλαμε να λάβουμε εκ
μέρους σας ορισμένες απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που προτίθεστε να τηρήσετε αυτές τις αρχές για την ασφάλεια
των τροφίμων και για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εν λόγω
εμπορικής συμφωνίας. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Δεν θέλουμε κλωνοποιημένο κρέας από τις χώρες της ομάδας Mercosur.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας γάλλος σοσιαλιστής πολιτικός είπε κάποτε
ότι «όταν ανήκεις σε πολιτική μειονότητα, νομικά έχεις άδικο». Έχετε καταλάβει ότι θεωρούμε πως η εντολή δεν
είναι πλέον έγκυρη. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να ανανεώσουμε αυτήν την εντολή, και είναι λυπηρή η απουσία του
Συμβουλίου, το οποίο θα έπρεπε να δώσει και τις απαραίτητες οδηγίες.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στις πολιτικές πτυχές της ομάδας Mercosur. Το βασικό στοιχείο
στο εμπόριο είναι η εμπιστοσύνη. Κατά ποιον τρόπο η ομάδα Mercosur πληροί, από πολιτικής πλευράς, τις
προϋποθέσεις ώστε να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Στον πλανήτη υπάρχουν τρεις περιοχές:
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιδιώκει ολοκληρωμένες εμπορικές συναλλαγές, η βορειοαμερικανική συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών και η ομάδα Mercosur. Η ομάδα Mercosur σχεδόν διαλύθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής
του 2007. Οι χώρες της δεν συμφωνούν επί των προσχωρήσεων. Η Βενεζουέλα κινδύνευσε να μην προσχωρήσει.
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Πώς μπορούμε να προβούμε σε διαπραγματεύσεις σε μία τόσο ασταθή πολιτικά περιοχή; Ας ελέγξουμε πρωτίστως
την πολιτική σταθερότητα της ομάδας Mercosur και ας συνάψουμε κατόπιν εμπορικές συμφωνίες.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι έχουμε συζητήσει εκτενώς για τη βιωσιμότητα. Την
συζητούμε επί δύο ώρες, αλλά υπάρχει κάτι που ασφαλώς δεν είναι βιώσιμο, και πρόκειται εμφανώς για το ίδιο
ακριβώς πρόβλημα με κάθε Πρόεδρο: το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πότε πρέπει να ζητήσουμε τον λόγο ώστε να
γίνει δεκτό το αίτημά μας.

Είναι η δεύτερη φορά που με παραβλέπετε, παρότι ζήτησα εγκαίρως να λάβω τον λόγο. Θεωρώ ότι αυτό είναι
εξοργιστικό. Προφανώς, είναι απαραίτητο να ζητούμε από κάθε Πρόεδρο –συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου
Προέδρου– αφενός να διατυπώνονται σαφείς κανόνες και αφετέρου ο Πρόεδρος να λαμβάνει υπόψη την κατάλληλη
χρονική στιγμή κατά την οποία πρέπει να ζητούμε τον λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων.

Θεωρώ απαράδεκτο να υποχρεούμαι, αμέσως μετά από μία συζήτηση, κατόπιν του προηγούμενου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, να πηγαίνω και να ζητώ πολύ ευγενικά να μου δοθεί η δυνατότητα να λάβω τον λόγο, απλώς
και μόνο για να αγνοηθεί το αίτημά μου. Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πότε πρόκειται να μας αγνοείτε.
Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε όταν δεν υπάρχει προφανώς ουδεμία διάθεση να επιτρέψετε σε κάποιον να
παρέμβει για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η βιωσιμότητα. Είναι προφανής η παντελής απουσία βιωσιμότητας
εν προκειμένω, εφόσον υποχρεούμαστε να ζητούμε από κάθε Πρόεδρο να μας εκχωρήσει το κοινοβουλευτικό μας
δικαίωμα και να μας επιτρέψει να λάβουμε τον λόγο. Θα ήθελα να υποβάλω αίτημα κατεπείγοντος για την παροχή
διευκρινίσεων συναφώς, διότι πρόκειται για έναν άδικο τρόπο χειρισμού της κατάστασης.

Πρόεδρος. − Κύριοι συνάδελφοι, εν είδει διευκρίνισης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν 18 άτομα στον
κατάλογο. Κατανοώ ότι όλοι θα θέλατε να λάβετε τον λόγο, αλλά έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας για τη
διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων –ένα λεπτό έκαστη–, επομένως, μπορώ να δώσω τον λόγο σε πέντε ομιλητές.
Σήμερα έδωσα τον λόγο σε οκτώ ομιλητές. Προσπάθησα να κατανείμω ισότιμα τον αριθμό των ομιλητών, σύμφωνα
με την ισχύ των πολιτικών Ομάδων, κατά συνέπεια, υπήρξαν –εάν το παρατηρήσατε– τρεις ομιλητές από την Ομάδα
PPE, δύο ομιλητές από την Ομάδα PSE, ένας ομιλητής από την Ομάδα ALDE, ένας από την Ομάδα EFD και ένας
από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα.

Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από
τις ερωτήσεις, διότι τέθηκαν μεν πολλές ερωτήσεις, αλλά πολλές από αυτές απαντήθηκαν ήδη κατά την εισαγωγική
μου δήλωση.

Καταρχάς, όσον αφορά την εντολή: αρκετοί βουλευτές αποδοκίμασαν το γεγονός ότι εργαζόμαστε βάσει εντολής
που χρονολογείται από το 1999. Οι οδηγίες του 1999 μας επιφορτίζουν με το καθήκον –και παραθέτω αυτολεξεί–
«να διαπραγματευτούμε μία ισόρροπη και συνολική συμφωνία με την ομάδα Mercosur, με στόχο την ελευθέρωση,
κατά μέγα μέρος, όλων των εμπορικών συναλλαγών, τηρουμένων των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς που πρόκειται να καλυφθούν από τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της
γεωργίας». Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Και αυτό εξακολουθεί να είναι το καθήκον μας, συνεπώς, δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες προσθήκες στην εν λόγω εντολή.

Εν τω μεταξύ, ενέσκηψε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, και ο κόσμος έχει αλλάξει έκτοτε. Ναι, το έχουμε
διαπιστώσει και εμείς αυτό, και θα το λάβουμε υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις. Τούτο, όμως, δεν συνιστά λόγο
για την τροποποίηση της εντολής.

Ένας άλλος βουλευτής είπε ότι θα έπρεπε να παρίσταται σήμερα και το Συμβούλιο, και ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε
να μας καθοδηγήσει. Δεν χρειάζεται να μας καθοδηγήσει το Συμβούλιο. Έχουμε εντολή να διαπραγματευτούμε
και, εάν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και καταλήξουμε εντέλει σε κάποιο αποτέλεσμα, εμείς μονογραφούμε,
το Συμβούλιο υπογράφει και το Κοινοβούλιο επικυρώνει. Δεν μας καθοδηγεί το Συμβούλιο. Και ευτυχώς που δεν
το πράττει, διότι πρόκειται για κοινοτικό ζήτημα, το οποίο εναπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή διαθέτει σαφέστατες αρμοδιότητες. Θα επιμείνουμε σε
αυτό.

Είμαι πρόθυμος να συζητήσουμε διεξοδικά οιοδήποτε επιμέρους στοιχείο. Το έπραξα με την Επιτροπή Διεθνούς
Εμπορίου και είμαι διατεθειμένος να το επαναλάβω. Θα τηρείστε ενήμεροι για το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων,
για τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση και ούτω καθεξής, αλλά όλοι καλούνται να διαδραματίσουν συγκεκριμένο
ρόλο, και εμείς θα διαδραματίσουμε τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει εν προκειμένω η Επιτροπή.

Όσον αφορά το πρόβλημα των μέτρων προστατευτισμού που έλαβε πρόσφατα η Αργεντινή, αυτά τα μέτρα και οι
πρακτικές ανησυχούν προφανώς την ΕΕ και ζητήσαμε αμέσως διευκρινίσεις από την Αργεντινή. Ο Γενικός Διευθυντής
Εμπορίου απέστειλε επιστολή στον αργεντινό ομόλογό του στις 12 Μαΐου. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπουένος
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Άιρες προέβη σε επίσημο διάβημα και πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με την αποστολή της Αργεντινής
και τον πρέσβη της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να διατυπώσουμε τις βαθύτατες ανησυχίες μας. Επίσης, ζητήσαμε
μετ’ επιτάσεως να συμπεριληφθεί άμεσα στο κοινό ανακοινωθέν ΕΕ-Mercosur η δέσμευση για την απόρριψη όλων
των μορφών προστατευτισμού.

Την προηγούμενη εβδομάδα στο Μπουένος Άιρες, θίξαμε το ζήτημα διμερώς με τις αρμόδιες αρχές της Αργεντινής,
στον Τύπο και στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ομάδας
Mercosur. Το μήνυμά μας είναι σθεναρό και εξαιρετικά σαφές. Επισημάναμε ότι τα εν λόγω μέτρα, ανεξαρτήτως
εάν βασίζονται σε έγγραφους νομικούς λόγους ή όχι, αντιβαίνουν στο πνεύμα των διαπραγματεύσεων μίας ΣΕΣ με
την ΕΕ και κινδυνεύουν να έχουν σαφή αρνητικό αντίκτυπο στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Επιπλέον, σκοπεύαμε να συζητήσουμε το θέμα με την Αργεντινή στις 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής,
αλλά η Αργεντινή ανακοίνωσε την αναβολή της την προηγούμενη εβδομάδα. Θα επιμείνουμε επί της διεξαγωγής
αυτής της συνάντησης το συντομότερο δυνατόν.

Επιπροσθέτως, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Αργεντινής στο πλαίσιο της
ομάδας των G20 και πιθανώς με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε
εκ του σύνεγγυς το συγκεκριμένο ζήτημα και, σε περίπτωση που διατηρηθούν τα εν λόγω μέτρα και οι πρακτικές,
θα προβούμε σε ενδελεχή ανάλυσή τους προτού λάβουμε αποφάσεις επί της καλύτερης δυνατής λύσης για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η Επιτροπή εμμένει στη θέση της υπέρ της αποφυγής μέτρων προστατευτισμού, ιδιαίτερα στο υφιστάμενο παγκόσμιο
οικονομικό πλαίσιο, και ένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, το έλλειμμα με την Αργεντινή, είναι αδιαμφισβήτητα
εξαιρετικά ισχυρό.

Όσον αφορά τη ζάχαρη:

(FR) η Επιτροπή έχει απόλυτη επίγνωση της ευαισθησίας του ζητήματος της ζάχαρης, και αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο η προσφορά προς την Κολομβία και το Περού περιορίστηκε σε δασμολογικές ποσοστώσεις μηδενικού
δασμού επί περιορισμένης ποσότητας και χωρίς δασμολογική μείωση εκτός ποσόστωσης. Παρόμοιες ποσοστώσεις
προβλέπονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Κεντρική Αμερική. Οι συγκεντρωτικές ποσότητες της
Κολομβίας, του Περού και της Κεντρικής Αμερικής αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% της ευρωπαϊκής
κατανάλωσης.

Όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά, τα περιβαλλοντικά και άλλα μέτρα …

(EN) κατέστησα απολύτως σαφές στις δηλώσεις μου το γεγονός ότι θα εμμείνουμε στις απαιτήσεις για την ασφάλεια
των τροφίμων· και πρόκειται για εκείνες που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θα το πράξουμε
αυτό. Εάν παρατηρήσετε τις εισαγωγές βοείου κρέατος –και, εν προκειμένω, απαντώ εν μέρει στον κ. Tarabella, ο
οποίος αποχώρησε εν τω μεταξύ από την Ολομέλεια–, θα διαπιστώσετε ότι, λόγω των προβλημάτων υγειονομικής
και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) με το βόειο κρέας της Βραζιλίας, οι εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά.
Επομένως, επιβάλλουμε τα αντίστοιχα μέτρα: τα ελέγχουμε και τα επιβάλλουμε· και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε.

Εντούτοις, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι αρκετές ευρωπαϊκές απαιτήσεις
αποφασίστηκαν σε εσωτερικό επίπεδο, ότι συνιστούν το αποτέλεσμα πολιτικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχε
πολύ ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι δεν μπορούμε να τις επιβάλουμε μέσω του ΠΟΕ.

Πρέπει να εμμείνουμε σε εκείνες τις οποίες μπορούμε να επιβάλουμε και τις οποίες μπορούμε να καταστήσουμε
σεβαστές από τον ΠΟΕ: αυτό, βεβαίως, θα πράξουμε στην περίπτωση της ασφάλειας των τροφίμων. Όσον αφορά
τις υπόλοιπες απαιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει τι πραγματικά θέλει να κάνει. Θα πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι η επιβολή αυτού του είδους της απαίτησης στη γεωργία μας θα έχει οικονομικές και
χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. Οπωσδήποτε, όμως, δεν πρόκειται για απαιτήσεις που μπορούμε να επιβάλουμε σε
άλλες χώρες.

Προσπάθησα να απαντήσω στην πλειονότητα των ερωτήσεων που επανελήφθησαν στις ερωτήσεις των βουλευτών,
αλλά, φυσικά, είμαι πρόθυμος να συνεχίσουμε περαιτέρω τη συζήτηση. Υποθέτω ότι δεν είναι η τελευταία φορά
που θα συζητήσουμε το θέμα της ομάδας Mercosur στην παρούσα Ολομέλεια.

Πρόεδρος. − Κύριε Επίτροπε, είμαι εξίσου βέβαιος ότι δεν είναι η τελευταία φορά που συζητούμε το θέμα.

Η κοινή συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)
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Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. – (PT) Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ομάδας Mercosur
και της ΕΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο αποτελεί διαδικασία υψίστης σημασίας για την ΕΕ. Από τη μία πλευρά, σε έναν
πολυπολικό κόσμο όπου οι χώρες ΒΡΙΚ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή, είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ
να εδραιώσει προνομιακή σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου έχει περισσότερες επενδύσεις από ό,τι
στη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα μαζί. Συνδυάζοντάς την δε με μία ειδική εμπορική σχέση, θα μπορούσε να
διασφαλίσει την κατοχύρωση τεράστιου οικονομικού πλεονεκτήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη πλευρά,
έχουμε το επίπεδο του ανοικτού πνεύματος εμπορικής συνεργασίας σε σχέση με τα γεωργικά προϊόντα και τον
καθορισμό υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων που απαιτούνται για τις συναλλαγές μεταξύ των δύο
συνασπισμών χωρών. Η ανταγωνιστικότητα της ομάδας Mercosur στις γεωργικές αγορές έχει ενισχυθεί και έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επομένως, πρέπει να εκπονηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων μίας ενδεχόμενης συμφωνίας
για την ευρωπαϊκή γεωργική δραστηριότητα, η οποία δεν είναι σε κατάσταση να υποστεί περισσότερους κλυδωνισμούς
επί του παρόντος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποδυθούμε σε μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί πολύ
σύντομα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή γεωργία ή ο υπερβολικός
προστατευτισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τη σημαντική θέση της ΕΕ στη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη.

Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας
Mercosur χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα κράτη μέλη ήταν «χτύπημα κάτω από τη ζώνη». Οι
διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν το 2004 όταν έγινε κατανοητό ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και
των μελών της ομάδας Mercosur ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη γεωργία μας. Οι τομείς που
κινδυνεύουν περισσότερο να ζημιωθούν είναι οι τομείς του βοείου, του χοιρινού κρέατος και του κρέατος πουλερικών,
καθώς και οι τομείς του γάλακτος, των οπωροκηπευτικών, της ζάχαρης και της βιοαιθανόλης. Εκτιμάται ότι η
υπογραφή της συμφωνίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλειες που θα κυμαίνονται από αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ
έως και αρκετά πολλαπλάσια αυτού του ποσού. Η ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και
της ομάδας Mercosur πρέπει να συντελεστεί κατόπιν ακριβούς ανάλυσης του αντικτύπου μίας τέτοιας συμφωνίας
στην κοινοτική αγορά και κατόπιν προσεκτικών διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των ενεχόμενων μερών. Το άνοιγμα
της αγοράς μας στις εισαγωγές δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη κακή πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι
ισχύουν τα ίδια πρότυπα σε όλες τις χώρες. Διαφορετικά, το κόστος των παραχωρήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα
βαρύνει τους γεωργούς μας.

Alan Kelly (S&D) (S&D), γραπτώς. – (EN) Οι εν λόγω συνομιλίες με την ομάδα Mercosour ενδέχεται να
αποτελέσουν τρομακτική εξέλιξη για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Οφείλω να δηλώσω ότι η στάση της
Επιτροπής εν προκειμένω ήταν φρικτή. Φαίνεται σαν να στοιχειοθετεί μία συμφωνία και να προτίθεται να
χρησιμοποιήσει τα γεωργικά πρότυπα ως νόμισμα για την αγορά συμφωνίας με τις χώρες της ομάδας Mercosur.
Η στάση αυτή είναι, κατά την άποψή μου, φρικτή. Κατά τα φαινόμενα, οι γεωργοί θα είναι τα πρώτα θύματα των
εμπορικών συμφωνιών, αλλά και οι πρώτοι που θα κατηγορηθούν όταν οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα αποφέρουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα επιθυμούσα μία στάση μεγαλύτερης συνέπειας και μέριμνας εκ μέρους της Επιτροπής
για το μέλλον του τομέα των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είναι ενθαρρυντικό να παρατηρεί κανείς
τόσο μεγάλο αριθμό αρμοδίων για τη γεωργία βουλευτών του ΕΚ από όλες τις Ομάδες να στηρίζουν την προστασία
της γεωργίας. Η αδιαφορία έναντι των ανησυχιών του Κοινοβουλίου δεν θα αποδώσει, κύριε De Gucht, και θα σας
συνιστούσα να ζητείτε περισσότερο τη γνώμη μας εάν επιδιώκετε την υπογραφή τυχόν συμφωνίας από το
Κοινοβούλιο.

Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. – (DE) Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την ομάδα Mercosur επιδιώκουν
έναν μόνο στόχο: την παράδοση μίας ανυπεράσπιστης ευρωπαϊκής γεωργίας. Δεν θέλω να γνωρίζω το ανυπολόγιστο
μέγεθος των κερδών για τη βιομηχανία και τον τομέα των υπηρεσιών – θέλω να γνωρίζω το μέγεθος της ζημίας που
θα υποστεί η γεωργία. Επί του παρόντος, ουδείς μπορεί να εκτιμήσει τη ζημία που θα επισύρει ενδεχομένως για
τους εγχώριους γεωργικούς παραγωγούς μία πιθανή συμφωνία με τις χώρες της ομάδας Mercosur. Δεν πρέπει να
παραδοθεί κατά τις διαπραγματεύσεις ο ευαίσθητος τομέας της γεωργίας. Το ίδιο ισχύει και για τους ευρωπαίους
καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τρόφιμα που δεν παρασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλά
πρότυπα παραγωγής της ΕΕ. Από τη μία πλευρά, αυτό συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των πολιτών της ΕΕ,
διότι δεν είναι σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα εισαγόμενα τρόφιμα, και, από την άλλη, η ευρωπαϊκή
γεωργία υφίσταται άνιση μεταχείριση, διότι δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής και μεταποίησης
για τις γεωργικές εισαγωγές από τις χώρες της ομάδας Mercosur. Εάν κάποιος είναι πρόθυμος να θυσιάσει τα πάντα
στον βωμό του κέρδους ή ενός πλεονεκτήματος, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε με μία έκφραση: «Θα πουλούσε
και την ίδια του τη μάνα». Είστε ελεύθερος να πουλήσετε τη μητέρα σας, κύριε Επίτροπε, αλλά μην θυσιάζετε την
ευρωπαϊκή μας γεωργία.

Tokia Saïfi (PPE), γραπτώς. – (FR) Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur, η οποία
αποφασίστηκε μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν προμηνύει θετικές εξελίξεις για την ευρωπαϊκή γεωργία,
η οποία διέρχεται πρωτόγνωρη κρίση. Πέραν του γεγονότος ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πολιτικές διαβουλεύσεις
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πριν από την επανέναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων, η εν λόγω συμφωνία θέτει καταφανώς σε κίνδυνο τα
ευρωπαϊκά γεωργικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα νέων γεωργικών παραχωρήσεων μετά τις προσφορές
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα τον Ιούλιο του 2008.

Τότε, είχαμε ήδη φθάσει σε ένα «τελικό όριο», και, συνεπώς, η υπέρβασή του θα ισοδυναμούσε με την καταστροφή
της γεωργίας μας. Μολονότι δεν είναι αυτή ενδεχομένως η νοσηρή πρόθεση της Επιτροπής, δεν παύω να
προβληματίζομαι ως προς την ικανότητά της να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν θα πληρώσει διπλά το τίμημα. Βεβαίως,
όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με οιαδήποτε απόπειρα προστατευτισμού, η καλύτερη ανταπόκριση στην οικονομική
κρίση είναι το άνοιγμα προς τις εμπορικές συναλλαγές, όχι όμως με οιοδήποτε τίμημα και όχι εις βάρος της ΕΕ. Ως
μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που είναι σε θέση να εγκρίνει ή να απορρίψει τη ΣΕΣ ΕΕ-Mercosur, θα
ταχθώ κατά οιασδήποτε διμερούς συμφωνίας μειωμένων τιμών, η οποία θα θυσιάσει την ευρωπαϊκή γεωργία και θα
επιτρέψει ελάχιστη ικανοποιητική πρόοδο για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία.

5. Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική
τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (συζήτηση)

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Alain Cadec, εξ ονόματος της
Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με
προοπτική τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ (2009/2238(INI)) (A7-0207/2010).

Alain Cadec, εισηγητής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μία από τις βασικές
ιδέες της παρούσας έκθεσης είναι η ανάγκη εδραίωσης ενός ζωτικού συνδέσμου μεταξύ της κοινής εμπορικής
πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Έχοντας αυτό κατά νου, οφείλουμε να επικροτήσουμε το γεγονός ότι η αρμόδια Επίτροπος σε θέματα θαλάσσιας
πολιτικής και αλιείας, κ. Δαμανάκη, με τη οποία διατηρούμε τακτική επαφή, και ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα
εμπορίου, κ. De Gucht, βρίσκονται αμφότεροι στα έδρανα της Επιτροπής. Δύο Επίτροποι για μία έκθεση, τι τιμή!
Πρέπει να δηλώσω ότι αυτή η διπλή εκπροσώπηση της Επιτροπής προκαλεί έκπληξη, είναι κολακευτική και, επιπλέον,
μάλλον ασυνήθιστη.

Ας επανέλθουμε στην έκθεση αυτή καθαυτή. Οι εισαγωγές των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τρίτες
χώρες αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 60% της κοινοτικής κατανάλωσης. Αυτό το ανησυχητικό επίπεδο της
ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις εισαγωγές είναι αποτέλεσμα ενός διπλού φαινομένου: πρώτον, παρουσιάστηκε
πτώση της παραγωγής της ΕΕ και, δεύτερον, η αγορά της ΕΕ ανοίγεται ολοένα περισσότερο στις εισαγωγές, συνεπεία
των εμπορικών πολιτικών που ακολουθεί η Επιτροπή κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι εν λόγω εξελίξεις δυσχεραίνουν τον βιοπορισμό των ευρωπαίων αλιέων, οι οποίοι δυσκολεύονται, παραδόξως,
να πουλήσουν τα αλιεύματά τους σε αρκούντως επικερδείς τιμές, μολονότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά για
την πλειονότητα των ειδών. Οι ευρωπαίοι αλιείς δέχονται τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και υγειονομικούς
περιορισμούς που τους επιβάλλονται, αλλά εκφράζουν με πικρία τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι
περιορισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στα προϊόντα που εισάγονται σε τεράστιες ποσότητες
από τρίτες χώρες.

Αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι πολύ απλά η επιβίωση ενός οικονομικά βιώσιμου ευρωπαϊκού τομέα
αλιείας, ο οποίος προσφέρει θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο, εφοδιάζει με ασφαλή τρόφιμα καλής ποιότητας
και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των παράκτιων περιφερειών μας.

Κυρίες και κύριοι, η επιβίωση της ευρωπαϊκής αλιείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Στην ουσία, απαιτούμε τα εξής:
πρώτον, τη διατήρηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικής δασμολογικής προστασίας για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ούτως ώστε να εξακολουθήσει να έχει νόημα το καθεστώς εμπορικών προτιμήσεων
που χορηγείται σε ορισμένες τρίτες χώρες, και, ιδίως, σε αναπτυσσόμενες χώρες, και να συνεχίσουν να είναι
αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί του ΠΟΕ για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της μεταποιητικής βιομηχανίας.
Πρέπει να θωρακίσουμε αυτά τα προϊόντα έναντι του δασμολογικού «ναρκοπεδίου», εφαρμόζοντας την «ελβετική
φόρμουλα» και απαιτώντας την αντιμετώπισή τους ως ευαίσθητων προϊόντων.

Δεύτερον, το καθεστώς εμπορικών προτιμήσεων που χορηγείται σε ορισμένες τρίτες χώρες πρέπει, αν μη τι άλλο,
να εξαρτάται από τη συμμόρφωση τους προς αυστηρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υγειονομικά πρότυπα.

Τρίτον, ζητούμε τη μετάθεση της αρμοδιότητας για τη διεξαγωγή των εμπορικών συνομιλιών σχετικά με τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου στην αρμόδια Επίτροπο σε θέματα
θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας. Αυτό θα σημάνει ότι θα ληφθούν καλύτερα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των
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προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την αναθεώρηση των όρων
αυτής της θεμελιώδους συζήτησης. Πράγματι, βρισκόμαστε στο κατώφλι μίας σημαντικής μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι ο γύρος της Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ έχει περιπέσει σε τέλμα, παρέχοντάς μας τη
δυνατότητα να επανεξετάσουμε ορισμένες άκαιρες παραχωρήσεις, στις οποίες προτίθετο να προβεί η Επιτροπή εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, με πρωτοβουλία του Επιτρόπου De Gucht –ο οποίος παρίσταται
στην Αίθουσα–, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκίνησε περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο την κατάρτιση
νέων κατευθυντήριων γραμμών για την κοινή εμπορική πολιτική, εντός του πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Εφεξής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει αρμοδιότητες συναπόφασης επί αμφότερων των πολιτικών για το
εμπόριο και την αλιεία, και προτίθεται σαφώς να διατυπώσει σθεναρά τη γνώμη του και να διασφαλίσει ότι τούτη
θα γίνει σεβαστή στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Κατά την άποψή μου, εν είδει μίας πρώτης απόδειξης αυτής της πρόθεσης, θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο
να λάβουν πραγματικά υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, θα
επαγρυπνούμε ιδιαιτέρως κατά τους προσεχείς μήνες, και εγώ, προσωπικά, σκοπεύω να συνεχίσω να εργάζομαι επί
των εν λόγω ζητημάτων.

Μαρία Δαμανάκη, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cadec
και τις επιτροπές του ΕΚ που συνέβαλαν στην παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Εκφράσατε τη λύπη σας για
το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν εστίασε αρκετά στα ζητήματα που θίγετε εν
προκειμένω. Ο στόχος μου σήμερα είναι να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στο έργο της,
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
Όπως έχω ήδη δηλώσει, ο σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να αντιστρέψει την αρνητική δίνη στην οποία βρισκόμαστε
επί του παρόντος. Ο αλιευτικός μας τομέας δεν είναι ούτε οικολογικά βιώσιμος ούτε οικονομικά αποδοτικός.
Χρειαζόμαστε μία εύρωστη αλιεία που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων, επιτρέποντας παράλληλα
στους αλιείς μας, τις οικογένειες τους και τις αντίστοιχες κοινότητες να εξασφαλίζουν αξιοπρεπώς την επιβίωσή
τους μέσω των δραστηριοτήτων τους.

Χρειαζόμαστε μία αλιεία που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς: τόσο σε εθνικό όσο και
διεθνές επίπεδο, αλλά και τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Κατανοώ τις ανησυχίες σας σχετικά με τον
αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και την απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές
συνθήκες, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις περί της βιωσιμότητας, καθώς και τη νομοθεσία περί
της υγειονομικής προστασίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι την ίδια ανησυχία εξέφρασαν και όλα τα κράτη μέλη
που έλαβαν τον λόγο στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας. Επομένως, χρειαζόμαστε εν προκειμένω μία
απάντηση.

Κατά την τροποποίηση των κανόνων για την ευρωπαϊκή αλιεία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να καταβάλουμε ακριβώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, για
παράδειγμα, δέον είναι να εργαστούμε όλοι από κοινού για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας
μας έναντι της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση της τήρησης όλων των διεθνών αρχών
και μέσων για τη χρηστή θαλάσσια διακυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της αλιείας από τους εταίρους μας, καθώς
και της υπεύθυνης συμπεριφοράς των τελευταίων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις κοινωνικές
συνθήκες.

Υποστηρίζω ένθερμα την έκκλησή σας για την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών μας. Πρέπει να συνεργαστούμε
στο πνεύμα ενός παγκόσμιου και ολοκληρωμένου οράματος. Όπως ήδη αναφέραμε, εισάγουμε τα δύο τρίτα των
ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρώπη, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε σταθερό εφοδιασμό της μεταποιητικής
βιομηχανίας με πρώτες ύλες και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές. Μολαταύτα, το ένα τρίτο της αγοράς της ΕΕ
εξακολουθεί να εφοδιάζεται από έναν ευρωπαϊκό τομέα που αντικατοπτρίζει θέσεις εργασίας και το αντίστοιχο
τμήμα του κοινωνικού ιστού πολλών περιφερειών της Ευρώπης. Επομένως, καθόσον βρισκόμαστε εν μέσω μίας
σημαντικής μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής μας πολιτικής, δέον είναι η εμπορική πολιτική της ΕΕ να συνεχίσει
να λαμβάνει υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα του αλιευτικού τομέα της ΕΕ και την οικονομική και κοινωνική του
πραγματικότητα. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μου με τον συνάδελφό μου, κ. De Gucht, με στόχο την
εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου για τις απαιτούμενες προσαρμογές, συνυπολογίζοντας τον ρυθμό προόδου
της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για τις
επιδοτήσεις. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε θέση να στηρίζουμε τις φιλικές προς το περιβάλλον
και προσανατολισμένες προς την κανοτομία πρωτοβουλίες των κρατών μελών μας. Σχετικά με την αναθεώρηση της
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πολιτικής για την αγορά, συμφωνώ με το σχέδιο έκθεσης ότι η νέα πολιτική της ΚΑΠ για την αγορά θα πρέπει να
αναθεωρήσει τα μέσα της υφιστάμενης οργάνωσης της κοινής αγοράς. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να στοχεύει
στην ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να βελτιώσουν τη σύνδεση της
προσφοράς με τη ζήτηση ως προς την ποιότητα και τον όγκο. Θα στηρίξει επίσης τον εφοδιασμό και τη σταθερότητα
της αγοράς, αλλά και τις διατάξεις αναθεώρησης των προτύπων εμπορίας και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Τούτο μας οδηγεί στην επισήμανση. Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα θαλασσινά που
αγοράζουν. Θέλουν να γνωρίζουν πού έχουν αλιευθεί ή εκτραφεί τα αλιεύματα· θέλουν επίσης να γνωρίζουν εάν
τα προϊόντα σέβονται το περιβάλλον και εάν έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να
επεξεργαστεί νομοθετικές πρωτοβουλίες με σκοπό τη διασφάλιση της ενημέρωσης που χρειάζονται οι καταναλωτές.

Τέλος, λίγα λόγια για την υδατοκαλλιέργεια. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στην έκθεση του ΕΚ, η Επιτροπή είναι
πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Επίσης, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό
της εξάρτησης από τις εισαγωγές και σε καλύτερη ανταπόκριση στην ολοένα αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση.

Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλει σημαντικά στις
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά θα αποστείλει και ένα σημαντικό πολιτικό
μήνυμα –θετικό μήνυμα– στους άνδρες και τις γυναίκες του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, οι οποίοι είναι μεν
προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη πειθαρχία, προσδοκούν όμως και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον τους.

Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου να καταρτίσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ιχθύων και αλιευτικών
προϊόντων. Η συζήτηση που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ικανοποιητική βάση για την έναρξη της
αναζήτησης τρόπου χειρισμού των εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης κοινής
αλιευτικής πολιτικής.

Θα ήθελα να καλέσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που
ακολουθούν σχετικά με τα θέματα που εγείρονται στο σχέδιο έκθεσης του ΕΚ.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της σημασίας του αλιευτικού τομέα, ιδίως για τις παράκτιες
κοινότητες. Αυτή η ευαισθησία λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνδυάζει τα διαφορετικά συμφέροντα των
διαφόρων κλάδων του αλιευτικού τομέα που επηρεάζονται από την πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών,
των μεταποιητών και των καταναλωτών. Ο στόχος της Επιτροπής κατά την άσκηση της εμπορικής της πολιτικής
για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συνίσταται στην επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος, μεταξύ άλλων,
ανάμεσα σε μία επαρκή πολιτική εφοδιασμού, την κατάσταση και τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ και την
καταναλωτική ζήτηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ενδεχόμενους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής.

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς της, η οποία δεν εκπροσωπείται μόνο από τους καταναλωτές,
αλλά και από τη μεταποιητική βιομηχανία. Δεδομένων των υφιστάμενων τάσεων και της δυνητικής αύξησης της
ζήτησης, η παρούσα μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής προσφέρει στην ΕΕ μία καλή ευκαιρία για την
ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του τομέα και της ανταγωνιστικής του ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την πιθανότητα της περαιτέρω διεύρυνσης της παγκοσμιοποίησης στο μέλλον, δεδομένων
των υφιστάμενων παγκόσμιων τάσεων στο διεθνές εμπόριο, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές/περιφερειακό
επίπεδο. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, η Επιτροπή έχει λάβει,
λαμβάνει και πρέπει να λάβει υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα του τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας κατά τις
διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και να διασφαλίσει, όπως μόλις ανέφερα, την επίτευξη ισορροπίας
μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων που επηρεάζονται από την εμπορική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτών των
παγκόσμιων τάσεων στο διεθνές εμπόριο, η Επιτροπή θα πασχίσει να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για τις
απαιτούμενες προσαρμογές, συνυπολογίζοντας τον ρυθμό προόδου της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής
αλιευτικής πολιτικής.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εν συντομία σε μία από τις κύριες προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ήτοι
στη δυνατότητα αποσύνδεσης των προϊόντων αλιείας από τον τομέα της πρόσβασης στις μη γεωργικές αγορές
(NAMA) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα. Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας σχετικά με
αυτό το θέμα. Στο παρόν στάδιο των διαβουλεύσεων, πέραν της ιδιαίτερης δυσκολίας απομόνωσης των προϊόντων
αλιείας από την πρόσβαση στις μη γεωργικές αγορές (NAMA), άλλες προσεγγίσεις, όπως μία ειδική διαπραγματευτική
ομάδα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση τεράστιων πιέσεων στην ΕΕ για την περαιτέρω ελευθέρωση της
αγοράς της.
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Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την έκκληση του σχεδίου έκθεσης για τη μετάθεση της διαπραγματευτικής
αρμοδιότητας επί των των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου
στην αρμόδια Επίτροπο σε θέματα αλιείας. Σύμφωνα με την αρχή της συλλογικότητας που διέπει το έργο της
Επιτροπής, όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν από κοινού την ευθύνη των αποφάσεων που λαμβάνονται και των
δράσεων που αναλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα εμπορίου και η ΓΔ
Εμπορίου (TRADE), που έχουν την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων επί των προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, δεν ενεργούν μόνοι, αλλά διαπραγματεύονται σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Επίτροπο
σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας και τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE), με την άμεση δε
συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.

Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει το ΕΚ ότι οι ειδικές ανάγκες του αλιευτικού τομέα λαμβάνονται υπόψη στην
πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Πράγματι, η Επιτροπή προασπίζει τα συμφέροντα του εν λόγω ευρωπαϊκού
τομέα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και λαμβάνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη την ευαισθησία του,
ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές πιέσεις από τους εμπορικούς μας εταίρους.

Κατά την προάσπιση των συμφερόντων του αλιευτικού τομέα της ΕΕ στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων,
η Επιτροπή επιδιώκει επίσης την άρση οιουδήποτε εμπορικού φραγμού διατηρείται από τους εμπορικούς μας
εταίρους και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις εξαγωγικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με στόχο τη
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων.

Τέλος, η έκθεση διατυπώνει τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ισότιμων όρων
ανταγωνισμού για τα προϊόντα της ΕΕ και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην
προώθηση τόσο των κανόνων εργασίας όσο και των περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο των εμπορικών
διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, παράλληλα με το άνοιγμα της αγοράς – για παράδειγμα, στο πλαίσιο του
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνεται στις εμπορικές μας συμφωνίες ή σε πολλά διεθνή
φόρουμ που εγείρουν αυτά τα ζητήματα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών (FAO) και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, όπου η ΕΕ συμμετέχει ενεργά.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου δηλώνοντας την προθυμία και τη διαθεσιμότητά μου για περαιτέρω
συζητήσεις με τους αξιότιμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής στις
εμπορικές διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Yannick Jadot, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και
κύριε Επίτροπε, φορνώ ότι πρέπει να επισημανθεί η σύγκλιση της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Διεθνούς
Εμπορίου του Κοινοβουλίου στο παρόν θέμα, καθώς και στις συναφείς προτάσεις που παρουσιάστηκαν.

Αναφέρθηκε ότι η αλιεία αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό τομέα για τον χωροταξικό σχεδιασμό, την απασχόληση
και την πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρώπη. Αποτελεί επίσης τομέα με ισχυρότατο αντίκτυπο στους αλιευτικούς
πόρους, και, επί του παρόντος, διαπιστώνεται αισθητή υπεραλίευση της ευρείας πλειονότητας των αποθεμάτων.
Κληθήκαμε πολύ συχνά να πιστέψουμε ότι ο απώτερος σκοπός της ευρωπαϊκής κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι
η προσαρμογή του τομέα της αλιείας στις παγκοσμιοποιημένες εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων, οι
δριμύτατες επιπτώσεις των οποίων είναι πλέον ορατές, είτε σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είτε, ασφαλώς, σε
περιβαλλοντικό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, τασσόμαστε σθεναρά υπέρ της ενσωμάτωσης περισσότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών
κριτηρίων στις εμπορικές συμφωνίες που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα. Υποστηρίζουμε την ιδέα της απόσυρσης
των προϊόντων αλιείας από τους κανόνες της πρόσβασης στις μη γεωργικές αγορές (NAMA), διότι ένα ψάρι δεν
είναι κάλτσα ή πλυντήριο ρούχων· είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοποικιλότητα.
Ωστόσο, πρέπει να είμαστε σαφείς. Εφόσον θέτουμε το εν λόγω ζήτημα σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, η ευρωπαϊκή
μας πολιτική πρέπει να είναι υποδειγματική και πρέπει να θέσουμε ως στόχο την αύξηση του αριθμού και των
αμοιβών των αλιέων, οι οποίοι δεν θα προβαίνουν σε υπεραλίευση των ιχθυαποθεμάτων, είτε στα δικά μας χωρικά
ύδατα είτε σε εκείνα όπου αγοράζουμε αλιευτικά δικαιώματα.

Antonello Antinoro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, κυρίες και
κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cadec για το έργο –το εξαίρετο έργο– που επιτέλεσε επί ενός τόσο
σημαντικού ζητήματος όπως είναι το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Είχα προετοιμάσει την ομιλία μου επάνω στην ανάγκη, για παράδειγμα, να επικεντρωθούμε στη διασφάλιση της
συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με τους ίδιους υγειονομικούς κανόνες και τις ίδιες απαιτήσεις, όμως
διαπιστώνω ότι έχουν αναφερθεί σε αυτό άλλοι ομιλητές, επομένως θα ήταν μάλλον άσκοπο και σπατάλη χρόνου
να επανεξετάσουμε το εν λόγω ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να αναφέρω μία θεμελιώδη πτυχή, την οποία
αντελήφθην, νομίζω, από την ομιλία του Επιτρόπου De Gucht, και στην οποία αναφέρθηκε ο βουλευτής που έλαβε
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τον λόγο πριν από μένα, και, συγκεκριμένα, στο ότι υπάρχουν επί του παρόντος ορισμένες μικρές συγκρούσεις
μεταξύ των αρμοδιοτήτων των δύο Επιτρόπων ή μεταξύ των αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι δύο Επίτροποι.

Αφήνοντας στην άκρη τις υποκρισίες, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτό, διότι, όπως
προαναφέρθηκε, ο τομέας της αλιείας καλείται να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο εάν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε
ότι οι αλιείς μας δεν θα συνεχίσουν να μειώνουν την αλιευτική τους ικανότητα επειδή τους αναγκάσαμε να το
πράξουν προς όφελος των θαλασσών μας. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αλιείς μας δεν θα συνεχίσουν να
θεωρούνται –τρόπον τινά– οι «Σταχτοπούτες» της Ευρώπης, πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας
σε αυτό το ζήτημα.

Η Επίτροπος κ. Δαμανάκη και ο Επίτροπος κ. De Gucht εξέφρασαν αμφότεροι την πρόθεσή τους να προσηλωθούν
πλήρως στο εν λόγω ζήτημα, φρονώ, όμως, ότι είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε μία κοινή προσέγγιση. Φρονώ,
επίσης, ότι η πτυχή που αφορά την αρμόδια Επίτροπο σε θέματα αλιείας, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται συναφώς
στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, είναι καίρια για τη διασφάλιση της επίλυσης του προβλήματος και για την εξέλιξη
της παρούσας έκθεσης σε σημαντική μελλοντική προοπτική.

Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτελούν σημαντικό τμήμα
της ευρωπαϊκής διατροφής, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εισάγουμε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% αυτών των
προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών μας, όπως πολύ σωστά δήλωσε η Επίτροπος κ. Δαμανάκη. Αυτό το απλό
γεγονός καταδεικνύει ευρέως τη σημασία της έκθεσης του κ. Cadec, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ, ως
σκιώδης εισηγητής, κατά την αναζήτηση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης για την προστασία του τομέα, των
θέσεων εργασίας που παρέχει και, κυρίως, όλων των ευρωπαίων καταναλωτών.

Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στηρίζει τις βασικές υποθέσεις και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις
ανησυχίες και τις συστάσεις σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των εισαγόμενων
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και των περιβαλλοντικών κριτηρίων που πρέπει να αποτελέσουν απαίτηση
για την αλίευση, την παραγωγή και τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων.

Η έκθεση ορθώς εγκύπτει και σε άλλα ζητήματα που χρήζουν εξίσου της στήριξής μας, αλλά δεν μπορώ να τα
αναπτύξω περαιτέρω λόγω έλλειψης χρόνου. Για τους λόγους αυτούς, η Ομάδα μου θα ψηφίσει προφανώς υπέρ
της έκθεσης. Επιπλέον, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Cadec για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε.

Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ
τον κ. Cadec για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Η μείωση στις τιμές των ιχθύων τα τελευταία χρόνια αποτελεί
άμεση και ουσιαστική συνέπεια του ανταγωνισμού των εισαγωγών τόσο των μη εκτρεφόμενων όσο και των των
εκτρεφόμενων ιχθύων. Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων δεν υπόκεινται στο απαιτητικό καθεστώς των ευρωπαίων
φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς όπως η συντήρηση και τα πρότυπα υγιεινής. Εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά
σε τιμές που είναι ασύμφορες για τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και
γνωρίζω ότι η Επίτροπος κ. Δαμανάκη θα επιληφθεί αυτού του προβλήματος. Υπάρχει τεράστια εξάρτηση από τα
εισαγόμενα προϊόντα, όπως επεσήμαναν αμφότεροι οι Επίτροποι, αλλά διαπιστώνοντας ότι η δική μου χώρα εισάγει
46.000 τόνους ετησίως με κόστος 181 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει εμφανώς πλημμελής ενημέρωση των
καταναλωτών εισαγόμενων ιχθύων έναντι των καταναλωτών μη εκτρεφόμενων ιχθύων.

Εάν επιδιώκουμε την επίλυση του εν λόγω προβλήματος, πρέπει να εξετάσουμε τον στόχο της υποκατάστασης των
εισαγωγών, ώστε αυτές να μειωθούν από το 66% στο 50% σε χρονικό διάστημα, ας πούμε, δέκα ετών· προς τον
σκοπό, όμως, αυτόν, πρέπει να διασφαλίσουμε την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, η οποία βαραίνει ασφυκτικά
επί του παρόντος τον τομέα, και τη στενή συνεργασία όλων των ΓΔ, αλλά ακόμα και όλων των κυβερνητικών
υπηρεσιών και των διαφόρων κρατών μελών, για τα συμφέροντα του τομέα.

Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επικροτώ την έκθεση
του κ. Cadec σχετικά με την εισαγωγή ιχθύων στην ΕΕ. Τα αλιεύματα της Ευρώπης μειώνονται με ανησυχητικό
ρυθμό – κατά 26% μόνο από το 1997. Επί του παρόντος, εισάγεται ποσοστό μεγαλύτερο του 60% όλων των ιχθύων
που καταναλώνονται στην Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Εάν διαχειριζόμασταν τους ιδίους αλιευτικούς
πόρους μας τουλάχιστον σύμφωνα με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά αλιεύματα
θα μπορούσαν να διπλασιαστούν, ενώ θα διαθέταμε, ταυτόχρονα, ισχυρά και βιώσιμα αποθέματα.

Με γνώμονα αυτόν τον στόχο, πρέπει πλέον να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μεταφέρουμε τα δικά μας προβλήματα
υπεραλίευσης σε άλλες χώρες. Η έκθεση Cadec αναφέρει αρκετά σημαντικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η
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ΕΕ. Το πρώτο είναι ο κανονισμός περί της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Όλα τα ψάρια που διατίθενται
στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από εγκεκριμένα έγγραφα, στα οποία θα αναφέρεται πού, πότε και από
ποιον αλιεύτηκαν. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως δεν σημειώνει επαρκή πρόοδο. Σε μεγάλες περιοχές
του πλανήτη, η παράνομη αλιεία συνιστά ένα πρόβλημα, για την επίλυση του οποίου οι φτωχές χώρες δεν διαθέτουν
τους ενδεδειγμένους πόρους. Σε χώρες όπου η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ένας εξαγωγέας ιχθύων δεν
δυσκολεύεται να αποκτήσει τα κατάλληλα έγγραφα. Κατά συνέπεια, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιχθύων
παγκοσμίως, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, παρέχοντας απτή τεχνική και οικονομική στήριξη, και να συνεισφέρει
τους πόρους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης και του ελέγχου στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το δεύτερο μέσο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Διαθέτουμε μεν ικανοποιητικές
διεθνείς συμφωνίες, αλλά πρέπει και να τις εφαρμόσουμε. Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, η ΕΕ προώθησε το
ζήτημα της εφαρμογής μίας συμφωνίας, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον «Κώδικα ορθής συμπεριφοράς υπεύθυνης
αλιείας» του FAO στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να συνεχίσουμε την προώθησή του εν λόγω ζητήματος.

Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τον κ. Cadec για την παρούσα, ιδιαίτερα τολμηρή έκθεση, η οποία είναι υψίστης σημασίας για την κοινή αλιευτική
πολιτική που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της διαμόρφωσης. Ήδη από το στάδιο της σύνταξης της
έκθεσης, ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ότι πολλοί τομείς της κοινής αλιευτικής πολιτικής διαφέρουν σημαντικά,
κατά τη γνώμη μας, από την άποψη της Επιτροπής, και αυτό αφορά, δυστυχώς, και την τελική μορφή της έκθεσης.
Κατά τη άποψη των αλιέων, αυτή η ζωτικής σημασίας έκθεση θα πρέπει να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη δομή της
μελλοντικής κοινής αλιευτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την οργάνωση της αγοράς.

Κυρία Δαμανάκη, επαναλάβατε σε πολλές συνεδριάσεις ότι, αντί να ασκούμε κριτική κατά τη συζήτηση των ατομικών
μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων, δέον είναι να υποβάλουμε προτάσεις με ενδεχόμενες λύσεις στο πλαίσιο της
μελλοντικής πολιτικής. Είμαι πεπεισμένος ότι η αξιοποίηση των ιδεών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση αποτελεί
εναλλακτική επιλογή στην πρόταση που μας επιβάλλεται από την Επιτροπή.

Diane Dodds (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
εισηγητή για την έκθεσή του. Στις 24 Ιουλίου 2008, ανταποκρινόμενο στην οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε
ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ, το Συμβούλιο Αλιείας ενέκρινε προσωρινά και συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την
προώθηση και την αναδιάρθρωση του στόλου. Και ενώ πολλοί αλιείς προσπαθούσαν να επωφεληθούν από αυτά τα
μέτρα, επλήγησαν από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης. Η τιμή των καραβίδων που πωλούνται από τους
αλιείς της πατρίδας μου, στη Βόρεια Ιρλανδία, σε άλλα μέρη της Ευρώπης έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση. Την
ίδια στιγμή, όμως, καθίστανται ολοένα πιο διαθέσιμες οι εισαγωγές οστρακοειδών και ιχθύων.

Η Ευρώπη χρειάζεται ψάρια. Χρειαζόμαστε εισαγωγές ιχθύων, αλλά θα ήθελα να επιμείνω ότι αυτό δεν πρέπει να
συμβεί με οιοδήποτε τίμημα. Από τη μία πλευρά, οι συνάδελφοί μου επιθυμούν τη διακοπή της χορήγησης
επιδοτήσεων στους αλιείες μας. Ωστόσο, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι, ενώ επιδιώκουμε να καταργήσουμε τις
επιδοτήσεις, η ευρωπαϊκή πολιτική επιτρέπει τις εισαγωγές ανεξέλεγκτων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
που υπονομεύουν τον αειφόρο και οικονομικά βιώσιμο αλιευτικό κλάδο που επιζητούμε.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να τα έχει όλα. Υπάρχει έλλειψη συνέπειας, και, για την αποκατάστασή της, στηρίζω την
έκθεση του κ. Cadec.

Carmen Fraga Estévez (PPE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση προέκυψε ως απάντηση στην απογοήτευση
και την απουσία στήριξης του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα.

Κύριε Επίτροπε, ο εν λόγω τομέας δεν ζητεί μέτρα προστατευτισμού· αυτό που ζητεί στο παρόν στάδιο, δεδομένου
του ιστορικού της περιφρόνησης που έχει βιώσει εκ μέρους των υπευθύνων στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, είναι
να μην δεχθεί ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα.

Συναφώς, στηρίζουμε ιδιαιτέρως το αίτημα της έκθεσης του κ. Cadec για τη μετάθεση των διαπραγματεύσεων
σχετικά με τα κεφάλαια επί της αλιείας από την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου στην αρμοδιότητα
της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, όπως συμβαίνει με τη γεωργία, καθόσον εξετάζουμε, εν
προκειμένω, εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα, μεταξύ των οποίων ο τόνος, ο οποίος συνιστά κλασικό παράδειγμα.

Στην περίπτωση του τόνου, έχουμε ένα σκανδαλώδες παράδειγμα με την άρση των κανόνων προέλευσης, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι όροι στις συμφωνίες με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα Φίτζι, γεγονός που ευνοεί τους
κύριους ανταγωνιστές μας: την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες.

Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι, πέραν του δυνητικού αφανισμού του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα –εξαιτίας της
πολιτικής σας–, η Παπουασία-Νέα Γουινέα εισέρχεται σε φάση δημιουργίας θέσεων εργασίας πολύ χαμηλής
ποιότητας και μηδενικής βιώσιμης ανάπτυξης; Έχετε λάβει γνώση των εκθέσων μη κυβερνητικών οργανώσεων που
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δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά με την παιδική εργασία, τις ανθυγιεινές συνθήκες και την έλλειψη υγιεινής
στα εργοστάσια, τις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ακτή Madang και την παράνομη αλιεία;
Εναπόκειται στην αρμοδιότητά σας να αποτρέψετε αυτά τα φαινόμενα;

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών του
παρόντος Σώματος Κοινοβουλίου είναι επαίσχυντη. Δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο κοινοβούλιο του κόσμου.
Εάν δεν υπάρχει σεβασμός για τον πρόεδρο της Επιτροπής Αλιείας και για την αλιεία γενικότερα, προτείνω να
διακόψετε την παρούσα συνεδρίαση έως ότου αποκτηθεί σεβασμός για το παρόν Κοινοβούλιο, και να καταργήσετε
τη διεξαγωγή αυτών των συνεδριάσεων.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. − Κύριε Gallagher, πρέπει να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να
επικρατήσει ησυχία, ούτως ώστε να εργαστούμε άλλα δέκα λεπτά και να ολοκληρώσουμε αυτήν τη σημαντική
έκθεση και αυτές τις σημαντικές εργασίες μας.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δαμανάκη, η ευρωπαϊκή πολιτική αλιείας βρίσκεται αντιμέτωπη
με τεράστιες προκλήσεις. Οι αλιείς μας καλούνται να αντεπεξέλθουν στη μείωση των αποθεμάτων και, ταυτόχρονα,
στον ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς ο οποίος δεν είναι πάντοτε θεμιτός. Επιβάλλεται να προβούμε επειγόντως
σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να θέσουμε τέρμα στην υπεραλίευση στα ευρωπαϊκά ύδατα και να
διασφαλίσουμε την επιβίωση της ευρωπαϊκής αλιείας.

Συμφωνώ με την Επίτροπο κ. Δαμανάκη ότι δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικά πολλές απαιτήσεις από τους αλιείς
μας, ζητώντας τους, από τη μία πλευρά, μαζικές μεταρρυθμίσεις και προβαίνοντας, από την άλλη, σε ελευθέρωση
των εμπορικών συναλλαγών. Η ταυτόχρονη ανάληψη αυτών των δύο δράσεων θα αποτελέσει επαχθή επιβάρυνση
για τους αλιείς μας. Ο καλύτερος τρόπος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι να επιτρέψουμε την ανανέωση
των ιχθυαποθεμάτων. Ένας άλλος τρόπος για την επιβίωση της ευρωπαϊκής αλιείας είναι ενδεχομένως η βελτίωση
της εμπορικής προώθησης. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν
ακριβότερα τα ευρωπαϊκά ψάρια, εφόσον λαμβάνουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την προέλευσή τους.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Cadec
για την επιτυχημένη και ισόρροπη έκθεσή του. Επίσης, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία
του.

Εγείρονται μείζονες προκλήσεις στη ρύθμιση της εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ. Η
αγορά της ευρωπαϊκής αλιείας αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, παρουσιάζοντας όγκο 12 εκατομμυρίων
τόνων και αξία 55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αγορά αυτή αυξάνεται ταχύτατα και εξαρτάται ολοένα περισσότερο
από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για μας να ελέγχουμε τις συνθήκες υπό τις
οποίες παράγονται και εισάγονται τα προϊόντα από τρίτες χώρες.

Έχουμε υποβάλει συναφώς δύο τροπολογίες στην Ολομέλεια. Αφορούν την ανάγκη μας να αναγνωρίσουμε την
ειδική οικονομική κατάσταση στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης. Ωστόσο, δεν θεωρούμε ότι για τις δυσχέρειες
ευθύνεται αποκλειστικά η ελευθέρωση της αγοράς. Ούτε η μαζική εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην αγορά της
ΕΕ –η οποία χαρακτηρίστηκε άδικη– έχει άμεσο αντίκτυπο ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, επομένως θα ήθελα
απλώς να υπογραμμίσω ένα από τα θέματα της έκθεσης του κ. Cadec. Τα προϊόντα αλιείας δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με άλλα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά θα πρέπει να υπόκεινται στους εμπορικούς
κανόνες του ΠΟΕ που ισχύουν για τα ευαίσθητα προϊόντα. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ δίδει ελάχιστη προσοχή
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του ευαίσθητου τομέα και στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ. Συνεπώς,
είναι καλή ιδέα να αξιολογήσουμε κατά πόσον είναι επιθυμητό τα προϊόντα αλιείας να μην υπόκεινται στους κανόνες
της πρόσβασης στις βιομηχανικές μη γεωργικές αγορές, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εναρμόνιση των εμπορικών
συναλλαγών επί των προϊόντων αλιείας με τις απαιτήσεις που διέπουν στα τρόφιμα και τα ευαίσθητα προϊόντα.

Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μας, κ. Cadec, για
το εξαιρετικό έργο του.

Το κείμενο που τίθεται σήμερα σε ψηφοφορία σηματοδοτεί μία συγκεκριμένη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το
θεσμικό μας όργανο αντιλαμβάνεται την έννοια των ελεύθερων συναλλαγών. Χωρίς να είναι προστατευτική, η
γραμμή που υπερασπιζόμαστε εν προκειμένω μπορεί να χαρακτηριστεί ως λιγότερο αφελής.
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Όλοι συμφωνούμε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή είναι ανεπαρκής, και αντί να καταφεύγουμε αμέσως στις εισαγωγές,
πρέπει πρώτα να επιχειρήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση και την ανανέωση των
αποθεμάτων, μέσω, μεταξύ άλλων, της χρήσης της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα
του τομέα και τις θέσεις εργασίας που παρέχει στην Ένωση, καθώς και τον περιορισμό της εξάρτησης της ευρωπαϊκής
αλιείας από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας δεν θα πληγεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω των λιγότερο αυστηρών υγειονομικών και
κοινωνικών όρων και των υπερβολικά χαμηλών δασμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι υπέρ της
ευρωπαϊκής επισήμανσης, σύμφωνα με τα πρότυπά μας, τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικά.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, επί του παρόντος, η Ευρώπη αποτελεί
τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εισάγοντας περίπου το 60% των
ιχθύων που καταναλώνει. Στο εγγύς μέλλον, η κοιντική παραγωγή ιχθύων δεν είναι και δεν μπορεί να είναι επαρκής
για την ικανοποίηση της ζήτησης αυτού του είδους προϊόντων, και η εισαγωγή τους έχει καταστεί αναγκαία.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε δύο θεμελιώδεις πτυχές: πρώτον, τη δημιουργία των
αναγκαίων συνθηκών για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαίων καταναλωτών σε εισαγόμενα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καλής ποιότητας· και δεύτερον, τη θέσπιση ενός πλαισίου θεμιτού ανταγωνισμού
τόσο για τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και για εκείνα που αλιεύονται και παράγονται από τους τομείς αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη.

Κατά συνέπεια, επιβάλλεται τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
να πληρούν τα ίδια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά πρότυπα και πρότυπα ποιότητας με εκείνα που
επιβάλλονται στα προϊόντα της ΕΕ. Εξίσου αναγκαία είναι και η μεταρρύθμιση της κοινής αγοράς προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως η αναθεώρηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση φαινομένων
όπως η σταδιακή κατάργηση των τελωνειακών δασμών και η εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα των εισαγωγών.

Η παρούσα έκθεση του Κοινοβουλίου, της οποίας ηγήθηκε θαυμάσια ο κ. Cadec, είναι έγκαιρη και εξετάζει μία
σειρά σημαντικών προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας και συγγενών τομέων,
συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής προώθησης.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δαμανάκη, κύριε De Gucht, σας ευχαριστώ για την
παρουσία σας σε αυτήν τη συζήτηση μίας λίαν σημαντικής έκθεσης σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής.

Η αλιεία αποτελεί σημαντικό θέμα, σε συνάρτηση με το οποίο πρέπει να επισημανθούν δύο ουσιαστικά ζητήματα:
το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτάρκεια και το γεγονός ότι, ως επί το πλείστον, ασκείται αθέμιτος ανταγωνισμός,
συνεπεία των οποίων καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση της αλιείας στην Ευρώπη και η πρόληψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού.

Θα ήθελα να απευθύνω στον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου την εξής παρατήρηση: δεν μπορείτε να συνεχίσετε
να θεωρείτε την αλιεία ως «μη ευαίσθητο προϊόν»· δεν θα πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από τους κανόνες της
πρόσβασης στις μη γεωργικές αγορές· δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν όπως η βιομηχανία· πρέπει να αποτελεί
«ευαίσθητο προϊόν», και πρέπει να διέπεται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του
Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των ειδών και
δεν μπορούμε να επιδοθούμε σε πραγματική δραστηριότητα στην αγορά, εάν δεν χαρακτηρίσουμε τα ψάρια
«ευαίσθητα προϊόντα».

Robert Atkins (ECR). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω και πάλι τον λόγο για να επισημάνω, μέσω υμών, στη
Διάσκεψη των Προέδρων ότι κάποιος πρέπει να συντονίσει τις ενέργειές τους. Αρχικά πληροφορηθήκαμε ότι θα
διεξαγόταν ψηφοφορία στις 12.00. Η ώρα αυτή όμως μετατίθεται κατά πέντε λεπτά ανά πεντάλεπτο. Πρέπει να
προλάβουμε πτήσεις· είναι ενοχλητικό· και γελοιοποιεί το Κοινοβούλιο. Ας επιβληθεί κάποιος!

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. − Δηλώσαμε ότι οι ψηφοφορίες θα αναβληθούν έως τις 12.15 ή τις 12.20· ας συνεχίσουμε, λοιπόν,
με τις απαντήσεις από τους Επιτρόπους μας. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε στις 12.20.

Μαρία Δαμανάκη, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να επιβληθώ, αυτό όμως που μπορώ
να κάνω είναι να είμαι πολύ σύντομη.
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Θα ήθελα να δηλώσω ότι μεριμνούμε για όλες τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι βουλευτές. Όπως αναφέραμε ήδη
ο κ. De Gucht και εγώ, προσπαθούμε να βρούμε μία ισορροπία. Χρειαζόμαστε έναν βιώσιμο αλιευτικό τομέα και
έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άλλων διεθνών οργάνων. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
όλους ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μας να συμβάλει στο
καλύτερο μέλλον των αλιέων μας.

Alain Cadec, εισηγητής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ τη συμπεριφορά των συναδέλφων μας βουλευτών απολύτως
ασεβή και απαράδεκτη σε ένα Κοινοβούλιο σαν το δικό μας. Αυτό που κάνετε εν προκειμένω είναι σκανδαλώδες.
Με κάνετε να ντρέπομαι. Η μοναδική σας ανησυχία είναι να ψηφίσετε και να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Εξετάζουμε
μία σημαντική έκθεση· έστε, λοιπόν, τουλάχιστον ευγενικοί και ακούστε τους ομιλητές ή αποχωρήστε από την
Αίθουσα.

Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μετά το μικρό μου ξέσπασμα, είμαι βέβαιος ότι σε λίγα λεπτά θα ψηφίσετε
ευρέως υπέρ της παρούσας έκθεσης, και εφόσον μου δίδεται η δυνατότητα, οφείλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους
μας στην Επιτροπή Αλιείας, ιδίως την πρόεδρό της, κ. Fraga Estévez, η οποία συμφώνησε να επιληφθεί αυτού του
ζητήματος και να μου αναθέσει την παρούσα έκθεση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους κκ. Capoulas Santos και Gróbarczyk και τις
κκ. Reimers και Lövin, για τη συμβολή τους σε όλες τις συζητήσεις και τις τροπολογίες.

Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, καθώς και τους
εκπροσώπους του κλάδου που μου παρείχαν τη δυνατότητα να διενεργήσω το ερευνητικό μου έργο, ιδίως τους
υπαλλήλους από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (ΓΔ TRADE) και τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας (ΓΔ MARE). Αναφέρομαι στον κ. Zoltan Somogyi και την κ. Miriam Garcia Ferrer από τη ΓΔ Εμπορίου,
και στους κκ. Pierre Amilhat, Christian Rambeau και Juan Ranco από τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας·
θα ήθελα δε να ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Δαμανάκη, για την παρουσία σας, αλλά και εσάς, κύριε De Gucht,
παρότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τις απαντήσεις σας – οι οποίες δεν είναι ουσιαστικά απαντήσεις, διότι
προηγήθηκαν της ομιλίας μου.

Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα τον κ. Mauro Belardinelli από την Ομάδα μας, τον
κ. Ollivier Gimenez, τους βοηθούς μου, την κ. Emilie Herrbach και τον κ. Vincent Guerre, και να κάνω ιδιαίτερη
μνεία στον κ. Philippe Musquar, ο οποίος με βοήθησε σε μεγάλο βαθμό με την παρούσα έκθεση και συμμετείχε
στη σύλληψή της.

Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων για την ψήφο σας.

Πρόεδρος. − Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο κ. De Gucht δεν απάντησε λόγω του θορύβου στην παρούσα Αίθουσα,
επομένως θα ήθελα να απολογηθώ για τον θόρυβο και στους δύο Επιτρόπους μας.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

***

Θα ήθελα να προβώ σε μία ανακοίνωση. Η κ. Eva Dudzinska κάθεται στα δεξιά μου. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επί σχεδόν 35 χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι δραστηριότητες της συνδέονται στενά με την
Ολομέλεια. Πρόκειται πλέον να συνταξιοδοτηθεί. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο
για το μέλλον.

(Χειροκροτήματα)
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6.1. Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και
τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (A7-0224/2010, Alexander Alvaro)
(ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Alexander Alvaro, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι βουλευτές θα αντιλαμβάνονται ενδεχομένως
ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την εν λόγω συμφωνία τον Φεβρουάριο, κρίνεται πλέον απαραίτητο
να καταστεί σαφές ότι κατορθώσαμε, εν τω μεταξύ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να επιφέρουμε σημαντικές
βελτιώσεις στο κείμενο.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, καθώς
και τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών,
για τη συνδρομή τους, κάτω από δύσκολες συνθήκες, στις εργασίες κατάρτισης της παρούσας συμφωνίας, η οποία
προστατεύει αμφότερα τα δικαιώματα των πολιτών μας στην ιδιωτικότητα και στην ασφάλεια. Θα ήθελα να
υπενθυμίσω ότι πρόκειται επίσης για την πρώτη δυνατότητα που μας παρέχεται ώστε να δώσουμε πνοή στη Συνθήκη
της Λισαβόνας, και να μην επιτρέψουμε να παραμείνει απλώς ένα άψυχο κείμενο.

– Μετά την ψηφοφορία:

Πρόεδρος. – Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Alvaro, καθώς και την προηγούμενη εισηγήτρια,
την κ. Hennis-Plasschaert, αλλά και όλους τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά επί της
εν λόγω συμφωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά.

Rui Tavares (GUE/NGL). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία τροπολογία της
παρούσας έκθεσης, με την οποία ζητείται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν από κοινού με το
Κοινοβούλιο επί του διορισμού υπαλλήλου της ΕΕ στην Ουάσιγκτον για τον έλεγχο της εξαγωγής δεδομένων. Θα
σας παρακαλούσα να έλθετε εσείς προσωπικά σε επαφή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν,
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα κοινοβουλευτική εποπτεία.

Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ για την υπενθύμιση. Θα έλθω σε επαφή μαζί τους για το συγκεκριμένο θέμα.

6.2. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0228/2010) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος. – Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Brok, αλλά και τους διαπραγματευτές μας, τους
κκ. Brok, Verhofstadt και Gualtieri. Πρόκειται για εξαίρετο δείγμα εργασίας, με τη συμβολή επίσης πολλών
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτύχαμε ευρεία συναίνεση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εν
προκειμένω. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε στη διάθεσή μας τις δύο σημαντικές
εκθέσεις, τη σύνταξη των οποίων έχουν αναλάβει η κ. Grässle και ο κ. Rapkay· επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε
το έργο μας.

6.3. Κοσσυφοπέδιο (B7-0409/2010) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Jelko Kacin (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα το πρωί πραγματοποιήθηκε απόπειρα δολοφονίας κατά
ενός συναδέλφου βουλευτή, του κ. Peter Miletic, μέλους της εθνοσυνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου και πολιτικού
αρχηγού του φιλελεύθερου κόμματος της σερβικής μειονότητας Samostalna Liberalna Stranka. Πυροβολήθηκε
δύο φορές και τραυματίστηκε.

Είναι συνάδελφός μας· βουλευτής. Κάθε επίθεση κατά οιουδήποτε βουλευτή συνιστά επίθεση κατά της δημοκρατίας.
Η εν λόγω επίθεση είχε ως στόχο τις προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης σταθερότητας στην περιοχή των Δυτικών
Βαλκανίων. Ο κ. Miletic νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Mitrovica. Ας του
ευχηθούμε ταχεία και πλήρη ανάρρωση και ας του εκφράσουμε την πλήρη πολιτική μας στήριξη και τη συμπάθειά
μας.
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(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. – Συντασσόμαστε όλοι με τη δήλωσή σας.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 11:

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζητώ να διαγραφούν οι λέξεις «όλος ο
λαός» όταν γίνεται κυρίως αναφορά στον διάλογο. Επομένως, η τελική πρόταση θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
«θεωρεί ότι αμφότερα τα μέρη πρέπει να επιδείξουν πραγματισμό όσον αφορά τον διάλογο, προς όφελος του
Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - (DE) Θα ήθελα απλώς να συμπεριληφθεί ο επίσημος τίτλος της συμβουλευτικής
γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου.

(ΕΝ) Θα την διαβάσω στην αγγλική γλώσσα. Η επίσημη διατύπωση είναι η εξής: «το κατά πόσον είναι σύμφωνη με
το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας από τους προσωρινούς θεσμούς διακυβέρνησης του
Κοσσυφοπεδίου».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την ψηφοφορία επί της παραγράφου 5:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, το παρόν ψήφισμα αναφέρεται στα πλέον πρόσφατα βίαια
επεισόδια στο Κοσσυφοπέδιο, σε ένα εκ των οποίων αναφέρθηκε ήδη ο συνάδελφός μου, κ. Kacin, κατά τη διάρκεια
του οποίου πυροβολήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα ένας Σέρβος, μέλος της εθνοσυνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου,
ο κ. Petar Miletić. Του εύχομαι, από κοινού με το παρόν Σώμα, ταχύτατη ανάρρωση.

Σημειώθηκε ακόμα ένα περιστατικό, στο οποίο δεν κατέστη δυνατόν να γίνει μνεία πριν από το τέλος των τροπολογιών·
συνεπώς, θα προχωρήσω στην ανάγνωση της παρούσας προφορικής τροπολογίας: «εκφράζει τη βαθιά ανησυχία
του για το θανάσιμο χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα πρόσωπο και τραυμάτισε δέκα, το οποίο έλαβε χώρα στη
Βόρεια Μιτρόβιτσα στις 2 Ιουλίου 2010 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του ανοίγματος της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης πολιτών καθώς και για την επίθεση της 5ης Ιουλίου 2010 κατά μέλους της εθνοσυνέλευσης του
Κοσσυφοπεδίου· καταδικάζει με σθένος κάθε πράξη βίας και καλεί τα μέρη να ενεργήσουν υπεύθυνα· καλεί
μετ’ επιτάξεως την EULEX να καταβάλει κάθε προσπάθεια για μείωση της έντασης και πρόληψη περαιτέρω βίας και
καλεί την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου, με τη συνδρομή της EULEX, να αρχίσει άμεσα λεπτομερείς και αμερόληπτες
έρευνες όσον αφορά τα γεγονότα προκείμενου οι δράστες να προσέλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

6.4. Αλβανία (B7-0408/2010) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2:

Libor Rouček (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, διαγράφουμε μία λέξη: η φράση «όλο το εκλογικό υλικό»
αντικαθίσταται από τη φράση «το εκλογικό υλικό», συνεπώς διαγράφεται η λέξη «όλο».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

6.5. Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (B7-0419/2010) (ψηφοφορία)

6.6. AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος
18-23, 2010) (B7-0412/2010) (ψηφοφορία

– Πριν από την ψηφοφορία:

Michael Cashman (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της εξέχουσας σημασίας της παρούσας ψηφοφορίας
ενόψει της διάσκεψης της Βιέννης, ζητώ τη διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση.
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Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα
μου εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτό το αίτημα.

(Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση)

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Ας ηρεμήσουμε! Δεδομένου ότι οι υπήκοοι του Λουξεμβούργου ομιλούν και γράφουν
στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα, επιτρέψτε μου, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας επί αυτού του εξαιρετικά
ευαίσθητου ψηφίσματος, να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ της
γερμανικής και της γαλλικής απόδοσης του κειμένου ως προς την παράγραφο 17.

Στη γερμανική απόδοση αναφέρεται ότι ζητείται από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη …

(DE) να υποστηρίξουν τη λήψη μέτρων στον τομέα των ασφαλών αμβλώσεων.

(FR) … να υποστηρίξουν τη λήψη μέτρων υπέρ των ασφαλών αμβλώσεων. Πληροφορήθηκα ότι αυτό το τμήμα της
πρότασης δεν εμφανίζεται ούτε στη γαλλική ούτε στην αγγλική απόδοση του κειμένου.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να διευκρινίσετε εάν το γαλλικό κείμενο είναι το πρωτότυπο, ώστε να
συνδράμετε αναμφίβολα πολλούς βουλευτές στην απόφασή τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Πρόεδρος. – Θα διορθώσουμε όλες τις μεταφράσεις, ούτως ώστε να εναρμονιστούν με τα πρωτότυπα κείμενα. Θα
το ελέγξουμε. Σας ευχαριστώ.

Michael Cashman (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της ψηφοφορίας που μόλις πραγματοποιήσαμε,
διερωτώμαι εάν η πολιτική Ομάδα που εξέφρασε την αντίθεσή της προτίθεται να ανακαλέσει και να μας επιτρέψει
πλέον να προβούμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα
να επαναβεβαιώσω την αντίθεσή μας.

(Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση)

– Μετά την ψηφοφορία:

Gay Mitchell (PPE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσω τις διαδικασίες, και διαπιστώνω μετά χαράς
ότι ο κ. Cashman εμμένει στη θέση του. Φρονώ ότι θα ήταν προτιμότερο να έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης
ψήφου στο παρόν Σώμα όσον αφορά ζητήματα αυτού του είδους. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να
διαμορφωθεί η πραγματική άποψη του Κοινοβουλίου. Υπάρχει μία πτέρυγα που καταδυναστεύει το παρόν Σώμα
και μόνο μία πτέρυγα που επιτρέπει την ελεύθερη ψηφοφορία. Εάν πραγματικά επιθυμούμε να διαμορφώσουμε την
άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με ζητήματα αυτού του είδους, πρέπει να επιτρέψουμε τη διεξαγωγή ελεύθερης
ψηφοφορίας στην παρούσα Αίθουσα.

(Χειροκροτήματα)

– Μετά από την ψηφοφορία:

Michael Cashman (S&D). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εάν γίνεται ονομαστική αναφορά σε κάποιο πρόσωπο στο
παρόν Σώμα, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να απαντήσει. Αναφέρθηκε το δικό μου όνομα. Θα ήθελα, λοιπόν, να
απαντήσω στον κ. Mitchell και σε άλλους ότι, ανεξαρτήτως της απόφασης που λαμβάνει ένα κόμμα επί της
ψηφοφορίας, έκαστος εξ ημών διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης ψήφου του, και το παρόν Σώμα ψήφισε
δημοκρατικά.

(Χειροκροτήματα)

6.7. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010
και ο ρόλος της ΕΕ (B7-0413/2010) (ψηφοφορία)

6.8. Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (ψηφοφορία)

– Πριν από την ψηφοφορία:

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα τον λόγο για να παρέμβω επί της διαδικασίας, αλλά
θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και από τους αξιότιμους συναδέλφους βουλευτές να έχετε υπόψη
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το εξής: εν προκειμένω, υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση. Κατέθεσα μία τροπολογία επί της έκθεσης Lyon,
αιτιολογική σκέψη ΛΑ: «εκτιμώντας ότι η ΚΓΠ πρέπει να προσανατολιστεί στη διατήρηση και ανάπτυξη μιας
πολυλειτουργικής, εκτεταμένης και αειφόρου γεωργίας». Δυστυχώς, στις μεταφράσεις χρησιμοποιείται η λέξη
«εκτεταμένη». Εντούτοις, η λέξη «flächendeckend» στη γερμανική μετάφραση έχει εντελώς διαφορετική έννοια.
Σημαίνει «σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης». Θα πρέπει να υπάρχει γεωργία (γεωργία «σε όλες τις περιφέρειες
της Ευρώπης») ακόμα και σε όλες τις ορεινές περιφέρειες. Η σημασία της λέξης «εκτεταμένη» είναι εντελώς
διαφορετική.

Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ για την επισήμανση αυτή. Θα διορθώσουμε τα κείμενα ώστε να εναρμονισθούν με το
πρωτότυπο.

- Μετά την ψηφοφορία επί της παραγράφου 44:

George Lyon, εισηγητής. − (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς το τι ακριβώς
ψηφίσαμε εν προκειμένω. Οι διερμηνείς μάς ενημέρωσαν ότι επρόκειτο για την παράγραφο 44, ενώ εσείς μας
ανακοινώνετε ότι κρατείται η παράγραφος 45. Υπάρχει κάποια σύγχυση, την οποία πρέπει να διευθετήσετε, ούτως
ώστε να καταμετρηθούν και να καταγραφούν σωστά οι ψήφοι.

Πρόεδρος. – Όπως σας ενημέρωσα, ψηφίσαμε επί της παραγράφου 44. Επαναλαμβάνω: καταπίπτει η τροπολογία
και εγκρίνεται η παράγραφος 44. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Pablo Arias Echeverría (PPE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μόλις ψηφίσαμε επί της παραγράφου 44 και, μολονότι η
ψήφος μου ήταν θετική, πίεσα το πλήκτρο «κατά», διότι υπήρξε ελαφρά σύγχυση: μας ανακοινώθηκε η ψηφοφορία
επί της παραγράφου 45, ενώ επρόκειτο στην πραγματικότητα για την ψηφοφορία επί της παραγράφου 44.

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, δεδομένων των πολυάριθμων διαμαρτυριών –ακούστε με, σας παρακαλώ–, θα
επαναλάβουμε την ψηφοφορία επί της παραγράφου 44. Ψηφίζουμε επί της παραγράφου 44. Η ψηφοφορία δεν
ήταν ούτε σε εμένα σαφής, διότι δεν υψώσατε τα χέρια σας.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 59:

Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε διευκρινίσεις. Δεν γνωρίζω εάν η δική σας
ανακοίνωσή ήταν εσφαλμένη ή εάν πρόκειται για σφάλμα των διερμηνέων, αλλά η ανακοίνωση στην αγγλική γλώσσα
αφορούσε για δεύτερη φορά την παράγραφο 52. Δεν κληθήκαμε να ψηφίσουμε επί της παραγράφου 59, επομένως
δεν γνωρίζουμε σε ποια παράγραφο βρισκόμαστε.

Πρόεδρος. – Αυτήν τη στιγμή ψηφίζουμε επί της παραγράφου 59. Στις οθόνες σας προβάλλεται αυτήν τη στιγμή
η παράγραφος 59. Πρόκειται για ξεχωριστή ψηφοφορία.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ:

Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επισημάνω απλώς ότι η αιτιολογική σκέψη
ΛΑ προηγείται της αιτιολογικής σκέψης Γ. Δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα επί της αιτιολογικής σκέψης ΛΑ.

Πρόεδρος. – Λαμβάνουμε εντελώς διαφορετικές πληροφορίες εν προκειμένω. Επί του παρόντος, πρέπει να προβούμε
στην ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης ΛΑ:

Albert Deß (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον διευκρινίστηκε κατά την έναρξη της παρούσας ψηφοφορίας
ότι η γερμανική έκδοση αποτελεί το πρωτότυπο κείμενο, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) θα παρακάμψει την ψηφοφορία κατά τμήματα. Η Ομάδα μου έχει τη δυνατότητα να
υπερψηφίσει την αιτιολογική σκέψη ΛΑ.

Πρόεδρος. – Κύριε Dess, θα σας εξηγήσω. Δεδομένου ότι το εν λόγω αίτημα δεν υποβλήθηκε μόνο από την Ομάδα
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), αλλά και από ακόμα μία πολιτική Ομάδα, θα συνεχίσουμε
σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα προβούμε στην ψηφοφορία κατά τμήματα, διότι αυτό ήταν επίσης το αίτημα και
άλλης πολιτικής ομάδας.

Albert Deß (PPE). – (DE) Σε αυτήν την περίπτωση, θα ζητήσω από την Ομάδα μου να υπερψηφίσει το κείμενο
δύο φορές. Καθόσον το γερμανικό κείμενο είναι το πρωτότυπο, δεν συντρέχει λόγος να καταψηφίσουμε το κείμενο
κατά τη δεύτερη ψηφοφορία.

Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, κύριοι πρόεδροι, σας παρακαλώ να ακούσετε προσεκτικά.
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6.9. Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με
προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (A7-0207/2010,
Alain Cadec) (ψηφοφορία)

7. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LÁSZLÓ TŐKÉS
Αντιπροέδρου

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών δεδομένων με σκοπό
της παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά την απειλή που θέτει η τρομοκρατία για την ασφάλειά μας, καθώς και εκείνη των εταίρων
μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας. Είναι επίσης προφανές
ότι οι αμερικανοί εταίροι μας αποτελούν πολύ σημαντικό στρατηγικό σύμμαχο, όχι μόνο στον τομέα της παγκόσμιας
ασφάλειας, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο καθώς και σε άλλους τομείς.

Η δέσμευση έναντι μίας τέτοιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης εκφράσθηκε ρητά από τον Αντιπρόεδρο Joe Biden
στο παρόν Κοινοβούλιο πριν από λίγους μόλις μήνες. Πρέπει, ως εκ τούτου, να είμαστε περήφανοι που δώσαμε
επιτέλους τη συγκατάθεσή μας για τη συμφωνία που είναι τόσο σημαντική σε σχέση με τις προσπάθειες
παρακολούθησης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ιδίως εφόσον η νέα συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές
βελτιώσεις, και οι διευκρινίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ληφθεί σε μεγάλο βαθμό υπόψη.

Gerard Batten (EFD). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καταψηφίσει κάποιος το παρόν
ψήφισμα, αλλά ο αριθμός τους είναι υπερβολικά μεγάλος για να καλυφθούν μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.
Πρέπει ασφαλώς να αντισταθούμε στην τρομοκρατία αλλά αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία ώστε
οι κυβερνήσεις να κατασκοπεύουν τους πολίτες τους. Οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες ανήκουν στους
πολίτες, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο ή ακόμα και το εθνικό κράτος.

Κάθε συμφωνία τέτοιου είδους πρέπει να συνάπτεται μεταξύ των κυρίαρχων εθνικών κρατών που λογοδοτούν στους
πολίτες τους μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μία μονόπλευρη συμφωνία
και δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την σεβαστούν. Η συμφωνία παραβιάζει
τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου περί προστασίας των δεδομένων, η οποία απαγορεύει την ανταλλαγή
πληροφοριών χωρίς συναίνεση μεταξύ τρίτων εκτός ΕΕ. Η βρετανική κυβέρνηση προβλέπει ρήτρα εξαίρεσης σχετικά
με αυτό, και ελπίζω ότι θα ξεπεράσει τη συνήθη ατολμία της και θα αντιταχθεί και θα ψηφίσει κατά, όπως έκανα και
εγώ.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Υποστήριξα την έκθεση Alvaro. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να
διαθέτουμε λειτουργικά μέσα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πρόληψης
περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη μείωση των χρηματοδοτικών πόρων που φτάνουν και ανήκουν σε
τρομοκράτες. Για την ακρίβεια, πολύ συχνά, τα χρήματα αποτελούν μέσο τροφοδοσίας των τρομοκρατικών
δραστηριοτήτων. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, οι τρομοκρατικές δραστηριότητες εμποδίζονται και αυτός είναι,
βεβαίως, ο σκοπός των προσπαθειών μας. Η καλύτερη παρακολούθηση της ροής των χρημάτων μπορεί να αποτελέσει
θεμελιώδες εμπόδιο στις τρομοκρατικές δραστηριότητες και τις προετοιμασίες τρομοκρατικών ενεργειών, και για
τον λόγο αυτόν χαίρομαι ιδιαίτερα που κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και που εγκρίναμε τόσο τη
συμφωνία όσο και την έκθεση.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης του κ. Alvaro. Θεωρώ ότι
είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία από κοινού, και είναι πολύ
σημαντικό να μπορούν να συνεργάζονται τα έθνη που έχουν τις ίδιες αξίες. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι
διατλαντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και, όπως
γνωρίζουμε, οι αξίες μας είναι κοινές.
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Είναι προφανές ότι η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων πρέπει να γίνει σεβαστή εν προκειμένω, αλλά πρέπει
να υπάρχει ένα όριο: δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την προστασία των δεδομένων σε περιπτώσεις
τρομοκρατίας. Ως προς αυτό, η κατάσταση πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω και εύχομαι ότι με αυτόν τον τρόπο
μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και, μέσω αυτού, να φέρουμε την ειρήνη στον κόσμο.

Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μεταξύ των ατομικών ελευθεριών και της ασφάλειας πρέπει πάντα
να επιτυγχάνεται ευαίσθητη ισορροπία. Θεωρώ ότι δεν επιτύχαμε αυτήν την ισορροπία σε αρκετές περιπτώσεις μετά
τις επιθέσεις κατά των διδύμων πύργων.

Δεν την επιτύχαμε λόγω μίας λανθασμένης πολιτικής εξίσωσης, στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτικοί θεωρούν ότι
οι δράσεις τους πρέπει να είναι ανάλογες προς τον βαθμό της γενικής κατακραυγής, και όχι ανάλογες της ανάγκης
για την επίλυση ενός εντοπισμένου προβλήματος. Το παρόν Κοινοβούλιο έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν ήταν το
μόνο. Τα εθνικά κοινοβούλια έκαναν το ίδιο και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι επιτύχαμε τη σωστή ισορροπία. Δεν βιαστήκαμε, θέσαμε λογικές
διασφαλίσεις και θεωρώ ότι επιτρέπουμε στις παγκόσμιες δυνάμεις ασφαλείας να συνεργαστούν αποτελεσματικά
στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας χωρίς απαράδεκτο κόστος όσον αφορά την ελευθερία των πολιτών.
Αυτό είναι ακριβώς το είδος των ενεργειών στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα
διασυνοριακό ζήτημα που δεν είναι δυνατόν να εναπόκειται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αν προέβαινε
διαρκώς σε τέτοιου είδους ενέργειες, εμείς οι υπόλοιποι δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοιο πρόβλημα.

Έκθεση: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας και των αλλαγών που έγιναν σε αυτήν την κοινή πολιτική μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει περισσότερους πόρους για την ενίσχυση των βιομηχανίας πυρομαχικών και της
στρατιωτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, και εξαιτίας αυτής ακριβώς της Συνθήκης θα είναι ευκολότερο για τις
μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν στρατιωτικές δυνάμεις να οργανώσουν στρατιωτική αποστολή. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι στο μέλλον, οι ισχυρότερες δυνάμεις την Ένωσης θα είναι διατεθειμένες να συμμετέχουν σε
στρατιωτικές εκστρατείες εκτός Ευρώπης όταν θεωρούν ότι αυτό είναι προς όφελος των οικονομικών τους
συμφερόντων, όπως ακριβώς έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα αποτελέσει μέσο για την προώθηση των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών
συμφερόντων του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, και αυτό δεν θα συμβάλει στην παγκόσμια ειρήνη αλλά μάλλον το
αντίθετο.

Tunne Kelam (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστήριξα την έκθεση του Elmar Brok. Η κοινή θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αξιοποίησε πλήρως τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Στηρίζω ιδίως
την πολιτική και οικονομική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη συγκατάθεση της Ύπατης Εκπροσώπου όσον αφορά τη δημιουργία μίας τόσο
ιδιαίτερης διάρθωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας όπως είναι η κεντρική υπηρεσία
της ΕΥΕΔ. Αλλά, κυρίως, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την πρακτική υλοποίηση επαρκούς γεωγραφικής
ισορροπίας, με προσωπικό της ΕΥΕΔ που θα αποτελείται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών. Η εν λόγω
διαδικασία μόλις ξεκίνησε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η αναθεώρηση του 2013 να καλύψει και το ζήτημα της
ισόρροπης εκπροσώπησης.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης διότι
είμαι πεπεισμένος ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αποτελεί θεμελιώδες
βήμα, ιστορικό βήμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Επικροτώ ιδιαίτερα το απόσπασμα της έκθεσης που τονίζει τη σημασία της διασφάλισης μεγαλύτερης πολιτικής
συνοχής της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο σύνολό της, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΥΕΔ και των διπλωματικών
υπηρεσιών των κρατών μελών. Αυτό θα αποτρέψει την επικάλυψη των εργασιών και θα διασφαλίσει παράλληλα
μακροπρόθεσμη συνεκτικότητα στην προαγωγή των στρατηγικών συμφερόντων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
στο εξωτερικό.

Diane Dodds (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την παρούσα έκθεση. Αν και πολλοί εδώ έχουν αναμφίβολα
εκστασιαστεί με τη δημιουργία της ΕΥΕΔ, την οποία θεωρούν ένα ακόμα ορόσημο στον δρόμο προς την Ένωση, το
εκλογικό σώμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξοργίζεται ολοένα περισσότερο με τη διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας
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και εκφράζει την απορία του απέναντι στην ιδέα ότι η εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει –ή
μπορεί να γίνει– υποτελής κάποιου που δεν έχει εκλεγεί από τον βρετανικό λαό.

Ο υπουργός Εξωτερικών μας δεσμεύεται τώρα να συνεργαστεί στενά με την Ύπατη Εκπρόσωπο διότι η ΕΥΕΔ θα
συμβάλει σημαντικά στη μελλοντική επιτυχία του παγκόσμιου ρόλου της Ευρώπης. Δεν διαφεύγει της προσοχής
των φορολογούμενων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου η ειρωνεία ότι η ίδια κυβέρνηση, η οποία ζητεί από τα
υπουργεία να δείξουν αποτελέσματα από τις περικοπές των δαπανών τους κατά 40%, επιβάλλει μία υπηρεσία, η
οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει 900 εκατομμύρια ευρώ, και την οποία οι βρετανοί φορολογούμενοι πολίτες ούτε
χρειάζονται ούτε επιθυμούν. Όσοι εξ ημών ήμαστε καταρχήν αντίθετοι στη δημιουργία της ΕΥΕΔ το 2008, εμμένουμε
στη θέση μας και σήμερα.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, κατά την ψηφοφορία για τον καθορισμό της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, υποστήριξα τις τροπολογίες που εστιάζουν στην ένταξη των εθνικών κοινοβουλίων
στην εποπτεία της υπηρεσίας. Κατά τα άλλα, ψήφισα σύμφωνα με τη θέση της ομάδας μου επί του θέματος. Είναι
εμφανής η ανάγκη: είναι καιρός να αναγνωρισθεί η ΕΕ σαφέστερα όχι μόνο ως παγκόσμιος πληρωτής, αλλά και ως
παγκόσμιος παράγων. Η αλλαγή είναι αναγκαία, καθώς ο ρόλος μας ως μεγαλύτερου παρόχου χρηματοδότησης
των Ηνωμένων Εθνών, που σε μεγάλο βαθμό περνούσε απαρατήρητος, έχει πλέον γίνει φανερός.

Πέραν αυτού, ελπίζω ότι η αλλαγή αυτού του ρόλου θα εκφραστεί και στη διάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών. Ας ελπίσουμε ότι διεθνείς οργανισμοί, όπως αυτός, θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν τις
ιδέες τους όσον αφορά τις ισχύουσες παγκόσμιες δομές.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσφέρει
τη δυνατότητα να καταστεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο αποτελεσματική, περισσότερο
ενοποιημένη και στρατηγικά περισσότερο συνεκτική. Είναι καιρός να αποδείξουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε με
συντονισμένο τρόπο και ότι η επιρροή μας στον κόσμο δεν έχει ελαττωθεί. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης θα εκπροσωπεί την κοινή θέση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αν δεν λάβει υπόψη και δεν
εναρμονίσει τα συμφέροντα και ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν κάθε έκαστο κράτος μέλος, η υπηρεσία δεν θα
είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η πρακτική αυτή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της εξωτερικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επαρκής γεωγραφική εκπροσώπηση πρέπει να αποτελέσει σαφή θεμελιώδη
αρχή κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας. Από τις πρώτες μέρες της δραστηριότητάς της, πρέπει να διασφαλίσουμε
την επαγγελματική αλλά και την αναλογική εκπροσώπηση του διπλωματικού σώματος των κρατών μελών στην εν
λόγω υπηρεσία. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη –η σημαντική εκπροσώπηση– αναθέτει ιδιαίτερη ευθύνη κατά την
ίδρυση της εν λόγω υπηρεσίας, ούτως ώστε όλα τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται με πραγματικά κατάλληλο
τρόπο στη νεοϊδρυθείσα υπηρεσία, και είμαι ευγνώμων απέναντι στον κ. Brok για το εξαιρετικό του έργο στην
παρούσα έκθεση. Σας ευχαριστώ.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, λάβαμε σήμερα μία απόφαση, η οποία θα επιταχύνει
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα
σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Καταρχάς, η εξωτερική πολιτική χρήζει συντονισμού με πολλούς άλλους τομείς, και είναι δύσκολο να διαχωρισθεί
από τις εργασίες στον τομέα, για παράδειγμα, της αναπτυξιακής πολιτικής, της εμπορικής πολιτικής, της λειτουργίας
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των οικονομικών υποθέσεων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Κατά
δεύτερον, η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της Ένωσης. Η ευθύνη για
σημαντικές ρυθμιστικές, εποπτικές και δημοσιονομικές λειτουργίες είναι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατά τρίτον, η μη σαφής κατάσταση όσον αφορά το ποιος έχει τον έλεγχο της ΕΥΕΔ γεννά μεγάλες ανησυχίες. Αυτό
ενδέχεται να οδηγήσει στην ίδρυση ενός άλλου θεσμικού οργάνου της Ένωσης. Κατά τέταρτον, υπάρχει έλλειψη
σαφώς καθορισμένων αρμοδιοτήτων στον τομέα των μορφών συνεργασίας με τις διπλωματικές υπηρεσίες των
κρατών μελών. Κατά πέμπτον και τελευταίο, ας θυμηθούμε ότι η καλή διπλωματία οικοδομείται με την πάροδο
πολλών ετών. Η ΕΥΕΔ πρέπει να βασιστεί στις αξίες και την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η Ένωση πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για διαχείριση
κρίσεων και να διαθέτει στρατιωτικές και μη δυνατότητες στον τομέα...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης, διότι γνωρίζω ότι είναι αποτέλεσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, της Μεταρρυθμιστικής
Συνθήκης. Παρόλα αυτά, έχω ορισμένες ερωτήσεις και προβληματισμούς σχετικά με τη νέα αυτή υπηρεσία. Ήδη
από τον πρώτο καιρό, όταν ξεκινούσε η σύστασή της, είχαν πει ότι θα ήταν ουδέτερη από άποψη κόστους. Τώρα,
ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι ότι θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για τους ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες.
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Είναι προφανές ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος χρειάζεται πόρους. Εντούτοις, όταν ιδρύουμε νέους οργανισμούς, νέα
συστήματα, καλό είναι πάντα να δηλώνουμε εξ’ αρχής περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ώστε να αποφεύγουμε την
εντύπωση ότι προχωρούμε βάσει στοιχείων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν λευκά ψέματα.

Εκείνο που με ανησυχεί εν προκειμένω είναι ότι τα μεγάλα κράτη μέλη έχουν ακόμα μεγαλύτερο λόγο στις διάφορες
υποθέσεις ως αποτέλεσμα της εν λόγω υπηρεσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εύχομαι ότι κατά την επιλογή
ατόμων για διάφορες θέσεις στην υπηρεσία, το σύνολο της Ευρώπης θα εκπροσωπείται δίκαια και ότι τα ευρωπαϊκά
εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν επίσης να διαδραματίζουν ρόλο σε αυτήν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα μπορούσαμε
να διασφαλίσουμε την περισσότερο ισόρροπη λειτουργία της υπηρεσίας.

David Martin (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την ψηφοφορία σχετικά με την Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης αλλά, τώρα που η εν λόγω ψηφοφορία διεξήχθη, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να απομακρυνθούμε από τη
διαδικασία και τη διάρθρωση και να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τις εργασίες της υπηρεσίας. Είναι σημαντικό, τώρα
που η Catherine Ashton διαθέτει ομάδα, να θέσει σε εφαρμογή τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν το βασικό της μέλημα. Πιο συγκεκριμένα, υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει
υπάλληλος που θα ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε εξωτερική υπηρεσία. Πρέπει να κάνει αυτήν
την υπόσχεση πράξη, αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει κατάλληλη διάρθρωση, ώστε ο εν λόγω υπάλληλος να αναφέρει
πίσω στο κέντρο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα έχουμε κοινή διακυβέρνηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο
η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επί του παρόντος, διεξάγουμε διάλογο με πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Κίνα, σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ο οποίος είναι εντελώς ανούσιος. Για να είναι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης άξια των χρημάτων και
της προσπάθειας που θα δαπανήσουμε για αυτήν, πρέπει να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα ως προς τις ευρωπαϊκές
αξίες και, ιδίως, τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι περίεργο, σχεδόν συγκινητικό, σε σχέση με αυτές τις
συζητήσεις αναφορικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να
μην διέθετε ήδη πλήρη μηχανισμό διπλωματικής υπηρεσίας. Μπορείτε να μεταβείτε σε οιαδήποτε τρίτη χώρα και
να εντοπίσετε μία πρεσβεία της ΕΕ, η οποία δεσπόζει έναντι όλων των διπλωματικών αποστολών των κρατών μελών.
Το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη εκδιώξει τις εθνικές υπηρεσίες. Η βαρόνη Ashton λαμβάνει
σχεδόν διπλάσιο μισθό από τον William Hague, τον βρετανό υπουργό Εξωτερικών, και διαχειρίζεται προϋπολογισμό
περίπου 20 φορές μεγαλύτερο από εκείνον του υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας.

Κατά μία έννοια, αυτό δεν θα ήταν τόσο κακό αν η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εμφανώς
ανώτερη εκείνης που επιδιώκεται από τα κράτη μέλη, αλλά δεν είναι. Τι κάνει; Απομονώνει την Ταϊβάν και αναπτύσσει
φιλίες με τους τυράννους στο Πεκίνο, αρνείται να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντες στην Κούβα που αντιτίθενται
στον Κάστρο, κάνει φιλίες με τους αγιατολάχ στην Τεχεράνη και διοχετεύει χρήματα στη Χαμάς. Θεωρώ ότι μπορούμε
να τα πάμε καλύτερα. Είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον πλανήτη και η πέμπτη μεγαλύτερη
οικονομία. Θεωρώ ότι μπορούμε να διεξάγουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στα
συμφέροντά μας.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης Brok για τέσσερις λόγους. Η
αρχιτεκτονική της υπηρεσίας εμφανίζει πολυάριθμες αδυναμίες, οι λεπτομέρειες των οποίων εξακολουθούν να μας
προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαχειρίζεται στο μέλλον πόρους της
Επιτροπής. Αυτό εκθέτει τους εν λόγω πόρους σε πολυάριθμους κινδύνους, και οι ασφαλιστικές δικλείδες έναντι
αυτών των κινδύνων παραμένουν εξαιρετικά ασαφείς.

Η τρίτη παρατήρηση είναι η εκχώρηση των δικαιωμάτων του παρόντος Κοινοβουλίου σε κανονισμό του Συμβουλίου.
Είμαστε εκ των πραγμάτων συνυπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· μολαταύτα,
επιτρέψαμε στον κανονισμό του Συμβουλίου να οικειοποιηθεί τα κοινοβουλευτικά μας δικαιώματα. Ως εκ τούτου,
όσον αφορά τον φάκελό μου –τον δημοσιονομικό κανονισμό– θα ήθελα να πω ότι δεν θεωρώ ότι δεσμεύομαι από
τις σημερινές αποφάσεις.

Η τέταρτη παρατήρηση αφορά το ερώτημα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε πραγματικά ο ένας
τον άλλον στο Κοινοβούλιο. Εγκρίναμε μία κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση κατά τη διάρκεια της τελευταίας
κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και διαδικασίες που όλες έχουν πλέον καταρρεύσει, με την έγκριση, μεταξύ
άλλων, του Προεδρείου και του Προέδρου. Για ποιον λόγο να προβούμε σε μία κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση
που προβλέπει διαδικασίες, εφόσον παραβιάζουμε, επί της ουσίας, αυτές τις διαδικασίες και δεν τις ακολουθούμε;

Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της παρούσας έκθεσης.
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Πρόταση ψηφίσματος: Κοσσυφοπέδιο (B7-0409/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (PL) Ψήφισα διαφορετικά από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) σχετικά με το ψήφισμα για το Κοσσυφοπέδιο. Δυστυχώς, δεν είχα άλλη επιλογή παρά να
καταψηφίσω το παρόν κείμενο.

Πολλά είναι τα βασικά ζητήματα στο εν λόγω ψήφισμα με τα οποία συμφωνώ και τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε
όλοι να υποστηρίξουμε. Οι κάτοικοι του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να απολαμβάνουν βιώσιμη δημοκρατία, με δίκαιο
και αντικειμενικό δικαστικό σύστημα, καθώς και μία κοινωνία χωρίς διαφθορά, όπου θα υπάρχει σεβασμός για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Εν ολίγοις, θα επιθυμούσα την επίτυξη
μακροπρόθεσμης σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης για την επαρχία του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών προοπτικών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ωστόσο, προέρχομαι από μία χώρα που δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Από την άποψη
αυτή, θεωρώ τις πολυάριθμες αναφορές που υπάρχουν στο εν λόγω κείμενο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός
κράτους, όπως χώρα, κυβέρνηση, πολίτες, σύνορα κ.ο.κ., απαράδεκτες.

Λυπούμαι που δεν λήφθηκε σοβαρότερα υπόψη η θέση των κρατών που δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του
Κοσσυφοπεδίου.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις, καμία
ψηφοφορία της αντιπροσωπείας των ισπανών Σοσιαλιστών δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αποδοχή της διεθνούς
αναγνώρισης, άμεσης ή έμμεσης, της μονομερούς διακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Ομοίως, θα θέλαμε με την αρνητική μας ψήφο να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο αίτημα του Κοινοβουλίου για
διεθνή αναγνώριση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίας επικράτειας, η απόσχιση της οποίας δεν
υποστηρίχθηκε ούτε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ούτε από συμφωνία μεταξύ
των μερών. Επιβεβαιώνουμε ότι το διεθνές δίκαιο που εφαρμόζεται ορίζεται από όσα αναφέρονται στο
ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ωστόσο, δεν αμφισβητούμε την ευρωπαϊκή προοπτική για τα Βαλκάνια και τους κατοίκους τους, και πιστεύουμε
ότι ο διαπεριφερειακός διάλογος, όπως προωθήθηκε από την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου κατά τη διάσκεψη
υψηλού επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε στο Σαράγεβο στις 2 Ιουνίου, ενδέχεται να αποτελέσει εποικοδομητική
οδό προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Θα ήθελα να σχολιάσω
το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με
το πολύ σημαντικό ζήτημα του μέλλοντος του Κοσσυφοπεδίου.

Το Κοσσυφοπέδιο μπορεί να θεωρηθεί ως το τελευταίο κομμάτι στο σύνθετο πολιτικό παζλ των Βαλκανίων. Έχει
επομένως ζωτική σημασία να τοποθετήσουμε το κομμάτι στο σωστό σημείο και να διαχειριστούμε τη διαδικασία
με αρμονικό και ειρηνικό τρόπο. Η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου έχει ήδη αναγνωριστεί από 69 χώρες,
συμπεριλαμβανομένων 22 κρατών μελών της ΕΕ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι προοπτικές ολοκλήρωσης
της ΕΕ αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο ώστε οι βαλκανικές χώρες να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις,
καθώς και παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας.

Το Κοσσυφοπέδιο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ τούτου, εάν επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε το Κοσσυφοπέδιο
στην Ευρώπη και να διασφαλίσουμε περιφερειακή σταθερότητα στα Βαλκάνια, είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουμε
σε κοινή προσέγγιση για ολόκληρη την περιοχή εν γένει και για το Κοσσυφοπέδιο ειδικότερα.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ.  Lunacek για την εξαιρετική συνεργασία της. Το κείμενο
που εγκρίναμε σήμερα είναι πολύ καλύτερο από εκείνο που προήλθε από την επιτροπή, διότι καταστήσαμε σαφές
στο κείμενο ότι η διαίρεση του Κοσσυφοπεδίου δεν συνιστά επιλογή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο. Απαιτήσαμε
–όπως ίσχυε ήδη στο σχέδιο που εκπόνησε η επιτροπή– την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου από τα υπόλοιπα
πέντε κράτη μέλη. Αυτό είναι το λογικό, διότι ήδη από το 2005 και το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
ζητήσει την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου με πλειοψηφία τριών τετάρτων. Τα περισσότερα κράτη μέλη το έχουν
πλέον κάνει.

Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση, διότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα υπάρξουν
νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Ο κ. Panzeri, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα,
φέρεται σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης να έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ των νέων διαπραγματεύσεων σχετικά
με το καθεστώς. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και είναι ως εκ τούτου πολύ σημαντικό να υπάρξει σαφήνεια
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εν προκειμένω και η συγκεκριμένη έκθεση να ενισχύσει την αδιαιρετότητα και την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου,
καθώς και τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία ελέγχου, με άλλα λόγια στην προενταξιακή στρατηγική.

Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, από τις πρώτες ημέρες ισχύος των συνθηκών του Παρισιού και
της Ρώμης, το ευρωπαϊκό σχέδιο είχε θέσει τον στόχο του υπερεθνισμού πάνω από εκείνον της ελευθερίας ή της
δημοκρατίας και, για να είμαστε δίκαιοι, εξάγει την ιδεολογία του. Ουσιαστικά, στο Κοσσυφοπέδιο συντηρούμε
ένα προτεκτοράτο, όπως κάνουμε και στη Βοσνία, με μοναδικό στόχο να κρατήσουμε τεχνηέντως ενωμένο ένα
πολυεθνικό κράτος.

Υπήρξα από νωρίς υποστηρικτής της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου. Θεωρούσα ότι το όλο θέμα ήταν εξαιρετικά
σαφές: όταν περισσότερο από 90% των ανθρώπων έχουν ψηφίσει στο πλαίσιο δημοψηφίσματος υπέρ της
αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να τους παραχωρηθεί. Σίγουρα, όμως, πρέπει να επεκτείνουμε την αρχή αυτή ώστε να
καλύπτει και τις εθνικές μειονότητες εντός της εν λόγω περιοχής και να στοχεύσουμε σε εθνογραφικά σύνορα – με
άλλα λόγια, να επιτρέψουμε στον σερβικό πληθυσμό, που είναι πολύ βολικά συγκεντρωμένος κοντά στη Σερβία,
να νομιμοποιήσει αυτό που πράττει εκ των πραγμάτων και να διοικείται από τους ίδιους τους συμπατριώτες του.

Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του υπερεθνισμού και της δημοκρατίας. Μπορεί κανείς να κρατήσει ενωμένο ένα
πολυεθνικό κράτος –όπως ήταν η Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία καθώς και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η
Αυτοκρατορία των Αψβούργων και η Σοβιετική Ένωση– αλλά μόλις παραχωρήσει στον λαό το δικαίωμα ψήφου,
εκείνος θα επιλέξει τη δημοκρατική αυτοδιάθεση. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.

Πρόταση ψηφίσματος: Αλβανία (B7-0408/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα και εγώ υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, διότι
θεωρώ ότι πρέπει, για μία ακόμα φορά, να εκφράσουμε την υποστήριξή μας προς τις επιθυμίες των χωρών στην
περιοχή των Βαλκανίων για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Η Αλβανία αποτελεί βεβαίως χώρα που έχει επιτύχει ουσιαστική πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης.
Ωστόσο, πρόκειται επίσης για μία χώρα που πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να συγκλίνει
προς τους κανόνες και τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ. Χρειάζονται ουσιαστικότερες προσπάθειες για την
εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Η
πολιτική κρίση που ακολούθησε τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2009 είναι λυπηρή. Πρέπει να
καταστήσουμε σαφές στους αλβανούς εταίρους μας ότι τα πλήρως λειτουργικά αντιπροσωπευτικά θεσμικά όργανα
–με το κοινοβούλιο να αποτελεί το σημαντικότερο εξ αυτών– αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός ολοκληρωμένου
δημοκρατικού συστήματος και ίσως το σημαντικότερο πολιτικό κριτήριο για την ένταξη στην ΕΕ.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι πρώην Κομμουνιστές Σοσιαλιστές στην Αλβανία προσπαθούν να
αποσταθεροποιήσουν την επιτυχημένη κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό είναι κάτι που απορρίπτουμε αλλά, δυστυχώς,
ακριβώς το ίδιο επιχειρείται αυτήν τη στιγμή και στη Μακεδονία. Πριν από δύο μέρες, ο ηγέτης της σοσιαλιστικής
αντιπολίτευσης, κ. Crvenkovski, βρέθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχε εμπιστευτικές συνομιλίες με τον Επίτροπο
Füle, και στη συνέχεια –κάτι που αντίκειται σε όλους τους κανόνες της ΕΕ– εκδόθηκε δελτίο Τύπου για τις εσωτερικές
αυτές συνομιλίες, όπου διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι ο Επίτροπος είχε συμφωνήσει ότι καλώς συνεχίζει την
εσωτερική πολιτική πολεμική του προσπάθεια. Αυτό δεν ισχύει, και το είπα και στον κ. Füle χθες. Ένας Επίτροπος
της ΕΕ δεν πρέπει να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης για τους σκοπούς της σοσιαλιστικής προπαγάνδας και εσωτερικών
πολιτικών επιδιώξεων.

Η κυβέρνηση της Μακεδονία χαίρει δημοκρατικής νομιμότητας. Εκτελεί πρώτης τάξεως έργο και έχει θέσει τη χώρα
σε πορεία προς την απόκτηση ιδιότητας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να διαφωνεί,
αλλά δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σκοπό αυτό.

Πρόταση ψηφίσματος: Κατάσταση στο Κιργκιστάν (B7-0419/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι θα ήθελα να
συμπαραταχθώ με τους συναδέλφους μου και να καταδικάσω τη βία που ξέσπασε στην Κιργιζία τον προηγούμενο
μήνα.

Είναι λυπηρό ότι εκατοντάδες ένοπλοι άνδρες κατέλαβαν τους δρόμους της πόλης, πυροβόλησαν αμάχους και
πυρπόλησαν καταστήματα, επιλέγοντας τους στόχους τους ανάλογα με την εθνικότητα. Θα ήθελα να εκφράσω τα
συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες των περίπου 300 νεκρών και των 2.000 ατόμων που τραυματίστηκαν ή
νοσηλεύτηκαν. Είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να ασκεί πίεση στις αρχές της Κιργιζίας να διεξαγάγουν αξιόπιστη,
αντικειμενική και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις βιαιότητες.
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Inese Vaidere (PPE). – (LV) Ως αποτέλεσμα των εθνικιστικών επιθέσεων στη νότια Κιργιζία τον Ιούνιο, εκατοντάδες
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες τραυματίστηκαν και δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψήφισμα
σχετικά με τις διαδικασίες αυτές στην Κεντρική Ασία. Η βοήθεια προς την Κιργιζία πρέπει να επικεντρώνεται σε
ανθρώπους και όχι σε μία συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μόλις κατά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Κεντρικής Ασίας
στις 22 Ιουνίου, ο πρέσβης της Κιργιζίας, κ. Azilov, επέμεινε ότι η άσκηση βίας δεν αποτελούσε πράξη εθνοτικής
εκκαθάρισης, και ότι τα ξένα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσίαζαν αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Το
Ουζμπεκιστάν έχει διαφορετική άποψη εν προκειμένω. Όπως αναφέρει η έκθεση, αρκετοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα
δικαιώματα συνελήφθησαν χωρίς αιτιολόγηση στην Κιργιζία. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την αξιολόγηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της υπάρχουσας πολιτικής εξουσίας στην Κιργιζία.
Πρέπει να διεξαχθούν παράλληλες συνομιλίες και με άλλα κράτη στην περιοχή, ιδίως με τους γείτονες της Κιργιζίας,
Ρωσία και Κίνα. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης σημαντική επιρροή στην εν λόγω περιοχή. Η έκθεση καλεί την κυβέρνηση
της Κιργιζίας να διενεργήσει αξιόπιστη και υπεύθυνη έρευνα σχετικά με τις συγκρούσεις, ενδεχομένως και παρουσία
ξένων παρατηρητών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, εφόσον η έρευνα αυτή
είναι απελπιστικά αναγκαία. Σας ευχαριστώ.

Πρόταση ψηφίσματος: AIDS/HIV, ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη, 18-23
Ιουλίου 2010) (RC-B7-0412/2010)

Anna Záborská (PPE). – (SK) Μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια ενεργούς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως στα αφρικανικά κράτη, η έκθεση που υποβλήθηκε σήμερα αναφέρεται σε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων
που μολύνονται με HIV/AIDS. Αναφέρει ότι μόνο το 2008, μολύνθηκαν 2,7 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι. Η
ΕΕ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται αυξάνεται.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό αποτελεί λόγο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μήπως κάνουμε κάτι λάθος. Πέρασαν
ήδη 30 χρόνια; Φαίνεται ότι η διανομή προφυλακτικών δεν βοηθά τόσο κατά της εξάπλωσης του HIV/AIDS, όσο
η πίστη μεταξύ των συντρόφων.

Ούτε αποτελεί λύση το δικαίωμα στην άμβλωση, διότι οι γιατροί μπορούν ήδη να διασαφαλίσουν ότι μία γυναίκα
που έχει μολυνθεί από τον ιό HIV δύναται να φέρει στον κόσμο ένα υγιές παιδί. Οι αφρικανοί φίλοι μας συχνά μάς
λένε: «Δεν είμαστε μόνο φτωχοί, αλλά εσείς θέλετε και να λιγοστέψουμε».

ΜίΔεν θα βοηθούσε την Αφρική μία πολιτική για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα ήθελα, λοιπόν,
να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των χρημάτων που δαπανώνται
για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Πρόταση ψηφίσματος: Έναρξη ισχύος την 1η Αυγούστου 2010 της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά
Διασποράς και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RC-B7-0413/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Προτίμησα να απέχω από το παρόν ψήφισμα, καθώς η προθεσμία που
καθορίζεται στο άρθρο 2 του κειμένου, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη Ρουμανία, ενδέχεται να είναι
υπερβολικά περιοριστική στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη σχετικά με τη σύμβαση για την απαγόρευση
ορισμένων τύπων συμβατικών όπλων.

Θεωρώ ότι ο μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών παρέχει επαρκές πολυμερές πλαίσιο για την εξέταση και τη
διαπραγμάτευση ενός διεθνούς νομικού μέσου που θα ρυθμίζει το καθεστώς των πυρομαχικών διασποράς, σε μία
συγκυρία κατά την οποία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις 110 κράτη.

Έκθεση: George Lyon (A7-0204/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί επιτυχία. Ως εκ τούτου, χάρηκα που
διαπίστωσα την ευρεία υποστήριξη του Κοινοβουλίου, καθώς έχουμε ήδη επιτύχει πολλά: καταρχάς, σταθερή
προσφορά τροφίμων στον πληθυσμό, κατά δεύτερον, διατήρηση και προστασία του πολιτιστικού τοπίου και, κατά
τρίτον, ανανέωση σημαντικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και της χλωρίδας και της πανίδας.

Ασφαλώς, υπάρχουν νέοι και μελλοντικοί στόχοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας και την καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Με την κοινή γεωργική πολιτική, δημιουργούμε,
έως κάποινο βαθμό, μία πηγή θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ που είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος ή τη
μορφή της επιχείρησης. Η έκθεση Lyon καθορίζει αυτούς τους στόχους της κοινής ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής
εξαιρετικά καλά, και αναγνωρίζει ρητά τη διάρθρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής σε δύο πυλώνες. Πρέπει τώρα
να συνεργαστούμε για να παράσχουμε κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους για τους εν λόγω πολιτικούς στόχους.
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Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lyon, διότι
συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με την ανάγκη χάραξης μίας κοινής γεωργικής πολιτικής η οποία θα συνεχίσει,
καταρχάς, την ευρεία μεταρρυθμιστική διαδικασία που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και, κατά δεύτερον,
μπορεί να παράσχει συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις στις πολυάριθμες προκλήσεις που θα παρουσιαστούν τα
επόμενα χρόνια.

Πιστεύω, για την ακρίβεια, ότι τα πέντε θεμελιώδη στοιχεία που περιγράφονται στην έκθεση –δηλαδή η επισιτιστική
ασφάλεια, η βιωσιμότητα, η γεωργία σε ολόκληρη την Ευρώπη, η βιοποικιλότητα και η προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς, τέλος, και η πράσινη ανάπτυξη– αποτελούν εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για τη διασφάλιση μίας μελλοντικής
κοινής γεωργικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις συνρχιζόμενες, ταχείες εξελίξεις, όχι μόνο στην Ευρώπη
αλλά, πιο συγκεκριμένα, σε ολόκληρη την υφήλιο.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, με την έκθεση Lyon σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργικής
πολιτικής, επιτρέψαμε τη διαμόρφωση σαφούς άποψης και παρέσχαμε στην Επιτροπή σαφή και εφαρμόσιμα πρότυπα.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης και χαίρομαι που λαμβάνει ευρεία υποστήριξη στο παρόν Κοινοβούλιο. Με τις αυξανόμενες
απαιτήσεις για ένα υγιές περιβάλλον, υγιεινή τροφή, καθώς και πρόληψη και βιωσιμότητα στη γεωργική παραγωγή,
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένη να επιδοτήσει και να υποστηρίξει τους πολύ σημαντικούς
αυτούς τομείς.

Η Ευρώπη έχει καθήκον να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών της. Ως χώρος με φυσικά ευνοϊκό κλίμα,
η Ευρώπη έχει επίσης ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα εφοδιάζονται με τρόφιμα.
Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί καλύτερα και με περισσότερο συνεκτικό
τρόπο με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να εγγυηθεί κατάλληλα μέσα διαβίωσης των αγροτικών κοινοτήτων.
Υπάρχει κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη: αν χρειαστεί, μπορούμε και να εισάγουμε τρόφιμα, αλλά όχι με τρόπο
που πληροί τις προϋποθέσεις μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε εν προκειμένω ένα υγιές
περιβάλλον. Οι γεωργοί μας χρειάζονται δίκαιους μισθούς.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι είμαι
υπέρ της διατήρησης της μερικής παρέμβασης στις γεωργικές αγορές σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό δεν αντιβαίνει
στις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Πρέπει να επιστήσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την επέκταση των υποδομών,
ζητήματα εκπαίδευσης και τη δημογραφική κατάσταση. Ο αριθμός των νεαρών αγροτών εξακολουθεί να μειώνεται,
ενώ έχουμε αυξανόμενο αριθμό μεγαλύτερων σε ηλικία αγροτών. Οι συνθήκες και το επίπεδο διαβίωσης στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις αγροτικές περιοχές είναι σημαντικά χαμηλότερες –πολύ χαμηλότερες και πολύ
χειρότερες– από ό,τι στις αστικές περιοχές. Επιπλέον, τα εισοδήματα των αγροτικών οικογενειών ανέρχονται σε
περίπου 60% εκείνων των οικογενειών που βιοπορίζονται με άλλα μέσα. Οι αγρότες έχουν προβεί σε διαμαρτυρίες
σχετικά με αυτό.

Συνοψίζοντας, πρέπει να στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω το παρόν ψήφισμα διότι δίνει έμφαση
σε αρκετές προϋποθέσεις για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής που χρήζουν υποστήριξης. Τονίζει ότι η
χρηματοδότηση της πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για την επόμενη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική
περίοδο. Κατά δεύτερον, ζητεί να χρηματοδοτούνται στο έπακρο οι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες μέσω του
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τρίτον, αναφέρεται στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, κάτι
που αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο στοιχείο που λείπει από την προσωρινή κοινή γεωργική πολιτική. Μολονότι
η χώρα μου, η Λετονία, αποτελεί πλέον εδώ και αρκετό καιρό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αγρότες
μας λαμβάνουν επιδότηση ύψους περίπου 90 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ οι έλληνες γεωργοί λαμβάνουν κατά προσέγγιση
550 ευρώ, και οι γερμανοί και οι γάλλοι γεωργοί περισσότερα από 300 ευρώ ανά εκτάριο. Αυτές οι καταστροφικές
ανισότητες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και το σύνολο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, διευρύνουν
το χάσμα μεταξύ νέων και παλαιών κρατών μελών, αγνοούν τις αρχές της συνοχής, καθυστερούν την εφαρμογή
τους και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Η νέα πολιτική πρέπει να χαραχθεί με δίκαιο τρόπο, με
ενίσχυση ίσης αξίας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι καταστροφικές ανισότητες και να εξασφαλισθεί θεμιτός
ανταγωνισμός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι υπερψήφισα την έκθεση Lyon. Σχετικά με
ορισμένα σημεία είχα, θα έλεγα, εθνικές επιφυλάξεις ή ψήφισα λίγο διαφορετικά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι, παρόλο που η παρούσα πρόταση του κ. Lyon αποτελεί εξαιρετική και ολοκληρωμένη πρόταση για τη γεωργία
και τη μεταρρύθμισή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή γεωργική πολιτική δεν ταιριάζει πλήρως σε κάθε κατάσταση
– μιλώ ως κάποιος που προέρχεται από ένα μικρό έθνος, τη Φινλανδία, όπου οι όροι ενασχόλησης με τη γεωργία
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είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους που ισχύουν στα μεγάλα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν ψήφισα, εισήγαγα ορισμένες παρεκκλίσεις.

Εύχομαι ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση θα μπορούν επίσης να εστιάσουν μεγαλύτερη
προσοχή στη γεωργία μικρής κλίμακας, στις μικρές χώρες και τη γεωργίκή δραστηριότητα που ασκείται σε αυτές,
διότι η γεωργία αποτελεί, τρόπον τινά, εθνική πολιτική ασφάλειας ζωής. Κάθε κράτος μέλος χρειάζεται τη δική του
γεωργία και πρέπει να διασφαλίσει τη διατήρησή της.

David Martin (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Lyon διότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι
κυβερνήσεις περικόπτουν τους προϋπολογισμούς τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, νοσοκόμες και δάσκαλοι έρχονται
αντιμέτωποι με περικοπές των μισθών και των συντάξεών τους. Ο αριθμός των αστυνομικών περιορίζεται και
φυλακισμένοι απελευθερώνονται διότι δεν μπορούμε να αντέξουμε το οικονομικό κόστος διατήρησής τους στη
φυλακή. Ωστόσο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι του Συντηρητικού και του Φιλελεύθερου
κόμματος που συγκροτούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν το θράσος να ψηφίσουν υπέρ της
διατήρησης των αγροτικών δαπανών ως το 2013 και πέραν αυτού στα επίπεδα του 2013.

Το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Θεωρώ λάθος να βρεθεί η αγροτική κοινότητα στριμωγμένη κατά τρόπο που δεν
ισχύει για κανέναν άλλον τομέα της κοινωνίας. Αν είναι σωστό να υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι περικοπές του
εισοδήματός τους, τότε είναι σωστό να αντιμετωπίσουν τις ίδιες περικοπές και άλλοι στην κοινωνία μας. Η κυβέρνηση
στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη λένε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Αν είμαστε
όλοι μαζί, πρέπει να βιώσουμε και τον πόνο όλοι μαζί.

Syed Kamall (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μπορεί κανείς να καταλάβει για ποιον λόγο, όταν οι πολιτικοί
ηγέτες της Ευρώπης είδαν τις κατεστραμμένες από τον πόλεμο χώρες τους στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, θέλησαν να προωθήσουν την ιδέα της επισιτιστικής ασφάλειας και την κοινή γεωργική πολιτική.

Ωστόσο, εξετάζοντας την πολιτική 60 χρόνια αργότερα, πρέπει να δούμε το κόστος για τους πολίτες της ΕΕ. Πρέπει
να δούμε το γεγονός ότι οι πολίτες πληρώνουν τρις: μία φορά σε φόρο για τη γραφειοκρατία, μία φορά σε φόρο
για την καταβολή των επιδοτήσεων και, στη συνέχεια, με τις υψηλότερες τιμές που καλούνται να καταβάλουν στα
καταστήματα. Σίγουρα, αντί να μιλούμε για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα έπρεπε να
προσπαθούμε να την καταργήσουμε. Η διάλυση της ΚΓΠ θα επιτρέψει στους αποδοτικούς γεωργούς να ευδοκιμήσουν.
Θα επιτρέψει στους φορολογούμενους πολίτες να διατηρήσουν περισσότερα από τα δικά τους χρήματα και να τα
χρησιμοποιήσουν με περισσότερο ωφέλιμο τρόπο, και θα επιτρέψει στους καταναλωτές να καταβάλλουν χαμηλότερες
τιμές.

Η μεταρρύθμιση δεν επαρκεί – είναι καιρός να διαλύσουμε την ΚΓΠ.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Lyon. Είναι ισορροπημένη και
εγγυάται και διασφαλίζει ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι άνθρωποι μπορούν να ασχολούνται με τη γεωργία και να
παράγουν τρόφιμα, εξασφαλίζοντας έτσι την παροχή τροφίμων στους πολίτες της.

Σε ορισμένα σημεία ψήφισα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι η ομάδα μου, διότι πιστεύω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
χρειαζόμαστε ρύθμιση της αγοράς και παρέμβαση. Είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή τροφίμων
καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Έκθεση: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης και υπάρχουν δύο σημεία αυτής που είχαν
ιδιαίτερη σημασία για εμένα. Το πρώτο είναι περιβαλλοντικής, κοινωνικής και ποιοτικής φύσεως. Εν προκειμένω,
έχει σημασία να πληρούν τα εισαγόμενα προϊόντα τις ίδιες προϋποθέσεις με τα προϊόντα που παράγονται στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι για ποιον λόγο να διαχειριζόμαστε τα αποθέματα ιχθύων μας με βιώσιμο
τρόπο, εάν οι άλλοι εμπορικοί εταίροι εξαλείφουν σχεδόν τα αποθέματα στους παγκόσμιους ωκεανούς;

Το δεύτερο σημείο είναι οικονομικής φύσεως. Εάν το ποσοστό κάλυψης της κατανάλωσης από την κοινοτική
παραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ είναι μόλις 40% και τα αποθέματα ιχθύων στις παγκόσμιες αγορές κινδυνεύουν,
τότε είναι σαφές ότι παρουσιάζεται και εν προκειμένω μία ιδιαίτερα καλή ευκαιρία για τις υδατοκαλλιέργειες. Πρέπει
να αναπτύξουμε αυτόν τον οικονομικό κλάδο, να του παράσχουμε επιστημονική υποστήριξη και, κυρίως, να τον
διαρθρώσουμε με βιώσιμο τρόπο, διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας και στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, καθώς
εν τέλει και προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Σας ευχαριστώ. Η παρούσα έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η οικολογική
και οικονομική βιωσιμότητα της αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μη βιομηχανικής
αλιείας σταθερού όγκου στα παράκτια ύδατα, και με τρόπο που θα συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής
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ταυτότητας των περιοχών, παρέχοντας απασχόληση σε όλο το φάσμα του κλάδου και προμηθεύοντας τρόφιμα
ασφαλή και καλής ποιότητας. Δυστυχώς, στην πραγματικότητα οι λετονοί αλιείς λαμβάνουν τόσο πενιχρές
ποσοστώσεις και τόσο πενιχρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι περισσότερο οικονομικό για εμάς
να διαλύσουμε τα σκάφη και να σταματήσουμε την αλιεία. Πρόκειται για πραγματικά τραγική κατάσταση, στο
πλαίσιο της οποίας καταστρέφεται ένας παραδοσιακός κλάδος της οικονομίας σε μία χώρα με ακτογραμμή μήκους
550 χλμ. Η μικρής κλίμακας αλιεία ζημιώνεται στο σύνολό της, εξαιτίας μίας κοινοτικής πολιτικής η οποία στηρίζει
τους βιομηχανικούς παραγωγούς με πρακτικές αλιείας που είναι συχνά επιζήμιες για το περιβάλλον. Για τον λόγο
αυτόν, στήριξα την παρούσα έκθεση, η οποία ζητεί την αλλαγή της ισχύουσας κατάστασης.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της καλής αυτής έκθεσης από τον Alain Cadec και ήμουν
παρών στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν υπήρξε χρόνος για τη διαδικασία
παρεμβάσεων χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών, και για τον λόγο αυτό δράττομαι της
ευκαιρίας να πω λίγα λόγια.

Καταρχάς, βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να φροντίζει τους πολίτες της, ιδίως όσον αφορά τον
κλάδο αλιείας, διότι απασχολούνται σε αυτόν εδώ και χρόνια, και οι πρόγονοί τους εδώ και εκατοντάδες και χιλιάδες
χρόνια, και πρέπει να προστατευτούν.

Δεύτερον, τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι του ίδιου επιπέδου –ή και
υψηλότερου– με τα προϊόντα που προέρχονται από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και, τέλος, πρέπει να καταβάλλουμε πολύ περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση των υδατοκαλλιεργειών.
Αυτό θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στην επίλυση του προβλήματος.

Syed Kamall (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, καθώς και το σύνολο του προσωπικού
σας για την υπομονή σας. Πρέπει να πω ότι όταν συνάντησα για πρώτη φορά την έννοια ΚΑΠ, θεωρούσα ότι το Κ
του ΚΑΠ σήμαινε κομμουνιστική αντί για κοινή αλιευτική πολιτική. Εν προκειμένω, διαπιστώνουμε πραγματικά
την έννοια του κεντρικού σχεδιασμού, όπου οι φορείς κεντρικού σχεδιασμού αποφασίζουν πόση ποσότητα μπορούν
να πιάνουν οι αλιείς σε κάθε έθνος και, όπως και ο κομμουνισμός, αποδείχθηκε καταστροφή. Οδήγησε στην εξάντληση
των αποθεμάτων ιχθύων και περισσότεροι αλιείς από ποτέ καταγγέλλουν τις ελλείψεις των ποσοστώσεων που τους
έχουν δοθεί.

Σίγουρα είναι καιρός να διδαχθούμε από τα μαθήματα της επιτυχημένης διατήρησης και προστασίας των αλιευμάτων.
Ας εξετάσουμε τα συστήματα σε Ισλανδία και Νέα Ζηλανδία που βασίζονται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας όπου, όπως
είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, παρέχεται μέριμνα στις παράκτιες κοινότητες διότι τα δικαιώματά τους παρέχονται
εις το διηνεκές και μπορούν να τα μεταπωλήσουν, να τα εμπορευτούν ή να τα αφήσουν στις επόμενες γενιές. Σίγουρα,
αυτή είναι η καλύτερη απάντηση διότι αποτελεί επιτυχία και έχει συμβάλει στη διατήρηση των αλιευμάτων, αντί για
το σύστημα της ΚΑΠ που απέτυχε δραματικά στην Ευρώπη.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίσαμε την επαίσχυντη τρομοσυμφωνία που
παραδίδει τα προσωπικά δεδομένα κάθε κατοίκου της ΕΕ στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, στα πλαίσια της
«αντιτρομοκρατικής συνεργασίας». Οι εκπρόσωποι του Κεφαλαίου στο ΕΚ που υπερψήφισαν τη «συμφωνία SWIFT»
αγνοούν το περιεχόμενό της, αφού μόνο σε «έμπιστους» ευρωβουλευτές επιτράπηκε να διαβάσουν το «απόρρητο»
κείμενο, ενώ το τελευταίο εξάμηνο το ΕΚ την είχε απορρίψει δύο φορές. Πείστηκαν όταν οι ΗΠΑ εγγυήθηκαν ότι
«οι μυστικές υπηρεσίες θα φροντίσουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»!

Η έγκριση της «τρομοσυμφωνίας» επιβεβαιώνει ότι το ΕΚ νομιμοποιεί δήθεν δημοκρατικά τις βαθιά αντιδραστικές
αντιλαϊκές ευρωενωσιακές πολιτικές. Άλλωστε πρωτοστατεί στη θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου κρατικής
τρομοκρατίας και καταστολής, ασφυκτικού περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών.
Καμία «τρομοσυμφωνία» δεν σέβεται τις λαϊκές ελευθερίες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την πάλη και αντίσταση
των λαών, την πρωτοπορία τους, το κομμουνιστικό κίνημα, τις ριζοσπαστικές δυνάμεις που δεν υποτάσσονται στη
βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος. Όσο το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του
εντείνει τα μέτρα καταστολής και ασφυκτικού περιορισμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων για να εδραιώσει
και να διασφαλίσει την κυριαρχία του, τόσο θα μεγαλώνει η αντίσταση, ανυπακοή και αναπόφευκτη πάλη για την
ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και των αντιδραστικών ενώσεών τους.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Τον Φεβρουάριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να
υπογράψει συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη μεταφορά
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χρηματοοικονομικών δεδομένων και ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σήμερα, οι όροι της εν λόγω
συμφωνίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, αυτήν τη φορά ψήφισα
υπέρ της συμφωνίας, ιδίως καθώς προβλέπει μακροπρόθεσμα τη θέσπιση ενός πλήρως ευρωπαϊκού συστήματος
εξαγωγής δεδομένων. Επομένως, η παρούσα συμφωνία αποτελεί προσωρινή λύση, η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. – (FR) Αποφάσισα να απέχω από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών δεδομένων μέσω του SWIFT
με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η συμφωνία συνιστά σημαντικό βήμα προόδου σε σύγκριση με
την προηγούμενη έκδοση. Αφότου ύψωσε τη φωνή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε να λάβει μία σειρά
διασφαλίσεων που ενισχύουν την προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα των εν λόγω ανθρώπων.

Εντούτοις, κατά την άποψή μου, η επιλογή της Europol ως αρχής υπεύθυνης για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι
ακατάλληλη. Η Europol δεν αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, αλλά αστυνομικό οργανισμό που αμφιβάλλω ότι είναι σε
θέση να ελέγχει αντικειμενικά τη συμμόρφωση των αιτήσεων διαβίβασης από τις αρχές των ΗΠΑ. Με δεδομένη την
ιδιαίτερα ευαίσθητη φύση των προσωπικών δεδομένων που θα διαβιβάζονται, δεν μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ της
παρούσας συμφωνίας.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. − (IT) Αποτελεί γεγονός ότι, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, κανένα ανθρώπινο
ον δεν παίρνει ως δεδομένη την προστασία και τη σωματική του ασφάλεια. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων
αποτελεί επομένως την ουσία οποιουδήποτε μέτρου σχεδιάζεται με σκοπό την αποκατάσταση της πίστης των
Ευρωπαίων: έχει ουσιαστική σημασία να διασφαλισθεί ότι τέτοιου είδους πληροφορίες θα παραμείνουν απόρρητες,
αλλά η επεξεργασία τους –ιδίως αν πρόκειται για πληροφορίες χρηματοοικονομικού περιεχομένου– αποτελεί
σημαντικό μέσο καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ.  Alvaro
σχετικά με τη συμφωνία που ορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα
είναι σε θέση, από την 1η Αυγούστου, να έχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα από περίπου 8.000
ιδρύματα και τράπεζες σε 200 χώρες, τις οποίες θα διαχειρίζεται η παγκόσμια εταιρεία διατραπεζικών
χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT). Με δεδομένες τις αναγκαίες διασφαλίσεις, όπως είναι η δυνατότητα
των ευρωπαίων πολιτών να υποβάλουν διοικητική προσφυγή και να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους πολίτες
των ΗΠΑ, και η μείωση της χρονικής περιόδου αποθήκευσης των πληροφοριών, η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και
Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανονικό φόρο τιμής στις αρνητικές συνέπειες της
παγκοσμιοποίησης.

Emine Bozkurt (S&D), γραπτώς. − (NL) Η αντιπροσωπεία του PvdA (Ολλανδικό Εργατικό Κόμμα) στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υποστηρίζει την παρούσα συμφωνία, με την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να δούμε
να δίνεται τέλος στη μαζική διαβίβαση δεδομένων που αφορούν τους ευρωπαίους πολίτες. Η συμφωνία ορίζει ότι
η Ευρώπη θα αναπτύξει δικό της σύστημα συλλογής και διαλογής των τραπεζικών δεδομένων. Αυτό θα παράσχει
τη δυνατότητα εξατομικευμένων διαβιβάσεων. Διατηρώντας τα δεδομένα υπό την επίβλεψή μας, θα έχουμε καλύτερες
δυνατότητες προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τον
σκοπό αυτόν εντός ενός έτους και πρέπει να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο δικό μας σύστημα εντός
τριών ετών. Από τη στιγμή αυτή και μετά, το ζήτημα της αμοιβαιότητας θα καταστεί σχετικό. Οι ευρωπαίοι επόπτες
μας στις ΗΠΑ θα είναι σε θέση να επαληθεύουν οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό τραπεζικό δεδομένο
σε καθημερινή βάση. Η Europol θα αναλάβει το καθήκον επαλήθευσης και έγκρισης των αιτημάτων από τις ΗΠΑ.
Υπό την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμφωνία που έχουμε ήδη συνάψει πρόκειται να αναθεωρηθεί.
Δεν έχουν εκπληρωθεί όλες μας οι επιθυμίες, αλλά εκείνο που κατορθώσαμε είναι να λάβουμε εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ
δεν θα μπορούν να εισέρχονται αδιακρίτως στα δεδομένα μας. Η νέα συμφωνία επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της εγγύησης της ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας
θα παραμείνει το κύριο μέλημά μας.

Françoise Castex (S&D), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Alvaro που αφορά τη νέα συμφωνία SWIFT,
η οποία περιγράφει τους όρους για τη διαβίβαση ορισμένων τραπεζικών δεδομένων, αποθηκευμένων μέσω του
SWIFT στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιώντας
τις νέες εξουσίες που μας ανατέθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, υποχρεώσαμε την
Επιτροπή να επαναδιαπραγματευτεί μία πιο ισόρροπη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και η παρούσα
συμφωνία είναι ικανοποιητική, ορισμένα σημεία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης. Η σημερινή θετική ψηφοφορία
δεν αποτελεί λευκή επιταγή προς τους Αμερικανούς: Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επαγρυπνεί κατά τους
ερχόμενους μήνες, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία που τροποποιεί τις εξουσίες της Europol, τον ορισμό της
ανεξάρτητης αρχής που θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και τη θέσπιση ευρωπαϊκού TFTP.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της νέας έκθεσης για το SWIFT, καθώς
πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με διασφαλίσεις
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που δεν υπήρχαν στη συμφωνία που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τέσσερις μήνες. Η
παρούσα συμφωνία σχετικά με τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει ότι η ΕΕ
πρέπει να αναπτύξει σύστημα αποφυγής τυχόν μαζικής μεταφοράς δεδομένων, κάτι που δεν προβλεπόταν στην
προηγούμενη συμφωνία.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση που αφορά τη μεταφορά τραπεζικών
στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αμερική, για τους ίδιους λόγους που ήμουν αντίθετος, όπως και η
ευρωομάδα μου, και στην προηγούμενη προσπάθεια επιβολής αυτής της Συμφωνίας, παρά τις όποιες «τεχνικές»
βελτιώσεις φέρνει η έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να παραδίδει προσωπικά δεδομένα στην κυβέρνηση και τις μυστικές Αρχές των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας
μάλιστα ως πρόσχημα τη «μάχη ενάντια στην τρομοκρατία». Είμαι αντίθετος με την εμμονή της Επιτροπής να
διαβιβάζει γενικώς στοιχεία από τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις ΗΠΑ, γιατί πρόκειται για παραβίαση του
σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και αποτελούν στοιχεία και υλικό που θα αξιοποιείται ανεξέλεγκτα στην
ουσία από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τους δικούς του σκοπούς.

Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. − (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) ψήφισε
σήμερα κατά της έκθεσης Alvaro, διότι δεν επιθυμούμε να εκχωρήσουμε στην ΕΕ μεγαλύτερη εξουσία επί των
προσωπικών δεδομένων. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε κατάφωρη παραβίαση του προσωπικού απορρήτου. Τα
εμπιστευτικά και προσωπικά χρηματοοικονομικά δεδομένα ανήκουν στο εκάστοτε άτομο και όχι στην ΕΕ ή το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εξάπλωση της τρομοκρατίας, αλλά η εμπιστευτικότητα των προσωπικών
δεδομένων πρέπει να προστατεύεται όπου δεν υπάρχει προηγούμενη ένδειξη παράνομης πράξης. Προκειμένου να
καταλήξει το Ηνωμένο Βασίλειο σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να πρόκειται για πλήρως αμοιβαία διευθέτηση,
και όχι για τη σχεδόν μονομερή ρύθμιση, στην οποία έχει συμφωνήσει εν προκειμένω η ΕΕ. Πρόκειται για ζήτημα
το οποίο χρήζει αποφάσεων που θα ληφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. – (PT) Τον Φεβρουάριο καταψήφισα τη συμφωνία διότι παραβίαζε τις αρχές της
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την ακεραιότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών
χρηματοοικονομικών δεδομένων. Αυτή η νέα συμφωνία είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Έχουν υπάρξει
βελτιώσεις, όπως ένας πιο στενός ορισμός της τρομοκρατίας, η εξαίρεση των δεδομένων του ενιαίου χώρου πληρωμών
σε ευρώ (SEPA), ο μηχανισμός ελέγχου και η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία
αυτή, ωστόσο, εξακολουθεί να επιτρέπει τη μαζική μεταφορά δεδομένων. Η επιλογή της Europol είναι λανθασμένη.
Η Europol δεν αποτελεί ούτε δικαστική αρχή ούτε αρχή προστασίας των δεδομένων. Η παροχή νέων λειτουργιών
στη Europol μπορεί να καταστεί εφικτή μόνο μέσω αλλαγής της νομικής βάσης, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η διατύπωση του άρθρου 20 της συμφωνίας περιορίζει την αποτελεσματικότητα της αναγνώρισης
των διαφόρων δικαιωμάτων που λήφθηκαν υπόψη κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου. Ανυπομονώ για την
υποβολή πρωτοβουλίας από την Επιτροπή σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP), και πιστεύω ότι αυτό θα παράσχει σταθερότερη λύση, επιτρέποντας
την εξαγωγή δεδομένων μόνο εντός της ΕΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία,
καθώς ακόμα δεν μπορώ να δεχτώ ευσυνειδήτως ότι η παρούσα συμφωνία έχει φτάσει σε αποδεκτό επίπεδο.

Mário David (PPE), γραπτώς. − (PT) Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προληπτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή όσον αφορά
την πληροφόρηση και την ανταλλαγή δεδομένων, έχει κεντρική σημασία για την αύξηση της αποδοτικότητας του
αγώνα κατά της τρομοκρατίας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές επιθέσεις και να διασφαλισθεί η ασφάλεια
των ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ των μέτρων που προτείνονται στην παρούσα έκθεση. Οι
τροπολογίες που έγιναν στην παρούσα συμφωνία όχι μόνο αντανακλούν την πλειονότητα των προβληματισμών
που εκφράσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν την απέρριψε στις 11 Φεβρουαρίου, αλλά εκφράζουν
επίσης την ανάγκη για αναλογικότητα κατά τον χειρισμό των εν λόγω δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία,
την αποθήκευση και την επακόλουθη διαγραφή τους. Επισημαίνω επίσης τις ενισχυμένες εγγυήσεις που παρέχει η
νέα συμφωνία στους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής
εναντίον δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων, το δικαίωμα στη διαφάνεια και την πληροφόρηση των εμπλεκομένων
πολιτών και τον καθορισμό της σφαίρας εφαρμογής των δεδομένων, που θα περιορίζονται σε δραστηριότητες που
συνδέονται άμεσα με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Πριν από έξι μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήργησε ως
υπερασπιστής των θεμελιωδών δικαιωμάτων απορρίπτοντας τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά
τη διαβίβαση και την επεξεργασία τραπεζικών δεδομένων – την επονομαζόμενη συμφωνία «SWIFT». Χάρη στις
ενέργειες των βουλευτών και ιδίως της ομάδας μας, καταρτίσθηκε νέα έκδοση. Αυτή περιέχει σημαντικές βασικές
βελτιώσεις, όπως η κατάργηση των μαζικών μεταφορών δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα παρέχεται μεγαλύτερη

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL62



προστασία στα δικαιώματα των ατόμων, με παράλληλη αναγνώριση της σημασίας της παρακολούθησης των
χρηματοοικονομικών δεδομένων στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
επέλεξα να ψηφίσω υπέρ της νέας συμφωνίας. Ωστόσο, θα συνεχίσω να δίνω ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα
σημεία: στα προνόμια των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων και την επιλογή της Europol ως αρχής
ελέγχου· στην αποτελεσματικότητα του δικαιώματος προσφυγής των ανθρώπων, των οποίων παραβιάσθηκε το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σχετικότητας των δεδομένων που
διαβιβάζονται στις αμερικανικές αρχές.

Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της σύναψης της νέας συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων
χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, διότι θεώρησα ότι η νέα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή παρείχε στους πολίτες της ΕΕ
αυξημένες διαβεβαιώσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι οποιαδήποτε
διαβίβαση ευρωπαϊκών προσωπικών δεδομένων προς τρίτη χώρα για λόγους ασφαλείας πρέπει να τηρεί τις
διαδικαστικές διασφαλίσεις και τα δικαιώματα υπεράσπισης, καθώς και να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Πριν από λίγους μήνες, η πρώτη έκδοση της συμφωνίας ήταν υπερβολικά ασαφής και δεν παρείχε παρόμοιες
εγγυήσεις. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είπαμε «Όχι». Σήμερα χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι οι προτάσεις μας για
βελτίωση λήφθηκαν υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός παρόμοιου συστήματος ανταλλαγών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, και της εγγύησης ότι η μεταπαρακολούθηση θα ανατεθεί σε ευρωπαίους αξιωματούχους που
πρέπει να είναι σε θέση να προβάλλουν αντιρρήσεις στην εξαγωγή δεδομένων σε έδαφος των ΗΠΑ.

Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Χάρη στις σημαντικές προσπάθειες του εισηγητή και των μελών της
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το ισχύον κείμενο της συμφωνίας
περιέχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της συμφωνίας. Ιδιαίτερη σημασία για το
μέλλον της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών
όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων έχει το άρθρο 2 που αναφέρεται στην κατάρτιση
νομικού και τεχνικού πλαισίου για δυνατότητα της ΕΕ σε εξαγωγή δεδομένων. Η Επιτροπή πρέπει να εκτελέσει αυτό
το καθήκον με επιμελή και έγκαιρο τρόπο. Η προσθήκη στη συμφωνία του άρθρου 2 ενέχει τη δυνατότητα σημαντικής
μείωσης του όγκου της μαζικής διαβίβασης δεδομένων που αποστέλλονται για ανάλυση πέραν των συνόρων της
ΕΕ. Τα άρθρα 15 και 16 διασφαλίζουν ότι οι πολίτες θα διαθέτουν ενισχυμένη πρόσβαση σε μέσα προσφυγής και
αυξημένη διαφάνεια.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη συμφωνία SWIFT σχετικά με τη διαβίβαση
τραπεζικών δεδομένων στις ΗΠΑ, διότι θεωρώ ότι η συμφωνία που υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ
του Συμβουλίου και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τώρα διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των
πολιτών, εξαλείφοντας την πιθανότητα διαβίβασης μη επεξεργασμένων δεδομένων προς τρίτες χώρες. Πρόκειται
για σημαντική συμφωνία στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και θα διασφαλίσει την προστασία των
θεμελιωδών ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Το φαινόμενο της τρομοκρατίας και ο αυξανόμενος αντίκτυπός της στην
ευρωπαϊκή κοινωνία απειλεί ουσιαστικές αξίες, όπως ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και η ανάγκη
διασφάλισης της συλλογικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά
με τη διαχείριση των δεδομένων είχε στο παρελθόν απορριφθεί από το παρόν Κοινοβούλιο, που δεν τη θεωρούσε
επαρκή. Η νέα έκδοση αποτελεί βελτίωση της προηγούμενης. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα ανταποκριθεί στους
λόγους για τη σύναψή της και ότι τα μέρη θα γνωρίζουν με ποιον τρόπο να ερμηνεύσουν ορθά τις διατάξεις της,
ούτως ώστε να εμποδίσουν και να καταπολεμήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες των τρομοκρατών.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Η πρόοδος που επετεύχθη στην παρούσα διαδικασία καταδεικνύει
με θετικό τρόπο τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της θεσμικής συνεργασίας για την επιτυχή εδραίωση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Μετά τους προβληματισμούς και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
επετεύχθη ισόρροπη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων
χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι πρόκειται για διαδικασία στο πλαίσιο του
προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν
προστεθεί διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τους όρους τυχόν ακόλουθης διαβίβασης
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προς τρίτες χώρες και τους κινδύνους άσκοπης χρήσης πληροφοριών, καθώς και οικονομικής κατασκοπίας. Έχει
επίσης διασφαλισθεί η δυνατότητα διόρθωσης περιπτώσεων διαβίβασης δεδομένων που ενδέχεται να κριθεί στη
συνέχεια ότι ήταν άσκοπη. Η παρούσα συμφωνία διασφαλίζει καλύτερη ρύθμιση των διαδικασιών και συνεργασία
που είναι χρήσιμη και υγιής για τις θεσμικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Είναι απαράδεκτο ότι τέσσερις μήνες αφότου το Κοινοβούλιο
απέρριψε τη συμφωνία SWIFT, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν με τις αρχές των ΗΠΑ σχετικά με
σύναψη συμφωνίας που δεν εγγυάται ασφάλεια ή προστασία της ιδιωτικής ζωής, με πρόσχημα την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας. Είναι ατυχές ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε τώρα υπέρ της παρούσας συμφωνίας.

Η ανταλλαγή και η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων περιβάλλεται από μεγάλη αβεβαιότητα, σε σχέση τόσο με τις
αρχές των ΗΠΑ όσο και με οργανισμούς της ΕΕ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτους κινδύνους.
Εγκληματίες και αθώοι, ύποπτοι και μη θα εμπλακούν όλοι σε μία διαδικασία που δεν παρέχει καμία εγγύηση, όπως
φαίνεται, για την αποτελεσματικότητά της.

Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, όπως είπαμε και προηγουμένως, σημαίνει τη διατήρηση ελαττωματικών μέτρων
που λαμβάνονται στο πλαίσιο του επονομαζόμενου αγώνα κατά της τρομοκρατίας με σκοπό την καταπάτηση των
δικαιωμάτων.

Υποστηρίζουμε την ανάγκη καταπολέμησης όλων των μορφών εγκληματικότητας, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κυρίως
μέσω εστίασης στην προέλευση και την πρόληψη τέτοιων φαινομένων και όχι δίνοντας έμφαση σε ασαφή μέτρα
ασφαλείας που παραβιάζουν τις ατομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις των πολιτών,
αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη δημοκρατία στην οποία ζούμε.

Δεν δεχόμαστε ανταλλαγή της ελευθερίας με μεγαλύτερη ασφάλεια διότι, στο τέλος, θα τα χάσουμε και τα δύο.
Αντιθέτως, υποστηρίζουμε μία πιο ασφαλή κοινωνία με ευρεία δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Evelyne Gebhardt (S&D), γραπτώς. − (DE) Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας απαιτεί διεθνή συνεργασία που
θα διέπεται από συμφωνίες. Ωστόσο, αυτές δεν πρέπει να διαβρώσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών που
ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως στη σύγχρονη εποχή, τα δικαιώματα
αυτά περιλαμβάνουν επίσης την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν διασφαλίζεται επαρκώς μέσω της συμφωνίας
SWIFT σχετικά με την οποία έγιναν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας
δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την ανεπαρκή προστασία των δεδομένων. Άλλες σοβαρές ελλείψεις της
εν λόγω συμφωνίας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επιθεώρηση των τραπεζικών δεδομένων χωρίς δικαστική
έγκριση, τη μακρά περίοδο διατήρησης των δεδομένων, κάτι που δεν επιτρέπεται υπό το γερμανικό συνταγματικό
δίκαιο, καθώς και τις ανεπαρκείς δυνατότητες που παρέχονται στους ανθρώπους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους
στο δικαστήριο εναντίον της παράνομης χρήσης των δεδομένων. Πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να περιορίσει αδικαιολόγητα τα υπάρχοντα θεμελιώδη
δικαιώματα. Ως εκ τούτου, εξακολουθώ να απορρίπτω αυτήν τη συμφωνία SWIFT.

Sylvie Goulard (ALDE), γραπτώς. – (FR) Σήμερα, μετά από προσεκτική εξέταση του θέματος, ψήφισα υπέρ της
αναθεωρημένης συμφωνίας SWIFT. Ο συμβιβασμός σίγουρα δεν είναι τέλειος, αλλά πρέπει να συνδυάσουμε τις
απαιτήσεις της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με τον σεβασμό για τις ατομικές ελευθερίες. Αυτή η νέα έκδοση
επιφέρει επίσης βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά τον σκοπό της διαβίβασης των δεδομένων.

Όταν πρόκειται για ένα ζήτημα τόσο ευαίσθητο όσο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα επιθυμούσα
ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα, ιδίως ως προς τα ακόλουθα σημεία: την ανάθεση σε ανεξάρτητη αρχή –όχι την
Europol– της αρμοδιότητας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των αιτήσεων ή της αποτελεσματικότητας του
δικαιώματος σε αποζημίωση των ανθρώπων, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάσθηκαν.

Από αλληλεγγύη προς την πολιτική μου ομάδα, στην οποία οφείλουμε τη μάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, και
επομένως μεγάλο μέρος της προόδου που επετεύχθη, αποφάσισα να στηρίξω την παρούσα συμφωνία. Μαζί με τους
συναδέλφους μου, θα επιδείξω ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των όρων της παρούσας συμφωνίας από τις ΗΠΑ,
αλλά και μεγάλη επαγρύπνηση όσον αφορά τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Αν δεν τηρηθούν
οι υποσχέσεις, θα υποστηρίξω τον τερματισμό της συμφωνίας, όταν έρθει η ώρα αναθεώρησής της.

Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. – (FR) Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τις διαπραγματεύσεις μεταξύ
της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τη συμφωνία SWIFT από την τελευταία απόρριψή της, χάρη σε ενέργειες με
πρωτοβουλία της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Από το Φεβρουάριο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφαρμόζοντας με αποοφασιστικότητα τις νέες του εξουσίες, ήταν σε θέση να σημειώσει
σημαντική πρόοδο και να λάβει πρόσθετες εγγυήσεις: την προσέγγιση δύο σκελών, την οποία υποστήριξε η ομάδα
μας, τις τακτικές αναθεωρήσεις της συμφωνίας, μία αρχική αξιολόγηση σε έξι μήνες, έκθεση προόδου μετά από
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τρία χρόνια, δικαιώματα πρόσβασης και διορθώσεων, τη δυνατότητα απαγόρευσης της διαβίβασης ορισμένων
δεδομένων, την εποπτεία της εξαγωγής δεδομένων από ευρωπαϊκή αρχή στις ΗΠΑ, κ.ο.κ. Ωστόσο, αν και υπήρξε
σημαντική πρόοδος, η παρούσα συμφωνία δεν είναι τέλεια και έχει πολλές αδυναμίες. Μετά από πολλή σκέψη,
αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της παρούσας νέας συμφωνίας, διότι είναι αναγκαίο ένα νομικό πλαίσιο για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και διότι κατευθυνόμαστε εν τέλει προς ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα
ελέγχου της διαβίβασης των δεδομένων που θα επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από τώρα
και στο εξής, εναπόκειται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ελέγχουν με αυστηρό και άγρυπνο τρόπο την εφαρμογή
των όρων της συμφωνίας.

Matthias Groote και Bernhard Rapkay (S&D), γραπτώς. − (DE) Η αντιπροσωπεία του Γερμανικού
Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της καταπολέμησης της διεθνούς
τρομοκρατίας και της παροχής μόνιμης προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό
αποφασιστικότητας και αποτελεσματικότητας. Με δεδομένη τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, η
αντιπροσωπεία του SPD δεν πήρε την απόφασή της ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, μετά από μακρά και προσεκτική
σκέψη, είμαστε πλέον σε θέση να ψηφίσουμε υπέρ της συμφωνίας: οι Σοσιαλδημοκράτες πέτυχαν την εδραίωση
μόνιμου ευρωπαϊκού ελέγχου όσον αφορά την απευθείας εξαγωγή δεδομένων στο υπουργείο Οικονομικών των
ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παύσης της εξαγωγής των δεδομένων. Για εμάς, πρώτη προτεραιότητα
αποτελούσε ο περιορισμός της μαζικής μεταφοράς δεδομένων. Τα δεδομένα του ενιαίου χώρου πληρωμών δεν
καλύπτονται από τη συμφωνία· οι περισσότερες διαβιβάσεις δεν επηρεάζονται καθόλου. Η πενταετής περίοδος
διατήρησης των δεδομένων προβλέπεται να αναθεωρείται σε ετήσια βάση, με τα δεδομένα που δεν είναι αναγκαία
να διαγράφονται νωρίτερα από αυτό το διάστημα. Επιπλέον, προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση της συμμόρφωσης
προς όλα τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, με τη συμμετοχή εποπτών προστασίας των δεδομένων. Αν και
θα προτιμούσαμε να ανατεθεί ο ελεγκτικός ρόλος και η μεταφορά των δεδομένων σε δικαστική αρχή, η Europol
πρέπει να εκτελέσει την εντολή της για έγκριση της διαβίβασης των δεδομένων, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία,
υπό τον αυστηρό έλεγχο της ΕΕ. Αν και η Europol διαθέτει αξιόπιστο σύστημα προστασίας των δεδομένων, πρέπει
να συμμορφωθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της υπό πλήρη δημοκρατικό
έλεγχο.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Alvaro για τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ
και των ΗΠΑ σχετικά με ην επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοοικονομικών μηνυμάτων μεταξύ της
ΕΕ και των ΗΠΑ για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας, διότι θεωρώ ότι η εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνει
πλέον ισορροπία μεταξύ των στόχων της ασφάλειας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των στόχων της
ελευθερίας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

Αντίθετα με τη συμφωνία SWIFT που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο και την οποία καταψήφισα, η παρούσα
συμφωνία προστατεύει περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα: οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης
των δεδομένων που τους αφορούν, διασφαλίζεται το δικαίωμά τους σε διοικητική και δικαστική προσφυγή, ενώ
έχουν επίσης εισαχθεί αρκετοί περιορισμοί και απαγορεύσεις όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων.

Εντούτοις, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να επαγρυπνεί σε σχέση με την τροποποίηση των εξουσιών της
Europol, που ευθύνεται για τον έλεγχο των διαβιβάσεων, καθώς και για τη μελλοντική εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D), γραπτώς. − (SV) Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε, από κοινού με την ισπανική Προεδρία, να
διαπραγματευθεί βελτιώσεις στη συμφωνία σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων με τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ο όγκος των τραπεζικών δεδομένων που διαβιβάζονται περιορίσθηκε (δεν πρόκειται να υπάρξει διαβίβαση
δεδομένων για συναλλαγές εντός της ΕΕ) και το προσωπικό που διορίσθηκε από την ΕΕ θα εξετάζει και θα εγκρίνει
τις διαβιβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Παρόλο που στις διαπραγματεύσεις επετεύχθη ένας κάποιος βαθμός προόδου, το θεμελιώδες πρόβλημα των μαζικών
διαβιβάσεων τραπεζικών δεδομένων παραμένει. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αθώων πολιτών θα συνεχίσουν να
διαβιβάζονται στις αρχές των ΗΠΑ, κάτι που εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
Επιπλέον, θεωρούμε ιδιαίτερα ανεπαρκές, τόσο από νομική όσο και από πρακτική άποψη, το να επιτραπεί στην
Europol να είναι η αρχή που θα ελέγχει τις διαβιβάσεις.

Για τους λόγους αυτούς, επιλέξαμε να μην ψηφίσουμε υπέρ της συμφωνίας με τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαβίβαση
τραπεζικών δεδομένων.

David Martin (S&D), γραπτώς. − (EN) Δεδομένων των παραχωρήσεων και των παροχών που εξασφάλισε η ΕΕ
σε σχέση με τη συμφωνία SWIFT για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών δεδομένων, χαίρομαι που υποστηρίζω
σήμερα την παρούσα συμφωνία. Χαίρομαι ειδικότερα διότι η Ομάδα μας βοήθησε στην εξασφάλιση εγγυήσεων
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σχετικά με την απαγόρευση των τυχαίων ελέγχων, την άμεση εποπτεία του προγράμματος από αξιωματούχο της
ΕΕ και τις ετήσιες αξιολογήσεις των περιόδων διατήρησης των δεδομένων. Ο συνεχιζόμενος έλεγχος της εν λόγω
συμφωνίας έχει, ωστόσο, ζωτική σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι όροι θα εξακολουθήσουν να είναι
αποδεκτοί από το παρόν Κοινοβούλιο και τους ευρωπαίους πολίτες.

Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ διότι θεωρώ ότι η υποστήριξη της συμφωνίας που
υπήρξε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί
σωστή κίνηση και σημαντική ένδειξη ανάληψης ευθύνης.

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στην Ευρώπη, με τις οδυνηρές της
εμπειρίες από απολυταρχικά καθεστώτα που μπορούν να διαταράξουν και να στρεβλώσουν τέτοιου είδους δεδομένα.
Βάσει της νέας συμφωνίας θα είναι εφικτή η διαβίβαση ορισμένου όγκου τραπεζικών δεδομένων προς τις αρχές των
ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση θα συμμορφώνεται προς με τους αυστηρούς κανόνες περί προστασίας
των προσωπικών δεδομένων, κάτι που εμείς οι βουλευτές του ΕΚ έχουμε δεσμευτεί να ελέγχουμε. Αναγωγή σε
τέτοιες πληροφορίες πρέπει να γίνεται μόνο εάν κρίνεται σημαντικό για σκοπούς διενέργειας ερευνών στο πεδίο
καταπολέμησης της τρομοκρατίας: η πρόσβαση σε αυτές εξαρτάται από την υποβολή επαρκών αποδεικτικών
στοιχείων από τις αρχές των ΗΠΑ.

Η νέα συμφωνία συνιστά νίκη για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως για το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο.
Για την ακρίβεια, τα αιτήματά μας για αυξημένη προστασία της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών
ικανοποιήθηκαν, με τους Ευρωπαίους να λαμβάνουν διπλή εγγύηση: πρώτον, πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στα δεδομένα τους και η χρήση αυτών, και δεύτερον, κατάλληλες διαδικασίες
προσφυγής ώστε να διασφαλισθεί η προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Αυτές οι εγγυήσεις είναι ικανοποιητικές
και εξασφαλίζουν ότι οι δύο αυτές προϋποθέσεις –η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής– μπορούν να
γίνουν αμφότερες σεβαστές και να διασφαλισθούν.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα την παρούσα έκθεση. Ισοδυναμεί με έγκριση
της μεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη με τη συνενοχή φορέων, όπως το SWIFT. Υποστηρίζει
τη δυνατότητα διαβίβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες των προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη, τόσο ευρύ είναι το
πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ζητεί καμία γνήσια
εγγύηση της προστασίας των εν λόγω δεδομένων, ούτε προβλέπει δυνατότητες προσφυγής. Η παρούσα έκθεση και
η συμφωνία που επικυρώνει αποτελούν σύμβολο της υποδούλωσης της Ευρώπης στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας προβληματίζει την ΕΕ, όπως και το σύνολο
του δημοκρατικού κόσμου. Όλοι οι μηχανισμοί που βοηθούν στην ανακάλυψη πιθανών επιθέσεων έχουν θεμελιώδη
σημασία για την επιτυχία της. Η συμφωνία SWIFT αποτελεί πολύ σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, καθώς παρέχει πρόσβαση σε προνομιακές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ χωρών. Η επαναδιαπραγμάτευση της παρούσας συμφωνίας με τις ΗΠΑ
αποτελεί ευκαιρία να συνδράμει η ΕΕ αποτελεσματικά στην αποκάλυψη νέων τρομοκρατών και πιθανών επιθέσεων.
Επί του παρόντος υπάρχει μεγάλη διάθεση για συνεργασία από την πλευρά των ΗΠΑ, η οποία διευκολύνει την
επίτευξη συμφωνίας που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα διαβιβαζόμενα δεδομένα και στο πλαίσιο της οποίας
θα υπάρχει η μέγιστη δυνατή αμοιβαιότητα. Το σχέδιο λύσης που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί καλό σημείο έναρξης
για τις δύσκολες καταστάσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Καταψήφισα εκ νέου τη συμφωνία SWIFT σχετικά με την επεξεργασία
των ευρωπαϊκών τραπεζικών δεδομένων και τη διαβίβασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το πρόσχημα της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, διότι θεωρώ ότι ο ισχυρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι απαράδεκτος και
συνιστά απειλή για την ελευθερία και τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Μέσω της πρότασης αυτής, οι πλέον
συντηρητικές δυνάμεις έχουν προσπαθήσει να μας παραδώσουν δεμένους χειροπόδαρα στα συμφέροντα των ΗΠΑ
χωρίς την παραμικρή σκέψη για την ασφάλεια ή την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
μπορεί να επιτρέψει να θιγούν τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των Ευρωπαίων υπό το πρόσχημα της
καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Η προστασία των δεδομένων μέσω της συμφωνίας SWIFT δεν είναι παρά
απάτη. Η αποθήκευση απεριόριστων πακέτων δεδομένων για μία τόσο μακρά περίοδο, απουσία οιασδήποτε δικαστικής
παρέμβασης, είναι αντίθετη προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο κράτος που θεμελιώνεται στο
κράτος δικαίου. Το να είναι η ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή Europol –που ενδιαφέρεται και αυτή με τη σειρά της
για δεδομένα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας– εκείνη που θα ελέγχει τη συμμόρφωση προς τους
κανόνες προστασίας των δεδομένων και την πραγματική ύπαρξη υποψίας τρομοκρατίας, είναι σαν να βάζει κανείς
τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Επιπλέον, η ιδεα ότι οι Επίτροποι Προστασίας των Δεδομένων, οι οποίοι έχουν
συχνά αποδειχθεί αναποτελεσματικοί, θα μπορέσουν να επιτύχουν απαγόρευση ή διαγραφή στις ΗΠΑ είναι εντελώς
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γελοία. Έτσι η αύξηση της προστασίας των δεδομένων κάθε άλλο παρά πιθανή φαίνεται, και ως εκ τούτου η συμφωνία
SWIFT έλαβε από μένα ένα ξεκάθαρο «όχι».

Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Alvaro, διότι θεωρώ ότι η καταπολέμηση
της τρομοκρατίας είναι σημαντική. Η τρομοκρατία συνιστά απειλή και ως τέτοια πρέπει να καταπολεμηθεί. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό εταίρο στην προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας· πρέπει να
συνεργαστούμε μαζί τους για να εντοπίσουμε και να σταματήσουμε τυχόν χρηματοδότηση, που είναι αυτή που
ουσιαστικά συντηρεί τους τρομοκράτες.

Franz Obermayr (NI), γραπτώς. − (DE) Υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τα δεδομένα
των τραπεζικών λογαριασμών των τίμιων ευρωπαίων πολιτών μεταφέρονται μαζικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
ελάχιστα αναθεωρημένη συμφωνία SWIFT δεν συμβάλει ιδιαίτερα στην αλλαγή αυτής της κατάστασης. Δεν μπορούμε
να υποσχεθούμε στους πολίτες μας επαρκή προστασία των δεδομένων, διότι: - Τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται
συνολικά, αντί να αφορούν μόνο ατομικές περιπτώσεις, όπου υπάρχουν λόγοι που εγείρουν υποψίες. - Τα δεδομένα
θα αποθηκεύονται με αυθαίρετο τρόπο για μία ολόκληρη πενταετία. - Η συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας
των δεδομένων προβλέπεται ότι θα διασφαλίζεται από τη Europol, μολονότι η εν λόγω υπηρεσία ενδιαφέρεται και
η ίδια για τα δεδομένα. Επομένως, η εκτελεστική εξουσία αυτοελέγχεται – υποτίθεται ότι αυτό αποτελεί ανεξάρτητο
ελεγκτικό φορέα; - Οι πολίτες της ΕΕ, τα δικαιώματα των οποίων έχουν παραβιαστεί, de facto δεν έχουν την
παραμικρή δυνατότητα για επιτυχημένη προσφυγή. Οι πολίτες πρέπει πρώτα να αναλάβουν το κόστος της κίνησης
νομικών διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες! Εκείνο που επικροτήθηκε αρχικά τον Φεβρουάριο ως επιτυχία για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα αποτελεί φιάσκο. Ακόμα και ο εισηγητής παραδέχεται ότι δεν είναι απολύτως
ικανοποιημένος. Δεν παρέχει καμία πραγματική, ουσιαστική προστασία των δεδομένων και ως εκ τούτου πρέπει να
απορριφθεί.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. − (IT) Η τελική συμφωνία ικανοποιεί την πλειονότητα των αιτημάτων του
Κοινοβουλίου, προστατεύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ και διασφαλίζοντας
νομικά δεσμευτικές λύσεις για τα προβλήματα υπό εξέταση. Η συμφωνία σηματοδοτεί επίσης μία νέα φάση για τις
εξουσίες του Κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή δημοκρατική εποπτεία των διεθνών συμφωνιών. Πέραν
των βελτιώσεων εντός της συμφωνίας, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ανέλαβαν τη νομική δέσμευση να χαράξουν
το νομικό και τεχνικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε έδαφος της ΕΕ. Η δέσμευση αυτή θα
διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα τον τερματισμό των μαζικών μεταφορών δεδομένων προς τις αρχές των ΗΠΑ. Η
δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος εξαγωγής αποτελεί πολύ σημαντική βελτίωση, καθώς η συνεχιζόμενη μαζική
μεταφορά δεδομένων απομακρύνεται από τις αρχές που διέπουν τη νομοθεσία και την πρακτική της ΕΕ.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
τη νέα συμφωνία Swift. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική συμφωνία, που στοχεύει στην πάταξη της τρομοκρατίας
και του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της καταπολέμησης των παράνομων χρηματοδοτήσεων. Είναι σημαντικό
ότι η νέα αυτή συμφωνία διασφαλίζει παράλληλα το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.
Η νέα συμφωνία αναφέρεται στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού TFTP (πρόγραμμα παρακολούθησης
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Πρόκειται για μία δέσμευση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί εντός πενταετίας.
Είναι λοιπόν καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου να προχωρήσουν άμεσα
στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, προκειμένου στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη να διαθέτει ακόμα καλύτερα
εργαλεία για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ διότι συμφωνώ με τη συμφωνία που επετεύχθη και προκειμένου
να εκπληρώσω το καθήκον και την ευθύνη μου όσον αφορά την υποστήριξη της συμφωνίας που αποτέλεσε αντικείμενο
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Έχουμε γνώση της ανάγκης για ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό
της ιδιωτικής ζωής του ατόμου και την ανάγκη για διασφάλιση της συλλογικής ασφάλειας, αλλά το φαινόμενο της
τρομοκρατίας, με το οποίο ζουν καθημερινά πολλοί Ευρωπαίοι, καθιστά αναγκαία τη λήψη εξαιρετικών μέτρων.
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να αναφέρω ότι λόγω της ανάμειξής μου στην εσωτερική εκλογική διαδικασία του εθνικού
μου κόμματος, του Partido Social Democrata, δεν ήμουν σε θέση να ψηφίσω υπέρ της προηγούμενης συμφωνίας,
όπως σκόπευα. Συνειδητοποιώ την ευαίσθητη φύση του εν λόγω ζητήματος, αποτέλεσμα εμπειριών που άφησαν
το σημάδι τους στους ανθρώπους που ζούσαν υπό απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία, χωρίς καμία νομιμοποίηση,
εισέβαλλαν στην ιδιωτική ζωή των πολιτών τους. Αυτό δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μαχόμαστε νομίμως
την τρομοκρατία με νέους, ακόμα πιο καινοτόμους τρόπους, ως μοναδικό μέσο διασφάλισης της προστασίας των
θεμελιωδών ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών. Η παρούσα συμφωνία επιτρέπει τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων,
αλλά εισάγει κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία και την ιδιωτική ζωή. Προβλέπονται αυστηροί
κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξαρτώντας την πρόσβαση σε αυτά από την υποβολή
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν αντιτρομοκρατική έρευνα.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έγκριση της νέας συμφωνίας SWIFT από την πλειοψηφία
του Κοινοβουλίου αποτελεί πλήγμα για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δεσμευτική προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Υπήρξαν βελτιώσεις από το πρώτο
σχέδιο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει εκ βάθρων κριτική των μαζικών μεταφορών δεδομένων χωρίς ύπαρξη αρχικών
υποψιών και των μακρών περιόδων διατήρησης. Ο μεγάλος συνασπισμός συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών και
φιλελευθέρων αποδέχτηκε, ως εκ τούτου, χαμηλότερα πρότυπα από τις υπάρχουσες αρχές του κράτους δικαίου
και διακινδυνεύει να βρεθεί με έναν κανονισμό που θα παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, εμείς οι
Πράσινοι είμαστε αντίθετοι προς τη νέα συμφωνία και, ως προοδευτική δύναμη, στοχεύουμε σε ισχυρότερη προστασία
της ιδιωτικής ζωής και της αρχής του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας.

Ως εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία περί ολοκληρωμένης προστασίας των δεδομένων που
προγραμματίζεται από την Επίτροπο για θέματα Δικαιοσύνης, Viviane Reding, θα συνεργαστώ προσωπικά με τη
διοίκηση και τη Γερουσία των ΗΠΑ σε σχέση με δεσμευτικούς κανόνες στο εν λόγω πεδίο. Είναι επομένως πραγματικά
λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μείωσε την επιρροή του στις Ηνωμένες Πολιτείες
αποδεχόμενο σήμερα τη συμφωνία SWIFT. Μία πραγματική αλλαγή προς τη δεσμευτική προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας απαιτεί μεγαλύτερο θάρρος και προσπάθεια.

Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. − (DE) Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί η ψήφος μου κατά της
νέας συμφωνίας ως «Όχι» απέναντι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι τρομοκρατικές πράξεις πρέπει να
αποτραπούν και κάθε τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να καταδικαστεί με τους αυστηρότερους δυνατούς όρους.
Από την άλλη, υπάρχει η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα δικαιώματα των πολιτών σε καμία περίπτωση
δεν προεξοφλούνται με βεβαιότητα – αγωνιστήκαμε για αυτά. Είμαι πεπεισμένη ότι αν είχε υπάρξει μεγαλύτερη
φάση συζητήσεων σχετικά με την εν λόγω συμφωνία, θα κατέληγε με αμφότερες τις πλευρές –ΗΠΑ και Ευρώπη–
να είναι σε θέση να επιτύχουν ένα πλήρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Έκθεση: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίσαμε το κοινό ψήφισμα
των Συντηρητικών, Φιλελευθέρων και Σοσιαλδημοκρατών για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης, γιατί είναι απόρροια της αντιδραστικής «Συνθήκης της Λισαβόνας». Υλοποιεί τις προβλέψεις για τη
στρατιωτικοποίηση της ΕΕ (πολιτικοστρατιωτική επιτροπή, κέντρο διαχείρισης κρίσεων, δορυφορικό κέντρο,
στρατιωτική επιτροπή, ευρωστρατός, EULEX κλπ.), για την εφαρμογή του δόγματος των ΗΠΑ περί προληπτικού
πολέμου. Είναι εργαλείο της στρατηγικής και των πολέμων του ΝΑΤΟ. Δίνει το δικαίωμα στην ΕΕ να παρεμβαίνει
στρατιωτικά και πολιτικά με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών
μελών. Η ΕΥΕΔ περιορίζει ακόμα περισσότερο τα εθνοκρατικά κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, απονέμοντας
πλέον αρμοδιότητες στην Ε.Ε. σχεδόν στο σύνολο των τομέων άσκησης πολιτικής ενός κράτους. Θα είναι εργαλείο
εφαρμογής της υπεροχής του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου των κρατών. Ενισχύει τους ιμπεριαλιστικούς
επεμβατικούς μηχανισμούς και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ΕΕ (FRONTEX κλπ.) και δημιουργεί νέους
(π.χ. Ευρωεισαγγελία). Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη εν κρυπτώ διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους
εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Προεδρίας και της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου
της Επιτροπής, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι οξυμμένοι ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα τον συμβιβασμό που υπήρξε αντικείμενο διαπραγματεύσεων
μεταξύ των συναδέλφων μου, Elmar Brok και Guy Verhofstadt, με την Ύπατη Εκπρόσωπο, το Συμβούλιο και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, επομένως, την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ο συμβιβασμός
αυτός υπήρξε αντικείμενο εκτενών διαπραγματεύσεων και τον θεωρώ επί του παρόντος ικανοποιητικό και
ισορροπημένο. Επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει τα προνόμιά του και να διατηρήσει την κοινοτική
μέθοδο. Πάνω από όλα, ήταν αναγκαία σήμερα η εγγύηση της ταχείας υλοποίησης αυτής της ΕΥΕΔ, προκειμένου
να υπάρξει περιθώριο για διορισμούς και να βγούμε από το μη ικανοποιητικό σύστημα που ίσχυε τους τελευταίους
μήνες.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ίδρυση ενός κοινού ανεξάρτητου
φορέα της ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ολοκληρώνονται. Εύχομαι ότι το Συμβούλιο θα τηρήσει
και αυτό με τη σειρά του τη συμφωνία και ότι η απόφαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
θα εγκριθεί στα τέλη Ιουλίου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΥΕΔ θα ξεκινήσει το έργο της το συντομότερο
δυνατόν και ότι η λειτουργία της θα συμβάλει στη διαμόρφωση μίας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, που θα διασφαλίσει τη συνεκτικότητα των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ και θα
ενισχύσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλει
προσπάθειες για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εφαρμόζοντας κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας και ασκώντας ενεργά τις λειτουργίες του στον τομέα της νομοθεσίας, της διαμόρφωσης του

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL68



προϋπολογισμού και της απαλλαγής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το έργο της ΕΥΕΔ θα βασίζεται στην αρχή της
ουδετερότητας του προϋπολογισμού και να αποφύγουμε την επικάλυψη των καθηκόντων, των λειτουργιών και
των πόρων της ΕΥΕΔ με εκείνα άλλων θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα της αρμοδιότητας
και της λογοδοσίας τόσο σε ζητήματα που αφορούν τη χρήση των χρημάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο
και σε σχέση με την εκχώρηση των εξουσιών.

Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης που καταρτίσθηκε από τον κ.
Brok, διότι σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη θέση σε λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης, καθώς θα ζητείται η γνώμη του πριν από την έναρξη κάθε αποστολής της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, ο
προϋπολογισμός αυτής θα υπόκειται σε πολιτικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο.

Η Ρουμανία προτίθεται να παράσχει τις υπηρεσίες των μελών του προσωπικού της που διαθέτουν την αναγκαία
εμπειρία για να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί. Η
χώρα μου έχει αποδείξει τη δέσμευσή της έναντι ευρωπαϊκών αποστολών διαχείρισης κρίσεων. Έχουμε συνεισφέρει
περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες, αστυνομικούς, στρατονόμους, διπλωμάτες, δικαστές και στρατιώτες
στις περισσότερες στρατιωτικές και μη αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της πολιτικής που αφορά την πρόσληψη προσωπικού
πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της αρμοδιότητας και της γεωγραφικής ισορροπίας.

Dominique Baudis (PPE), γραπτώς. – (FR) Με τις νέες αρμοδιότητες που απέκτησε μετά την έγκριση της Συνθήκης
της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή διπλωματία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ) αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο εν προκειμένω.

Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ΕΥΕΔ διότι, προκειμένου να επιτύχει
στην αποστολή της, η Ύπατη Εκπρόσωπος χρειάζεται επειγόντως να αποκτήσει έναν ικανό διπλωματικό κλάδο. Η
απόφασή μου βασίζεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης της Μαδρίτης της 21ης Ιουνίου, όπου επετεύχθη θεσμική
ισορροπία.

Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για το αρχικό σχέδιο διατηρήθηκε. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα
είναι πλεόν σε θέση να συνεργαστούν για τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής και λειτουργικής ευρωπαϊκής
διπλωματικής υπηρεσίας. Είμαι βέβαιος ότι οι ακόλουθες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ίδρυση της ΕΥΕΔ θα
τηρήσουν αυτήν την ισορροπία.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. − (IT) Εξαρχής, ορισμένες απόψεις της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης ήταν ασαφείς και αμφιλεγόμενες. Θα έπρεπε να εξετάσουμε με έναν κάποιο προβληματισμό τις
πιθανές αντιθέσεις που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ της δραστηριότητας της μελλοντικής διπλωματικής
υπηρεσίας της ΕΕ και εκείνης που εκτελείται κατά παράδοση από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη δεν θα είναι πλέον
ελεύθερα να καθορίζουν τη δική τους εξωτερική πολιτική; Μπορεί η κατάσταση για την οποία εκφράζω ανησυχίες
να μην είναι άμεσα επικείμενη, αλλά δεν παύει να κρίνεται σκόπιμο να αναρωτηθούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος
της δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής υπηρεσίας όπως η παρούσα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Για να το θέσω ξεκάθαρα: αν η βασική ιδέα είναι η εξομοίωση με το πρότυπο των ΗΠΑ, όπου την εξωτερική πολιτική
διαχειρίζεται άμεσα και αποκλειστικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση που βρίσκεται πάνω από τους επικεφαλής των
50 κρατών, τότε πρέπει να θυμάται κανείς ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκλέγεται από τον λαό, και ότι κάθε τέσσερα
χρόνια η εξωτερική της πολιτική λαμβάνει δημοκρατική νομιμοποίηση, κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο –ακόμα και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης– δεν διαθέτουν. Ως εκ τούτου,
καταψηφίζοντας την έκθεση Brok, εκφράζω την προτίμησή μου προς μία διακυβερνητική ευρωπαϊκή εξωτερική
πολιτική, διότι το να βασιστούμε στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) σε ευρωπαϊκό
επίπεδο δεν εγγυάται την υπερθνικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. – (RO) Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι πολιτες θα ασκούν μεγαλύτερο
έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης. Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε αυξημένες δημοσιονομικές αρμοδιότητες
στον εν λόγω τομέα σε μία συγκυρία κατά την οποία ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας πρόκειται να υπαχθεί σε
έλεγχο από το νομοθετικό σώμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί σήμερα περίπου 7.000 διπλωμάτες και δημοσίους
υπαλλήλους που θα διασφαλίσουν ότι οι στόχοι της ΕΕ θα υπερβαίνουν τους εθνικούς ή και τους διακυβερνητικούς
στόχους. Όλοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα λογοδοτούν πολιτικά στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με τις διευρυμένες αρμοδιότητες που αυτό έχει αποκτήσει μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο σημείωσε μία νίκη, διότι επέβαλε με επιτυχία τη λογική ότι μεγάλο τμήμα του έργου
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της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και να διασφαλίζει την ειρήνη στον κόσμο. Αυτό καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει συνειδητά τον
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της ως εξαγωγέα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, δυστυχώς, παραβιάζονται
σήμερα σκοπίμως σε πολλές χώρες του κόσμου.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την οργάνωση και τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του
ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο και για τον συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής των 27 κρατών μελών. Κατά τις
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε την ενίσχυση της ενωσιακής
διάστασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του ρόλου του ίδιου
Κοινοβουλίου στους πολιτικούς και δημοσιονομικούς τομείς της νέας αυτής οντότητας.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, γιατί η συγκρότησή της γίνεται με αδιαφανείς διαδικασίες, με συγκεχυμένες αρμοδιότητες και σαφέστατα
περιορισμένο τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού αιρετού θεσμού της ΕΕ, που
περιορίζεται μόνο σε πτυχές προϋπολογισμού. Επιπλέον, καταψήφισα γιατί η ΕΥΕΔ προορίζεται για εργαλείο
περαιτέρω στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εντάσσει σε αυτήν και στρατιωτικές δράσεις, ακόμα
και σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συνδέει την εξωτερική
της πολιτική ή την πολιτική αλληλεγγύης σε περιπτώσεις κρίσης, με στρατιωτική δράση και στρατιωτικοποιημένες
δομές και μηχανισμούς. Οφείλει να διαμορφώσει πολιτική και όργανα που θα εξασφαλίζουν αυτόνομο και φιλειρηνικό
ρόλο στις διεθνείς σχέσεις, μακριά από τους αμερικάνικους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς και παρεμβάσεις. Να
κινείται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ για ένα κόσμο ειρήνης και αλληλεγγύης.

Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. − (EN) Απείχα από την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 80 διότι,
ενώ πρέπει να διασφαλισθεί η δυνατότητα ελέγχου της ΕΥΕΔ από τις εθνικές κυβερνήσεις, η εν λόγω τροπολογία
εγγυάται επίσης το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνει το ίδιο. Δεν είναι αποδεκτό για ένα κυρίαρχο
έθνος να ελέγχεται η υπηρεσία εξωτερικής δράσης του από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Δεν είναι δουλειά του ΕΚ
να το κάνει.

Mário David (PPE), γραπτώς. − (PT) Με τεράστια ικανοποίηση ψήφισα υπέρ της έκθεσης Brok. Μετά από αρκετούς
μήνες συζητήσεων στο Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή, επιτέλους υψώθηκε λευκός καπνός
από τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα εφαρμόσει τον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της Συνθήκης της Λισαβόνας, ούτως ώστε
να δοθεί προτεραιότητα στην κοινοτική μέθοδο στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και του τρόπου με τον
οποίο κατανέμεται η εξωτερική βοήθεια της ΕΕ, και ότι τα κράτη μέλη (και πιο συγκεκριμένα, ορισμένα υπουργεία
Εξωτερικών ορισμένων κρατών μελών) θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τη δημιουργία της νέας αυτής οντότητας,
καθώς και τις νέες αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά που ανατέθηκαν στην Ύπατη Εκπρόσωπό της, ως αποτέλεσμα
της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ελπίζω επίσης ότι εκείνο που ορισμένα κράτη μέλη ή οι αρμόδιοι
των κυβερνήσεων των χωρών αυτών θεωρούν επέμβαση στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, ως έθνος ή κυβέρνηση,
δεν θα συνεχιστεί, και ότι η πορτογαλική κυβέρνηση θα αγωνιστεί για εκπροσώπηση που θα μας δώσει κύρος για
την ποιότητα, τις αρμοδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τον αναλογικό αριθμό των εμπλεκόμενων εθνικών
αντιπροσώπων. Ως μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου, δεν επιθυμούμε μία υπηρεσία που θα συνιστά αποτέλεσμα
διακυβερνητικών ελέγχων και ισορροπιών, αλλά μία υπηρεσία που θα ανήκει στην Ένωση.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. − (IT) Η κοινή εξωτερική πολιτική και η κοινή οικονομική πολιτική
αποτελούν αναγκαίους στόχους της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει να θυμάται κανείς ότι το κοινό
νόμισμα επιλέχθηκε μεταξύ άλλων προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης, η οποία είχε φτάσει σε
τέλμα στη Νίκαια. Με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
κινδυνεύει να υιοθετήσει μία προσέγγιση απραξίας που θα οδηγήσει σε παράλυση και δεν θα αποτελέσει την αφετηρία
μίας χρηστής ενοποιητικής διαδικασίας.

Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. – (EN) Επικροτώ την έκθεση Brok όπως τροποποιήθηκε. Είχε ουσιαστική
σημασία να αντισταθούμε στην πρόταση για υπαγωγή της αναπτυξιακής πολιτικής στην εξωτερική μας πολιτική.
Χρειαζόμαστε μία αυτόνομη υπηρεσία ανάπτυξης, η οποία θα λογοδοτεί σε αυτόνομο Επίτροπο που θα είναι
αρμόδιος σε θέματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, όπως προκύπτει από την παρούσα έκθεση, ο
Επίτροπος για θέματα Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για ολόκληρο τον κύκλο του προγραμματισμού, του σχεδιασμού
και της εφαρμογής του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας.
Εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία στην πρόταση που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες. Ωστόσο,
οι τροπολογίες που εισήχθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύουν την εξουσία της Επιτροπής έναντι του
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επιχειρησιακού προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, εγγυώνται την κοινοβουλευτική εποπτεία και σαφή γραμμή
δημοκρατικής λογοδοσίας.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), καθώς η συμφωνία που επετεύχθη ενισχύει την κοινοτική
ταυτότητα της ΕΥΕΔ και την πολιτική και δημοσιονομική αρμοδιότητά της ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Τον Νοέμβριο του 2006, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που αναγνώριζε
τη στρατηγική σημασία των ευρωπαϊκών γλωσσών στη διεθνή επικοινωνία –αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και
γαλλικά, σύμφωνα με τον αριθμό των ομιλητών τους– ως όχημα επικοινωνίας και μέσο αλληλεγγύης, συνεργασίας
και οικονομικών επενδύσεων. Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι αυτές οι γλώσσες αποτελούν
σημαντική γέφυρα μεταξύ ανθρώπων και χωρών σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Τη στιγμή που καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΥΕΔ, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να
αξιοποιηθεί στο έπακρο η επικοινωνιακή δυνατότητα των παγκόσμιων ευρωπαϊκών γλωσσών που ανέφερα, και να
υιοθετηθούν ως γλώσσες εργασίας. Οι κανόνες και η πρακτικές που διέπουν τις γλώσσες στην παρούσα υπηρεσία
θα αποκαλύψουν το εύρος της δέσμευσής της για εξωτερική επικοινωνία.

Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη χαρά μου για τη δημιουργία της ΕΥΕΔ, και ελπίζω ότι θα παράξει
αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις ελπίδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκομίσει πολλά οφέλη από μία
ικανή και αποδοτική ΕΥΕΔ, η οποία θα είναι σε θέση να αποτελεί τη φωνή της ΕΕ στο παγκόσμιο προσκήνιο και να
συνεργάζεται δυναμικά με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Στόχος της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της
οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ενός φορέα λειτουργικά
ανεξάρτητου από την Ένωση και υπό την εξουσία της Ύπατης Εκπροσώπου, ο οποίος δημιουργήθηκε βάσει του
άρθρου 27, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει και αυτό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης,
ιδίως όσον αφορά τις λειτουργίες πολιτικού ελέγχου του (που ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 1 της ΣΕΕ),
καθώς και τις νομοθετικές και δημοσιονομικές λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες. Η Ύπατη
Εκπρόσωπος πρέπει επίσης να συμβουλεύεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βασικές πτυχές
και τις θεμελιώδεις αποφάσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και πρέπει να
διασφαλίζει ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου λαμβάνονται δεόντως υπόψη· η ΕΥΕΔ επικουρεί την Ύπατη Εκπρόσωπο
σε αυτό το καθήκον. Πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εμπιστευτικές πληροφορίες στη σφαίρα της ΚΕΠΠΑ. Μην έχοντας αντιρρήσεις,
ψήφισα υπέρ της έγκρισης της παρούσας απόφασης.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση, η οποία προέκυψε κατόπιν
διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου σε σχέση με ένα από τα βασικά
σημεία της Συνθήκης της Λισαβόνας και κεντρικό στοιχείο του ομοσπονδιακού συστήματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο διαθέτει τώρα νομικό χαρακτήρα, όπως υποστηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Σημειώνεται
ότι η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 άτομα στις πρεσβείες της ΕΕ σε διάφορες χώρες
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παρατηρούμε ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα μας δεν εγκρίθηκαν, κάτι που οξύνει ακόμα
περισσότερο την κατάσταση, ιδίως εκείνες που υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές δομές της ΕΕ δεν πρέπει να
αποτελούν τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει καν θεσμική σύνδεση
μεταξύ τους. Το ίδιο συνέβη και όσον αφορά τις δομές πληροφοριών της ΕΕ.

Η απόρριψη της πρότασης που υποβάλαμε στο Συμβούλιο να μπει τέλος στην ανάπτυξη και να καταργηθούν οι
στρατιωτικές και πολιτικο-στρατιωτικές δομές υπό τη δικαιοδοσία του, καθώς και να δοθεί τέλος στη χρηματοδότηση
στρατιωτικών και πολιτικο-στρατιωτικών δραστηριοτήτων, προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν,
επομένως, πολλές αιτίες που προκαλούν ανησυχία σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πορεία
που αυτή ακολουθεί.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. – (PL) Πριν από εννέα χρόνια, κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης βελγικής Προεδρίας, ξεκίνησαν στο Laeken εργασίες σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη, που
είχαν ως στόχο την ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας τη συνεκτική και
αυξάνοντας την παρουσία της στη διεθνή αρένα. Παρά τις πολλές επιπλοκές που συνδέονται με τη μεταρρύθμιση
των συνθηκών της ΕΕ, σήμερα οι Βέλγοι έχουν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν τις προσπάθειές τους και να
ξεκινήσουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης – κατά την πρώτη επέτειο της θέσης σε
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Εμείς, ως μέλη ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
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ενισχύθηκε μέσω της Συνθήκης, μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων
της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κ. Ashton, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η ΕΥΕΔ εξελίσσεται κατά τον τρόπο που υποστηρίχθηκε
από το Κοινοβούλιο. Η έκθεση του κ. Brok και του κ. Verhofstadt αποτελεί σημαντικό έγγραφο που συνοψίζει
όλο αυτό το έργο και αξίζει να έχει υποστήριξη. Τι κατόρθωσε να κερδίσει το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις
με την Ύπατη Εκπρόσωπο; Καταρχάς, μία διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μία διακυβερνητική
υπηρεσία· και τούτο συνεπάγεται τη διασφάλιση ότι ποσοστό 60% των θέσεων θα διορίζονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κατά δεύτερον, πολιτική και δημοσιονομική εποπτεία της ΕΥΕΔ από το Κοινοβούλιο, που σημαίνει δυνατότητα
διεξαγωγής συνέντευξης των υποψηφίων για τις θέσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών και ελέγχου των
οικονομικών του θεσμικού οργάνου, όπως ισχύει και για την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Κατά τρίτον, ισόρροπη
κατανομή των θέσεων ως προς την εθνικότητα και το φύλο, καθώς και επανεξέταση της σύνθεσης της υπηρεσίας
το 2013 προκειμένου να διορθωθούν τυχόν ανισορροπίες.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Χαίρομαι για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων και της βαρόνης Ashton σχετικά με τον καθορισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης. Πρόκειται για μία ισορροπημένη υπηρεσία όσον αφορά την οργάνωση και τη σύνθεσή της, και θα
δημιουργηθεί για να επικουρήσει τη βαρόνη Ashton στο έργο της ως Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, θα οδηγήσει σε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων πολιτικού και δημοσιονομικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Εύχομαι ειλικρινά ότι η εν λόγω υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς
όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία θα επιδεικνύει έτσι γνήσια πολιτική συνοχή και θα εκφράζεται ομόφωνα
στο διεθνές προσκήνιο. Μόνο σπουδαιότερη μπορεί να βγει από αυτό, και οι ενέργειές της θα είναι περισσότερο
νόμιμες και αποτελεσματικές.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Η πρόταση που υποβλήθηκε από τη βαρόνη Ashton είναι
απαράδεκτη. Υποστηρίζει την τυποποίηση της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπό την αιγίδα της ιδίας και της Επιτροπής,
και την ακύρωση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών εν προκειμένω. Η παρούσα έκθεση διαθέτει το ελάχιστο
πλεονέκτημα ότι ζητεί την εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών μεταξύ του ευρωπαϊκού διπλωματικού προσωπικού
υπό τις εντολές της βαρόνης Ashton και της Επιτροπής. Ιδού πού καταλήξαμε σε αυτήν την Ευρώπη: να παρακαλούμε
για το δικαίωμα να παραμείνουμε σιωπηλοί, αλλά με δίκαιο τρόπο! Καταψηφίζω το παρόν κείμενο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας επέφερε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μία ισχυρή ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία.
Η δημιουργία της ΕΥΕΔ προβλέπεται να διασφαλίσει τη συνοχή της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης και τη διενέργεια
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διότι θεωρώ ότι ο εν λόγω φορέας θα θεσμοθετήσει τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μέσω της ψήφου μου ήθελα να εκφράσω την πλήρη απόρριψή μου για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
που σχετίζονται με τη δημιουργία της ΕΥΕΔ, καθώς οι εισηγητές και η βαρόνη Ashton υπέκυψαν στην πίεση
ορισμένων κρατών μελών και ξέχασαν τελείως τους δημοκρατικούς κανόνες. Η ΕΥΕΔ θα μετατραπεί σε sui generis
θεσμικό όργανο που λειτουργεί εκτός των βασικών μηχανισμών ελέγχου κάθε δημοκρατικού συστήματος. Πιστεύω
ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που
εκλέγεται με δημοκρατικό τρόπο, και τα εθνικά κοινοβούλια όχι μόνο θα ασκούν δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά και
πολιτικό έλεγχο επί της ΕΥΕΔ. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην ομάδα μου ο ουσιαστικά στρατιωτικός
προσανατολισμός της ΕΥΕΔ και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του μη στρατιωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής
εξωτερικής πολιτικής θα τεθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – πιο συγκεκριμένα,
καθετί που σχετίζεται με την αναπτυξιακή συνεργασία και την επίλυση των συγκρούσεων. Για αυτούς τους λόγους
η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών,
που δεσμεύεται έναντι των αξιών της ειρήνης και της αποστρατιωτικοποίησης της ΕΕ, δεν υποστηρίζει τη δημιουργία
της ΕΥΕΔ.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. – (FR) Κατόπιν των δύσκολων συζητήσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που διεξήχθησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών
επιτροπών και των διαφόρων πολιτικών ομάδων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, κ. Brok, για την
ενεργό συμμετοχή του στο ζήτημα. Η σημερινή ψηφοφορία θέτει τα θεμέλια μίας ισχυρής διπλωματικής υπηρεσίας
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η κοινοτική ταυτότητα της υπηρεσίας θα ενισχυθεί και θα διασφαλισθεί επίσης
η πολιτική και δημοσιονομική λογοδοσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 60%
του προσωπικού της νέας αυτής υπηρεσίας θα είναι αξιωματούχοι της ΕΕ. Είναι ωστόσο λυπηρό που οι ακροάσεις,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των ειδικών αντιπροσώπων για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα παραμείνουν
«ανεπίσημες»· ελπίζω ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Εντούτοις, ενισχύεται η
αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επανεξέταση, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές στο πλαίσιο της

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL72



Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ.

Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. − (EN) Αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και να στηρίξω στο έπακρο τη σύσταση αυτού που αποτελεί
ουσιαστική καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας και ιστορική απόφαση για το μέλλον της Ευρώπης. Μόλις
επτά μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της νέας Συνθήκης, κατορθώσαμε από κοινού να καταλήξουμε σε συναίνεση,
εξασφαλίζοντας την πολιτική και δημοσιονομική λογοδοσία της νέας υπηρεσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτός ο εποπτικός ρόλος θα εγγυηθεί τον πραγματικά δημοκρατικό έλεγχο της υπηρεσίας, που έχει τεράστια
σημασία για εμένα.

Η παρούσα έκθεση θα εξασφαλίσει γεωγραφική ισορροπία καθώς και καλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων
πτυχών της ΕΥΕΔ. Το ζήτημα δεν είναι η επικάλυψη των διπλωματικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, αλλά η ενίσχυση
των διπλωματικών υπηρεσιών της ΕΕ. Μία συμφωνία αυτού του είδους αποτελεί σαφή ένδειξη της δέσμευσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να προωθήσει τις αξίες της με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Θα επιτρέψει στην ΕΕ να ασκήσει πραγματική επιρροή στο διεθνές σκηνικό. Πρόκειται για μία ευκαιρία που
παρουσιάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα κράτη μέλη της.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. − (IT) Ο έγκαιρος συντονισμός των διαφόρων τομέων της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ από την Επιτροπή είναι εμφανώς σημαντικός. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υπό
την εξουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και
Αντιπροέδρου της Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να καταστήσει αποτελεσματικότερη την εξωτερική δράση της ΕΕ
στο παγκόσμιο σκηνικό, κυρίως κατά τρόπο που θα αποτρέπει τις ασυνέπειες και την επικάλυψη των εργασιών, και
θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμη συνεκτικότητα κατά την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων και των
θεμελιωδών αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. − (PT) Ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας
συζητήθηκε εκτενώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και όπου ήμουν σε θέση να εκφράσω τις
απόψεις μου, και ως μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), υποστηρίζω
και ψηφίζω υπέρ της παρούσας έκθεσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε ενοποιημένη θέση μεταξύ των
πολιτικών Ομάδων, κοινό συμφέρον των οποίων αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων που
ανατέθηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως στο συγκεκριμένο Κοινοβούλιο, τόσο από την άποψη του
πολιτικού ελέγχου όσο και από την άποψη του δημοσιονομικού ελέγχου της ΕΥΕΔ. Επαναλαμβάνω τον αρχικό και
διαρκώς επαναλαμβανόμενο προβληματισμό μου, μεταξύ άλλων και μέσω προτάσεων για την αλλαγή των σχεδίων
της έκθεσης, που μπορεί να συνοψισθεί ως ανάγκη διασφάλισης της γεωπολιτικής ισορροπίας της ΕΥΕΔ που
πρόκειται να εγκανιασθεί. Θα ήθελα να τονίσω τη δέσμευση της Ύπατης Εκπροσώπου για τη σύσταση μίας ομάδας
που θα βασίζεται στη γεωγραφική ισορροπία, με εκπροσώπους από τα 27 κράτη μέλη, που θα καταργεί κάθε είδος
διάκρισης και θα προωθεί την ισότητα.

Bernhard Rapkay (S&D), γραπτώς. − (DE) Ως εισηγητής της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι, μεταξύ άλλων και ως αποτέλεσμα των τροπολογιών της
στο άρθρο 6 της πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου, η έκθεση σχετικά με την οποία επετεύχθη σήμερα συμφωνία
δεν έχει καμία απολύτως δεσμευτική ισχύ για εμένα ως εισηγητή ή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του
κατά τις συζητήσεις για την προσαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων. Αυτό
περιλαμβάνει ιδίως τις υποσημειώσεις που εγκρίθηκαν σήμερα στο κείμενο. Έκθεση σχετικά με νομοθετική πρόταση
για την οποία ζητήθηκε απλώς η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να έχει δεσμευτική ισχύ για τους
τομείς στους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει διαφορετικής νομικής βάσης, διαθέτει εξουσία συναπόφασης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έγκριση του Κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για μία
πιο συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες
των πολιτών. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί καλύτερη υπηρεσία.

Λυπούμαστε που η κ. Ashton, η Επιτροπή και πολλές εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν το σθένος να καταλήξουν σε
πιο φιλόδοξη λύση. Υποστηρίζουμε τον συμβιβασμό, διότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά την
αρχική πρόταση της κ. Ashton. Σημεία βελτίωσης συνιστούν η ισχυρή διάρθρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
οι εγγυήσεις για την αναπτυξιακή πολιτική και κατά της επανακρατικοποίησης των κοινοτικών πολιτικών, ο
ενισχυμένος δημοκρατικός έλεγχος, ο περισσότερο διαφανής προϋπολογισμός της εξωτερικής πολιτικής και η
ισορροπία μεταξύ των φύλων.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν είναι τέλεια. Στις αδυναμίες της περιλαμβάνονται οι μη σαφώς καθορισμένες δομές
διαχείρισης κρίσεων, η έλλειψη μόνιμων βοηθών για την κ. Ashton και το περιορισμένο φάσμα των προξενικών
υπηρεσιών της ΕΥΕΔ που παρέχονται προς τους πολίτες. Πολλά θα εξαρτηθούν τώρα από τον τρόπο εφαρμογής
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του συμβιβασμού – επομένως, η μπάλα είναι πίσω στο γήπεδο της κ. Ashton, των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Πρέπει να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν ένα κοινό esprit de corps και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό που
οδηγεί σε διαίρεση.

Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. − (DE) Όπως πάντα, είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν και να
εξισορροπηθούν τα διάφορα συμφέροντα και θέσεις. Ωστόσο, στην τρέχουσα διαμάχη, δεν πρέπει να λησμονήσουμε
τον κύριο στόχο, που είναι η επίτευξη αποδοτικής και συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Μένει ακόμα να
διευκρινισθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: • Προσωπικό – ποιοι και πόσοι; • Ισότητα – το προσωπικό πρέπει να
επιλέγεται βάσει των αρχών περί ισότητας μεταξύ των φύλων. • Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ; • Η
εποπτεία του προϋπολογισμού πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. • Κάτι πολύ σημαντικό
για τους φορολογούμενους πολίτες: πόσο υψηλό είναι το κόστος; Σε κάθε περίπτωση, αυτό το κόστος πρέπει να
κυμαίνεται σε λογικά και κατανοητά επίπεδα. Εν προκειμένω, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συνέργειες προκειμένου
να επιτύχουμε μέγιστη ποιότητα και εξοικονόμηση κόστους.

Πρόταση ψηφίσματος: Κοσσυφοπέδιο (B7-0409/2010)

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – (EL) Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε
το ψήφισμα, γιατί επιδιώκει την εμπέδωση της παράνομης απόσχισης του Κοσσόβου, που επιβλήθηκε με τη δύναμη
των όπλων του ΝΑΤΟ και των εκβιασμών της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το ψήφισμα αθωώνει
το ΝΑΤΟ για τον πόλεμο και τον διαμελισμό της Σερβίας, στηρίζει τη διαιώνιση της παρουσίας στρατευμάτων και
βάσεων του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο και στην ευρύτερη περιοχή, τις ευρωενωσιακές επεμβάσεις με την εγκατάσταση
των δικών της δυνάμεων μέσω της EULEX. Το σχετικό ψήφισμα επιδιώκει να προκαταλάβει την απόφαση του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τη νομιμότητα της απόσχισης του Κοσσόβου. Η ιμπεριαλιστική πολιτική της
ΕΕ, που στηρίζει το ψήφισμα, οξύνει τα προβλήματα των εργαζομένων του Κοσσόβου, την εκμετάλλευση, τη
διαφθορά, την εγκληματικότητα, με την ένταση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, προσφέροντάς τους ως μόνη
διέξοδο τη μετανάστευση. Οξύνει την αστάθεια της περιοχής, την καταπίεση των Σέρβων και συνολικά των κατοίκων
του Κοσσόβου, τα προβλήματα από την παρουσία της EULEX και του ΝΑΤΟ.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί τμήμα μίας πολύ ευαίσθητης γεωγραφικής
ζώνης, στην οποία η ΕΕ πρέπει να διατηρεί διαρκώς εστιασμένη την προσοχή της. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω
την αξιοθρήνητη έλλειψη συνοχής εντός της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική γραμμή που πρέπει να υιοθετηθεί σε
σχέση με την εν λόγω χώρα, κάτι που καταγγέλλεται από το παρόν ψήφισμα. Ουσιαστικά, πέντε κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, κάτι που ωστόσο ζητήθηκε
το 2008. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για εσωτερική συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
για αξιοπιστία αυτής στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου, και κοινή πολιτική στάση, ιδίως ως προς ζητήματα τόσο
βασικά όσο είναι η έκδοση θεωρήσεων. Μου φαίνεται επίσης ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για όλες
τις χώρες της εν λόγω περιοχής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη σταθεροποίηση της περιοχής, σταθεροποίηση
που είναι προς όφελος της κοινότητάς μας συνολικά. Όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, η προοπτική της προσχώρησής
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ισχυρό καταλύτη για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ιδίως
εκείνων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν ήδη αναφερθεί και τις οποίες πρέπει να ενθαρρύνουμε.
Στηρίζω αναμφίβολα το παρόν ψήφισμα, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή προοπτική του
Κοσσυφοπεδίου, γιατί το θεωρεί και το αντιμετωπίζει σαν ανεξάρτητο κράτος. Το ψήφισμα δεν σέβεται την απόφαση
1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα καλεί τα 5 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και την
Ελλάδα, που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της μονομερούς ανεξαρτητοποίησης του Κοσσυφοπεδίου να
το πράξουν, να παραβιάσουν δηλαδή την απόφαση του ΟΗΕ. Συνεπώς το ψήφισμα δεν βοηθά στην αντιμετώπιση
του προβλήματος και δεν συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, στο
ψήφισμα γίνεται έκκληση για ακόμα ισχυρότερη παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο της EULEX.

Mário David (PPE), γραπτώς. − (PT) Καταψήφισα το παρόν ψήφισμα. Το παρόν ψήφισμα, η ανάλυση της
κατάστασης και η προτεινόμενη κατεύθυνση επιβεβαιώνουν πόσο δίκιο είχε όποιος ήταν αντίθετος με την απόσχιση
του Κοσσυφοπεδίου.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Το Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να μην έχει αναγνωριστεί ομόφωνα από τα
κράτη μέλη. Η επιφύλαξη με την οποία αντιμετωπίζουν ορισμένοι τη νέα αυτή χώρα θα βασίζεται ασφαλώς σε
πολιτικά και στρατηγικά κίνητρα, αλλά και σε λόγους πιο πρακτικής φύσης, που πηγάζουν κυρίως από τον
ανησυχητικό τρόπο με τον οποίο η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα ανθούν στην εν λόγω περιοχή, εμποδίζοντας
το Κοσσυφοπέδιο να ισχυριστεί δικαίως ότι διαθέτει κράτος δικαίου.
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Όπως και άλλα κράτη στην περιοχή των Βαλκανίων, δέον θα ήταν το Κοσσυφοπέδιο να παρουσιάσει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι ακολουθεί μία πορεία χωρίς επιστροφή όσον αφορά την έγκριση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων
που, αφενός, στηρίζουν την ευρωπαϊκή του επιλογή και, αφετέρου, ενισχύουν τους πολιτικούς του φορείς, θέτοντας
τις βάσεις ώστε οι πολίτες να ακολουθήσουν τη δημοκρατία και να απορρίψουν τη βία, ιδίως την εθνοτική βία, ως
μέσο επίλυσης των συγκρούσεων. Είναι μακρά ακόμα η πορεία του Κοσσυφοπεδίου.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Το παρόν ψήφισμα αναφέρεται στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας
του Κοσσυφοπεδίου της 17ης Φεβρουαρίου 2008, που αναγνωρίσθηκε από 69 χώρες, και ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη να συνεργαστούν κατά την κοινή τους προσέγγιση έναντι του Κοσσυφοπεδίου, λαμβάνοντας υπόψη την
προβλεπόμενη προσχώρηση του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ. Γνώμη μου είναι ότι, παρά την πολύ δύσκολη κληρονομιά
των ενόπλων συγκρούσεων, η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ συνιστά ισχυρό κίνητρο για τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις στο Κοσσυφοπέδιο, και κάνω έκκληση για τη λήψη πρακτικών μέτρων που θα καταστήσουν την
προοπτική αυτή περισσότερο απτή για τους πολίτες του, μέσω της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της ενίσχυσης του κράτους δικαίου.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το απλό γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν
να μην έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου αρκεί για να μας πει ότι το περιεχόμενο του παρόντος
ψηφίσματος είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, η πλειοψηφία του παρόντος Κοινοβουλίου
συγκαλύπτει μία πράξη που είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία που
κατατέθηκε από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστεράς των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών και απορρίθηκε από την πλειοψηφία, η επανέναρξη του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποτελεί τον μοναδικό δρόμο που ενδέχεται να οδηγήσει σε σταθερότητα και ειρήνη
με διάρκεια στην περιοχή.

Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. − (IT) Η πρόταση ψηφίσματος της κ. Lunacek δείχνει σαφώς την περιορισμένη
πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα και πιστεύω ότι τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί καθιστούν την προσχώρησή
της στην ΕΕ ακόμα λιγότερο πιθανή, καθώς αυτό θα όξυνε τον ετερογενή χαρακτήρα της Ένωσης, κάτι στο οποίο
έχουν συμβάλει και οι πιο πρόσφατες προσχωρήσεις. Ομοίως με τα όσα ανέφερα σχετικά με την ένταξη της Αλβανίας
στην ΕΕ, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει αν θα περιοριστεί στο να αποτελεί
έναν φορέα που θα βασίζεται αποκλειστικά σε γεωγραφικά κριτήρια ή αν επιθυμεί να γίνει περισσότερο οργανική,
συνεκτική και αποτελούμενη από κράτη που, παρά την ποικιλομορφία τους, επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση κοινά
χαρακτηριστικά που είναι συναφή προς το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Το κεντρικό γεγονός ότι πέντε κράτη μέλη δεν
αναγνωρίζουν την εθνική κυριαρχία της χώρας παραμένει εμπόδιο που, επί του παρόντος, καθιστά την πρόσβαση
του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρώπη παράδοξη. Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση
ψηφίσματος της κ. Lunacek.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου αποτελεί έγγραφο, η συντάκτρια του οποίου είναι προφανές ότι δεν ζει στον
πραγματικό κόσμο και δεν συνειδητοποιεί ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν αναγνωρίζεται ως μέλος της διεθνούς κοινότητας.
Η προσπάθεια αντικατάστασης της άσκησης πιέσεων μέσω της βελτίωσης της εσωτερικής οικονομικής κατάστασης,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συνύπαρξη των αρχικών κατοίκων, με άλλα λόγια των Σέρβων, των Γκοράνι, των
Ρομ και άλλων υφιστάμενων εθνοτικών ομάδων, με την πλειονότητα που αποτελούν οι Αλβανοί, να αποτραπεί ο
εκφοβισμός των κατοίκων που ανήκουν σε μειονότητες και να ακολουθηθεί αυστηρή προσέγγιση έναντι των ομάδων
που διανέμουν ναρκωτικά σε ολόκληρη την Ευρώπη – αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που μπορούν να συμβάλουν
στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα και να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία. Εξακολουθεί να μην
είναι εφικτή η επανέναρξη της εγγραφής των πολιτών, και η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται πλήρως από τις ξένες
οικονομικές ενισχύσεις. Υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης που θα διασφαλίσει τουλάχιστον δίκαιες τοπικές
εκλογές και όρους λειτουργίας των τοπικών αρχών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου
εγκλήματος παραμένει καθαρά τυπικό ζήτημα στην επικράτεια αυτή και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την
αποκέντρωση και τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, μέχρι στιγμής δεν έχει κανέναν ουσιαστικά
αντίκτυπο στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η ανεξέλεγκτη, εκτεταμένη διαφθορά και το λαθρεμπόριο
όπλων και ναρκωτικών προκαλούν αναταραχές στην περιοχή. Είναι περίεργο που το νόμισμα της εν λόγω περιοχής
είναι το ευρώ. Ιδίως εφόσον δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού
νομίσματος, ούτε καν σε επιφανειακό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν μπορεί να συμφωνήσει με ένα τέτοιο σχέδιο.

Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Εξεπλάγην δυσάρεστα όταν διάβασα στις εφημερίδες στην
αρχή της εβδομάδας ότι ένοπλος πυροβόλησε τέσσερις φορές κατά σέρβου βουλευτή του κοινοβουλίου του
Κοσσυφοπεδίου. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στην πόλη Mitrovica κατά
τη διάρκεια διαδήλωσης Σέρβων. Η ΕΕ πρέπει βασικά να ασχοληθεί με τη διαδικασία εδραίωσης δημοκρατίας και
ενίσχυσης της σταθερότητας στο Κοσσυφοπέδιο. Για τους λόγους αυτούς, το σχέδιο πρότασης θα έπρεπε καταρχάς
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να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που ισχύει στην εν λόγω επαρχία, όπως η χρονοβόρα μεταρρύθμιση του
δικαστικού συστήματος και οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές αποστολές κατά την
επικοινωνία τους με τις τοπικές αρχές στην Πρίστινα. Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων είναι πολύ σημαντική για την οικονομική τους ανάπτυξη, αλλά κυρίως για την εδραίωση αμοιβαίου
σεβασμού και σεβασμού για το κράτος δικαίου. Ειδικότερα, η συνεργασία ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα,
ιδίως σε τοπικό επίπεδο, έχει θεμελιώδη σημασία για τους πολίτες, κυρίως σε σχέση με τους χειρότερα πληγέντες
κλάδους, όπως είναι το περιβάλλον, οι υποδομές και το εμπόριο. Τέλος, όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος
του Κοσσυφοπεδίου, το μήνυμα του ψηφίσματος σχετικά με το οποίο συζητούμε θα έπρεπε να ξεκαθαρίζει ότι δεν
εκφράζει τη θέση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας,
δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Κατά συνέπεια, είναι απαράδεκτο να υποβάλλεται
έκθεση σήμερα που υποστηρίζει την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ. Επιπλέον, τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό
για τους κατοίκους της εν λόγω επαρχίας για να θέλω να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,
πέραν των οδυνηρών συνεπειών των πρόσφατων συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν. Θα καταψηφίσω το παρόν
απαράδεκτο και προκλητικό κείμενο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Η περιφερειακή σταθερότητα και η ένταξη στην ΕΕ χωρών της περιοχής των
Δυτικών Βαλκανίων αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της δύσκολης διαδικασίας
υπάρχουν στην περιοχή χώρες που έχουν προσεγγίσει την ΕΕ ταχύτερα από ό,τι άλλες, όπως η Σερβία, η πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο. Για διάφορους λόγους, η εν λόγω διαδικασία
υπήρξε πιο αργή για το Κοσσυφοπέδιο, και οι κάτοικοί του εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να ταξιδέψουν προς
χώρες της ΕΕ χωρίς θεώρηση. Πρέπει να ξεπεράσουμε επειγόντως αυτήν την κατάσταση, και η προσπάθεια αυτή
εξαρτάται πλήρως και αποκλειστικά από το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις για τον σκοπό αυτόν.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Καταψήφισα το παρόν ψήφισμα σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο διότι
ενθαρρύνει τα πέντε κράτη που δεν έχουν αναγνωρίσει τη μονομερή ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου να το κάνουν.
Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
ήταν πάντα ενάντια στη μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου διότι αποτελεί πράξη αντίθετη
προς το διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην επανέναρξη του διαλόγου κατά τρόπο
ικανοποιητικό και για τις δυο πλευρές, βάσει του ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που αποτελεί το μοναδικό μέσο για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας
στην περιοχή.

Francisco José Millán Mon και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), γραπτώς. – (ES) Εξ ονόματος
της ισπανικής αντιπροσωπείας εντός της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), θα
θέλαμε να δηλώσουμε ότι η λογική πίσω από την ψήφο μας όσον αφορά το ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου συν´σιταται ότι το παρόν ψήφισμα αντιμετωπίζει το Κοσσυφοπέδιο
σαν να ήταν ανεξάρτητο κράτος σε μία τελείως φυσιολογική κατάσταση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι
το καθεστώς στην εν λόγω περιοχή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο στο εσωτερικό της διεθνούς
κοινότητας –εκκρεμεί ακόμα συμβουλευτική γνωμοδότης από το Διεθνές Δικαστήριο– και ότι το Κοσσυφοπέδιο
δεν έχει αναγνωριστεί από πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα σαφή ένδειξη
ότι το μέλλον του ανεξάρτητου Κοσσυφοπεδίου βρίσκεται στην ένταξή του στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί ενθαρρυντική
ένδειξη προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους κατοίκους του Κοσσυφοπεδίου. Επιπλέον, αποτελεί σαφές αίτημα
προς τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο ως κράτος να το κάνουν
εγκαίρως προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της υποστήριξής μας. Καθαρή πλειοψηφία των βουλευτών
του ΕΚ απέρριψε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τον Ιούλιο αναμένεται δήλωση από το Διεθνές Δικαστήριο. Με το παρόν ψήφισμα, το Κοινοβούλιο
τάσσεται υπέρ της έναρξης συνομιλιών σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων όσο το δυνατόν συντομότερα.
Ο λαός του Κοσσυφοπεδίου δεν πρέπει πλέον να στερείται την ελευθερία να ταξιδεύει, που η ΕΕ θα έχει πιθανότατα
παραχωρήσει στα άλλα κράτη της περιοχής ως το τέλος του έτους. Το ψήφισμά μου ζητεί να πραγματοποιηθεί
επειγόντως αυτή η σημαντική ενέργεια προκειμένου να απελευθερωθούν οι Κοσσοβάροι από την περιφερειακή
καθώς και τη διεθνή τους απομόνωση.

Πρόταση ψηφίσματος: Αλβανία (B7-0408/2010)

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψηφίζει το ψήφισμα γιατί τάσσεται κατά της
ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, για τους λόγους που είναι αντίθετο και με την ένταξη και παραμονή και της Ελλάδας
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στην ιμπεριαλιστική αυτή διακρατική ένωση. Από την ένταξη ωφελημένοι θα βγουν το ευρωενωσιακό και αλβανικό
Κεφάλαιο, ιδίως στην ενέργεια, ορυκτά και μεταφορές, καθώς και τα επιθετικά ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ και ΝΑΤΟ
σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών και των μικρομεσαίων στρωμάτων.

Το ψήφισμα ζητάει ένταση της προώθησης του πακέτου των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που επιβάλλει σε
συνεργασία με την ΕΕ το ανυπόληπτο και χωρίς λαϊκό έρεισμα πολιτικό σύστημα των αστικών κόμματων της χώρας.
Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση -που ξεσήκωσε τη λαϊκή οργή τη δεκαετία του 90- οδηγεί σε ιδιωτικοποιήσεις, τεράστια
ανεργία, μετανάστευση, εγκατάλειψη της υπαίθρου, ένταση της εκμετάλλευσης, εγκληματικότητα και διαφθορά.
Επιχειρεί μια πρωτοφανή ανοιχτή επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και στην πολιτική αντιπαράθεση, ζητάει
αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις στη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και του κοινοβουλίου. Η πολιτική της ΕΕ και
των αστικών δυνάμεων της Αλβανίας στην πορεία προς την ένταξη οξύνει τα προβλήματα ανάπτυξης της χώρας,
επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων, εντείνει τη φυγή εγκεφάλων και το μεταναστευτικό ρεύμα και συνεπάγεται
μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψηφίζοντας υπέρ του παρόντος σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με τη
διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, επέλεξα να στηρίξω τις δύο βασικές ιδέες του. Από τη μία πλευρά,
υποστηρίζω την ιδέα της μακροπρόθεσμης ένταξης αυτής της χώρας, που δικαιολογείται ιδίως από τις μεγάλες
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί. Για την ακρίβεια, έχουν πραγματοποιηθεί
θετικές ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς καθώς και την ενίσχυση του δημοκρατικού πλαισίου της
Αλβανίας. Από την άλλη πλευρά, μένει ακόμα να σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εδραίωση της
δημοκρατίας ή ακόμα και σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Η πολιτική κρίση που ακολούθησε τις
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2009 στην Αλβανία έδειξε σε όλους μας ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα χρειαστεί όλη μας την υποστήριξη.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. − (IT) Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει τι μπορεί να δημιουργήσει η ευρωπαϊκή
προπαγάνδα όταν επιθυμεί να παραβλέψει τα λάθη του παρελθόντος. Είναι αλήθεια ότι η έκθεση του κ. Χουντή
επισημαίνει τα προβλήματα στο εσωτερικό της Αλβανίας, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει να λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι
να εντάξουμε τις βαλκανικές χώρες στην Ένωση, σαν να ήταν γραμμένο στα άστρα και να μην μπορεί κανείς να έχει
αντίθετη γνώμη. Διαφωνώ κάθετα: Η Αλβανία έχει σήμερα ολοφάνερα προβλήματα σε σχέση με την εσωτερική
πολιτική σταθερότητά της, και πολύ υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Η προσχώρησή της θα προκαλέσει περαιτέρω
προβλήματα, πέραν εκείνων που η Ένωση έχει ήδη υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει και πρέπει να συνεχίσει να
αντιμετωπίζει σήμερα, μετά τη μεγάλη διεύρυνση που πρακτικά διπλασίασε τον αριθμό των κρατών μελών. Δεν
υπάρχει λόγος, εκτός από τη δίψα για εξουσία και τον συγκεντρωτισμό των γραφειοκρατών της ΕΕ, να επιμένουμε
στην προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ· δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στο εσωτερικό της βαλκανικής
δημοκρατίας, δεν βλέπω ποια πιθανή συνεισφορά θα είχε η προσχώρησή της στον σκοπό της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Mário David (PPE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, διότι θεωρώ ότι η Αλβανία πρέπει
να συνεχίσει την πορεία της για πιθανή ένταξη στην ΕΕ. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη στρατηγική της για επέκταση
με βαθμιαίο και αυστηρό τρόπο. Πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση σημαντικών
μεταρρυθμίσεων σε χώρες που είναι υποψήφιες ή πιθανές υποψήφιες για την απόκτηση ιδιότητας μέλους της
Ένωσης. Εντούτοις, όλοι γνωρίζουν ότι ο δρόμος για την προσχώρηση στην Ένωση είναι απαιτητικός. Οι όροι που
διέπουν την είσοδο στην ΕΕ είναι σαφείς και ευρέως γνωστοί, και η εκπλήρωσή τους δεν είναι πάντα εύκολη. Στην
περίπτωση της Αλβανίας, μένουν ακόμα να γίνουν πάρα πολλά, όπως καθιστά σαφές η παρούσα έκθεση. Καταρχάς,
πρέπει να συμμορφωθεί προς τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας σταθεροποίησης
των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων. Υπό αυτήν την έννοια, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να υποστηρίξω τις
προσπάθειες του πρωθυπουργού Sali Berisha για την εύρεση αποτελεσματικής λύσης στην τρέχουσα πολιτική
κρίση και, ταυτόχρονα, να ασκήσω κριτική στην επαίσχυντη συμπεριφορά της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης. Ο
ρυθμός με τον οποίο σημειώνει πρόοδο κάθε χώρα στην πορεία της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζεται,
ως εκ τούτου, από την ίδια την υποψήφια ή πιθανή υποψήφια χώρα. Εύχομαι η Αλβανία να προχωρήσει στην πορεία
της προς την Ένωση με αποφασιστικό τρόπο και χωρίς δισταγμούς.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. – (GA) Αν και ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, κατά την άποψή
μου ο λαός της Αλβανίας πρέπει να αποφασίσει αν επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Η Αλβανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή
των Δυτικών Βαλκανίων, και γνωρίζει ότι αυτή η κρίση απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τις μεταρρυθμίσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί και που στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό στην εντεινόμενη προσέγγισή της προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εάν ανακαλέσετε στη μνήμη σας την εποχή της δικτατορίας του Enver Hoxha, είναι σαφές ότι η Αλβανία
προσφέρει ελάχιστες εγγυήσεις ότι μπορεί να συνεχίσει επί της οδού που έχει επιλέξει και να αυξήσει το επίπεδο
ανάπτυξής της και τον σεβασμό της για το κράτος δικαίου και τις ατομικές ελευθερίες, οδηγώντας το σε αποδεκτά
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επίπεδα, σε σύγκιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένα σημαντικό βήμα θα μπορούσε να είχε γίνει με την προσχώρηση
της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό εξακολουθεί να μην επαρκεί ώστε η ΕΕ να θεωρήσει την Αλβανία ισχυρό υποψήφιο
για προσχώρηση.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Παρότι το ψήφισμα αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει
η Αλβανία στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, επισημαίνει ότι χρειάζονται σημαντικές πρόσθετες
προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας. Θεωρώ ότι η προοπτική εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ώθηση σε αρκετές
μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και θα διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για την ενίσχυση της ικανότητας
της περιοχής για ειρήνη, σταθερότητα και πρόληψη των συγκρούσεων, τη βελτίωση των καλών σχέσεων γειτονίας
και την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών μέσω βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόοδος κάθε χώρας
σε σχέση με την απόκτηση ιδιότητας μέλους στην ΕΕ εξαρτάται, ωστόσο, από τις προσπάθειές της να εκπληρώσει
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και να συμμορφωθεί προς τους όρους που συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης
και σύνδεσης, κάτι που ελπίζω ότι θα επιτευχθεί από τη χώρα.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Καταψήφισα το παρόν ψήφισμα εξαιτίας των αισθημάτων
φιλίας που τρέφω για τους Αλβανούς. Πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να ενταχθούν σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που
επιδιώκει να ικανοποιεί τα συμφέροντα των οικονομικών ελίτ της με αποκλεισμό όλων των άλλων; Όσο η ΕΕ
υποστηρίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των λαών και την υπεράσπιση των συμφερόντων των προνομιούχων, είναι
αδιανόητη οποιαδήποτε διεύρυνση. Επιπλέον, η μετακομμουνιστική Αλβανία έχει επιδείξει περιορισμένη μόλις
ικανότητα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, που ανθεί στη χώρα αυτή. Καταψήφισα το παρόν κείμενο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Η περιφερειακή σταθερότητα και η ένταξη χωρών της περιοχής των Δυτικών
Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για την Ένωση. Ως εκ τούτου, η προοπτική ένταξης στην ΕΕ
οδηγεί τις χώρες αυτής της περιοχής να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων που απαιτούνται ώστε οι χώρες αυτές να γίνουν πλήρη μέλη της
ΕΕ. Πρέπει να επισημανθούν οι προσπάθειες των χωρών αυτών για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και
της πρόληψης των συγκρούσεων στην περιοχή, παράλληλα με την ενίσχυση των καλών σχέσεων γειτονίας. Η Αλβανία
βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, και έχει ήδη απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της
Επιτροπής για την προετοιμασία της γνωμοδότησης αναφορικά με την αίτησή της για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος για την Αλβανία διότι
επιβεβαιώνει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Αλβανίας, όταν η χώρα κατακτήσει
ένα ορισμένο επίπεδο πολιτικής σταθερότητας και αξιοπιστίας και εκπληρώσει στο ακέραιο τα κριτήρια της
Κοπεγχάγης. Διαπιστώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, τονίζοντας ότι
χρειάζονται περαιτέρω ουσιαστικές προσπάθειες όσον αφορά την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους
δικαίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το ψήφισμα εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της
πρότασης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και ζητεί την άρση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της
Αλβανίας έως το τέλος του 2010. Τονίζει τη σημασία της διάκρισης των εξουσιών και του σεβασμού της ανεξάρτητης
δικαστικής αρχής, ζητώντας να σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος εν προκειμένω. Τα ζητήματα της διαφθοράς και του
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της σωματεμπορίας περιλαμβάνονται στις πλέον ανησυχητικές καταστάσεις
στη χώρα σχετικά με τις οποίες το ψήφισμα παίρνει θέση. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα των
μειονοτήτων, στους Ρομά, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και την κοινωνική κατάσταση, στα δικαιώματα των
γυναικών και τις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα σχέδια νόμου και τις
μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
τις δημόσιες μεταφορές και την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, ιδίως
διότι επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στον τομέα του δικαστικού συστήματος αλλά υπογραμμίζει ότι
η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων παραμένει σε πρώιμο στάδιο· εκτιμά ότι η δικαστική μεταρρύθμιση,
περιλαμβανομένης της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, αποτελεί προαπαιτούμενο μείζονος σημασίας στο
πλαίσιο της διαδικασίας υποψηφιότητας της Αλβανίας προς ένταξη στην ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι σε μια δημοκρατική
κοινωνία είναι σημαντική η διάκριση των εξουσιών· τονίζει ότι μία διαφανής, αμερόληπτη και αποτελεσματική
δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από πολιτικές και άλλες πιέσεις ή έλεγχο, έχει θεμελιώδη σημασία για το κράτος δικαίου
και ζητεί να εγκριθεί επειγόντως μία συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική στον τομέα αυτό, που θα περιλαμβάνει
χάρτη πορείας για την έγκριση της απαιτούμενης νομοθεσίας και των μέτρων για την εφαρμογή της· καλεί την
αντιπολίτευση να συμμετάσχει στη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής αυτής και να υποστηρίξει πλήρως τη
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος· τονίζει επιπλέον ότι η δικαστική αρχή πρέπει να διαθέτει επαρκή
χρηματοδότηση προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλη τη χώρα· προσβλέπει, ως εκ τούτου,
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σε νέες πρωτοβουλίες βοήθειας από την πλευρά της Επιτροπής και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη
έναρξη λειτουργίας Δικαστηρίου σοβαρών ποινικών υποθέσεων στα Τίρανα.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. − (DA) Υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι περιέχει πολλά ορθά
αιτήματα για βελτιώσεις στην Αλβανία. Ωστόσο, το «ναι» μου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι
αποτελεί άμεση ή έμμεση έκκληση απέναντι στον αλβανικό λαό για προσχώρηση στην ΕΕ. Το ζήτημα αυτό εξαρτάται
αποκλειστικά από τον ίδιο τον αλβανικό λαό.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Αν και ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, είμαι πεπεισμένη
ότι ο λαός της Αλβανίας πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΕ.

Προτάσεις ψηφισμάτων: Κοσσυφοπέδιο (B7-0409/2010) και Αλβανία (B7-0408/2010)

Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. − (LT) Τόσο η Αλβανία όσο και το Κοσσυφοπέδιο έχουν σημειώσει
πρόοδο κατά την εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση
βιώσιμης ανάπτυξης για τη χωρα. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους στόχους, ιδίως της
καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των
κρατικών θεσμικών οργάνων και της διασφάλισης της υπεροχής του δικαίου. Στην Αλβανία, η πολιτική ένταση
σχετιά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που συνεχίζεται ήδη εδώ και έναν χρόνο βλάπτει τις
προσπάθειες της χώρας να αποτελέσει κράτος μέλος της ΕΕ. Οι πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας πρέπει να ξεκινήσουν
εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αποτελέσματα και σε εκλογικό
νόμο που θα διασφαλίζει μία νέα, πλήρως διαφανή εκλογική διαδικασία. Ψήφισα υπέρ των ψηφισμάτων, διότι
καλούν επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναζητήσουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με αυτές τις βαλκανικές
χώρες. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών μέσω ακαδημαϊκών ανταλλαγών
μαθητών, φοιτητών και επιστημόνων.

Ernst Strasser (PPE), γραπτώς. − (DE) Θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με το
ζήτημα της ελευθέρωσης των θεωρήσεων που περιλαμβάνεται στο παρόν ψήφισμα. Πρέπει, καταρχήν, να
υποστηρίξουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση θεωρήσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο,
προϋπόθεση για αυτό είναι να εκπληρωθούν στο έπακρο όλοι οι όροι που έχουν τεθεί.

Πρόταση ψηφίσματος: Κατάσταση στο Κιργκιστάν (B7-0419/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος που καταρτίσθηκε από
διάφορες πολιτικές ομάδες. Το παρόν ψήφισμα επιβεβαιώνει την ανάγκη αποδέσμευσης ποσού μεγαλύτερου από
αυτό που έχει ήδη καταβληθεί στην Κιργιζία συγκεκριμένα για τον σκοπό της ανταπόκρισης στην ξαφνική έκκληση
που υπεβλήθη από τα Ηνωμένα Έθνη, και στοχεύει στη συγκέντρωση των 71 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που
απαιτούνται για έκτακτη βοήθεια. Επιπλέον, θεωρώ απαραίτητο να παρασχεθεί στη χώρα αυτή όχι μόνο έκτακτη
βοήθεια αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της και τη διασφάλιση ότι
δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν. Ως εκ τούτου, πρέπει να εισαχθούν μέσα που θα βοηθήσουν στην
επανεδραίωση της ασφάλειας στην Κιργιζία.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Παρά τις επιτυχίες σε επίσημο πολιτικό επίπεδο, η Κιργιζία παραμένει βυθισμένη
στην αστάθεια και τις συγκρούσεις, και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί σύντομα. Η
χώρα αυτή, η οποία κέρδισε την ανεξαρτησία της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει δείξει ότι δεν είναι
ικανή να υιοθετήσει καλύτερα πρότυπα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό της ατομικής
ελευθερίας.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει σταθεροποιητικό ρόλο ως διαμεσολαβητής και, στο πλαίσιο
μίας πραγματικής κατάστασης μετα από σύγκρουση, πρέπει να συμβάλει ενεργά στο δύσκολο καθήκον της
αποτελεσματικής αποκατάστασης της ειρήνης και εκδημοκρατισμού μίας χώρας που γειτονεύει με τη Ρωσία και
την Κίνα.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Το παρόν ψήφισμα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις
τραγικές, βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν πρόσφατα στη νότια Κιργιζία και εκφράζει συλλυπητήρια προς τις
οικογένειες όλων των θυμάτων. Θα ήθελα να τονίσω την έκκληση που υποβάλλει το παρόν ψήφισμα να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η επιστροφή στην ομαλότητα και να δημιουργηθούν όλες
οι αναγκαίες συνθήκες, ώστε οι πρόσφυγες και τα εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα να μπορέσουν εκουσίως να
επιστρέψουν στις εστίες τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Καλεί επίσης την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους
διεθνείς οργανισμούς, να οργανώσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να αρχίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα
προγράμματα ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων σπιτιών και σχέδια επιστροφής των χαμένων περιουσιακών
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στοιχείων και σχέδια αποκατάστασης, σε συνεργασία με τις αρχές της Κιργιζίας και άλλους δωρητές, προκειμένου
να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς. – (PL) Σε σχέση με τις ταραχές και τις συγκρούσεις που
σημειώθηκαν στις 11 Ιουνίου στη νότια Κιργιζία, και ιδίως στις πόλεις Osh και Jalal-Abad, κατά τη διάρκεια των
οποίων περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.000 τραυματίσθηκαν, θεωρώ ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεματοφύλακας της δημοκρατίας, του νόμου και της τάξης, καθώς και του σεβασμού
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να αντιδράσει με αποφασιστικό τρόπο σε κάθε τέτοιο συμβάν, προσπαθώντας
να αποτρέψει τις διαδικασίες αποσταθεροποίησης που παρατηρούνται επί του παρόντος στην Κιργιζία. Ως εκ
τούτου, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου για το έθνος της Κιργιζίας υποστηρίζοντας
το παρόν ψήφισμα και ψηφίζοντας υπέρ της έγκρισής του.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Παρακολούθησα με μεγάλη ανησυχία τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν
πρόσφατα στις πόλεις Osh και Jalal-Abad της νότιας Κιργιζίας. Ως εκ τούτου, και με δεδομένες τις δεσμεύσεις της
ΕΕ έναντι της περιοχής, ιδίως μέσω της στρατηγικής της για την Κεντρική Ασία, πρέπει να δεσμευτούμε για παροχή
σημαντικής βοήθειας προς την Κιργιζία. Η σοβαρότητα της κατάστασης σημαίνει ότι χρειάζεται σημαντική αύξηση
της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ, η οποία θα διανεμηθεί σε όλους εκείνους που επλήγησαν
από τις σοβαρές αυτές συγκρούσεις.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έγκριση του παρόντος ψηφίσματος, κυρίως
επειδή ζητεί σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προς τον λαό που επλήγη από τις πρόσφατες
βιαιοπραγίες στη νότιο Κιργιζία, καθώς και ολοκληρωμένη χρήση του μέσου σταθερότητας, και διότι τονίζει την
πεποίθησή μας ότι θα καταστεί αναγκαίο ένα νέο επίπεδο δέσμευσης της ΕΕ στη νότιο Κιργιζία και σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο επαναλαμβάνει την έκκληση του Κοινοβούλίου προς την Επιτροπή να ετοιμάσει προτάσεις ανακατανομής
των πόρων βάσει του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας που έχει σχεδιαστεί ώστε η ΕΕ να είναι σε καλύτερη
θέση να παράσχει διαρκή ανταπόκριση στη νέα κατάσταση στην Κιργιζία· και ισχυρίζεται ότι η εστίαση στην ανθρώπινη
ασφάλεια έχει ουσιαστική σημασία για την πολιτική της ΕΕ στην Κεντρική Ασία.

Πρόταση ψηφίσματος: AIDS/HIV, ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη, 18-23
Ιουλίου 2010) (RC-B7-0412/2010)

John Attard-Montalto, Louis Grech and Edward Scicluna (S&D), γραπτώς. − (EN) Η μαλτέζικη
αντιπροσωπεία του κόμματος των Εργατικών ψήφισε υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη δράση
της ΕΕ κατά του HIV/AIDS, ιδίως καθώς αναφέρεται σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα και προτεραιότητες που
σχετίζονται με ένα παγκόσμιο και τραγικό πρόβλημα που πλήττει –σε πολύ μεγάλο βαθμό– τις ζωές πολλών
ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών σε περιοχές που μαστίζονται από τη φτώχεια, όπως η Υποσαχάρια Αφρική,
που διαθέτει 22,4 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS. Αν και –εκ πρώτης όψεως– φαίνεται ότι δεν
υπάρχει άμεση αναφορά στο ψήφισμα στην προώθηση των αμβλώσεων, η αντιπροσωπεία μου δεν υποστηρίζει
ρήτρες που ενδέχεται να αποδέχονται τις αμβλώσεις.

Carlo Casini (PPE), γραπτώς. − (IT) ΒΜετά λύπης μας διαπιστώνουμε, για μία ακόμα φορά, να προβάλονται
επιχειρήματα που προτείνουν άδικες λύσεις αναφορικά με το ζήτημα του δικαιώματος στη ζωή, στο πλαίσιο της
συζήτησης σχετικά με ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα (στην προκειμένη περίπτωση την καταπολέμηση του
HIV), καθιστώντας έτσι αδύνατη την υπερψήφισή τους. Η χρήση των λέξεων «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία»
έχει πλέον μετατραπεί σε μέσο για να πεισθούν τα κοινοβούλια να προωθήσουν τις αμβλώσεις. Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε να μας ξεγελάσουν.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένου αυτήν τη φορά και εμού, πρέπει να προωθούμε τη σεξουαλική και αναπαραγωγική
υγεία, αλλά όταν οι λέξεις υποδεικνύουν διαφορετική και, για την ακρίβεια, αντίθετη κατάσταση (όπου η θανάτωση
ενός ανθρωπίνου όντος νοείται ως δικαιώμα της γυναίκας στην ελευθερία), τότε καθίσταται αναγκαίο να αποκαλυφθεί
η εξαπάτηση. Η άμβλωση αποτελεί πραγματική τραγωδία στον κόσμο, αλλά αποτελεί πραγματική τραγωδία και
στην Ευρώπη μας! Πρόθεσή μου, με την καταψήφιση του ψηφίσματος δεν είναι να εμποδίσω τις παγκόσμιες
προσπάθειες καταπολέμησης του AIDS, αλλά να αντιταχθώ στη μέθοδο και το περιεχόμενο που ανέφερα.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με το AIDS/HIV ενόψει της 18ης διεθνούς
διάσκεψης για το Aids, διότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εδραίωσης μίας προσέγγισης
προτεραιότητας έναντι του HIV/AIDS για την παγκόσμια δημόσια υγεία, και να διευκολυνθεί η οικουμενική
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση για τους ανθρώπους που μολύνονται από
τον ιό αυτόν. Έχει ζωτική σημασία να καταπολεμηθεί ο στιγματισμός και οι διακρίσεις κατά των φορέων του
HIV/AIDS και να διασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων τους.
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Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Οι πολιτικές ομάδες θα έπρεπε να καταλήξουν σε ευρεία συναίνεση σχετικά
με ένα τέτοιο θέμα, και θα έπρεπε να αποφεύγουν να το χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων. Με
δεδομένη την ύπαρξη κοινής πρότασης ψηφίσματος που υπεγράφη μόνο από την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά
του Κοινοβουλίου, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ο στόχος αυτός έχει δυστυχώς υπονομευθεί. Πρέπει να
μας απασχολούν οι άνθρωποι, οι ασθένειές τους και ο πόνος που αυτές τους προκαλούν, καθώς και ο αντίκτυπος
αυτού στην κοινωνία, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να εργαστούμε με σκοπό να βρούμε καλύτερες
λύσεις για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και τον μετριασμό των συνεπειών της, για χάρη αυτών των
ανθρώπων.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Η μάστιγα του AIDS παραμένει σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα
ανθρωπιστικής φύσης, και ως εκ τούτου απαιτεί ολοκληρωμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο που θα κινητοποιήσει
τα κράτη, τα θεσμικά όργανα και τις κοινωνίες των διαφόρων περιφερειών και ηπείρων. Ο κοινωνικός στιγματισμός
που εξακολουθεί να κυριαρχεί σχετικά με το ζήτημα αυτό και η συνεχής εξάπλωση της νόσου, με υψηλό δείκτη
θνησιμότητας και ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες και εκείνες με τις
χειρότερες επιδόσεις από ανθρωπιστική άποψη, πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητα των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών προς τη διάθεση πραγματικών πόρων για την ανάληψη
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής δράσης, ικανής να διασφαλίσει την αναγκαία εναρμόνιση των πολιτικών για
πρόληψη και επαρκή αντιμετώπιση της νόσου. Εντούτοις, δεν συμφωνώ με τη σύνδεση της καταπολέμησης του
HIV με ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως είναι η άμβλωση.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το ψήφισμα ακολουθεί ευρεία προσέγγιση στο πρόβλημα του
AIDS/HIV, υποστηριζόμενη από τρέχοντα δεδομένα. Δίνει έμφαση στα βασικά ζητήματα, τα οποία ασφαλώς
υποστηρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της υποστήριξης της οικουμενικής πρόσβασης στην ιατρική
περίθαλψη και της ανάγκης συμμόρφωσης των κυβερνήσεων προς αυτό και διάθεσης δημοσίων υπηρεσιών υγείας
προς όλους· της ανάγκης προώθησης, προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, για φορείς HIV/AIDS· της επισήμανσης των οικονομικών, νομικών,
κοινωνικών και τεχνικών εμποδίων, καθώς και της νομοθεσίας και των μέτρων επιβολής κυρώσεων που εμποδίζουν
την αποτελεσματική δράση έναντι του HIV· της ανάγκης για δίκαιη και ευέλικτη χρηματοδότηση της έρευνας νέων
τεχνολογιών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων και μικροβιοκτόνων· της έκκλησης προς τα κράτη μέλη
και την Επιτροπή για αντιστροφή της ανησυχητικής μείωσης της χρηματοδότησης που στοχεύει στην προώθηση
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών με αυτήν δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα ολόθυμα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος που ζητεί από
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο πριν από την επόμενη διεθνή διάσκεψη για το AIDS στη Βιέννη, να
εκπονήσουν νέους νόμους για να παράσχουν προσβάσιμα και αποτελεσματικά φάρμακα κατά του HIV, να
ενθαρρύνουν περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες, να αυξήσουν τη
χρηματοδότηση της έρευνας για νέα εμβόλια και μικροβιοκτόνα και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις κατά των
ασθενών. Περισσότερα από 33 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο, με πολύ περιορισμένη
πρόσβαση σε αντιρετροϊικά φάρμακα, και εύχομαι ότι αυτές οι λίγες συστάσεις θα ακολουθηθούν κατά τη διεθνή
διάσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας.

Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. – (FR) Ενόψει της επόμενης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS στη Βιέννη
τον Ιούλιο, εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρήσαμε σημαντικό να στείλουμε ένα ισχυρό
μήνυμα προς τις κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, που καλεί την Επιτροπή
και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS ως παγκόσμια
προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας, θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά της πρόληψης,
της θεραπείας και της υποστήριξης.

Το ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία παραμένει σήμερα πολύ μικρό, και χρειάζονται νόμοι για την
παροχή προσιτών και αποτελεσματικών φαρμάκων κατά του HIV. Καταδικάζω απερίφραστα τις διμερείς εμπορικές
συμφωνίες που εξακολουθούν να βάζουν τα εμπορικά συμφέροντα πάνω από την υγεία, αγνοώντας συμφωνία που
έχει συναφθεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Επίσης, όπως υπογραμμίζει το ψήφισμα, πρέπει να
καταπολεμήσουμε κάθε νομοθεσία που ποινικοποιεί τη μετάδοση του HIV και ενθαρρύνει τον στιγματισμό και τις
διακρίσεις σε βάρος των ασθενών.

Τέλος, τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την αναλογία γυναικών και νεαρών κοριτσιών που μολύνονται
καταδεικνύουν την αποτυχία των υφιστάμενων πολιτικών πρόληψης, και, κατά την άποψή μου, αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο είναι πολύ σημαντικό να εγκριθεί μία απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση
της έρευνας για νέα εμβόλια και μικροβιοκτόνα.
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Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Το HIV/AIDS παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με
2 εκατομμύρια νεκρούς το 2008, και προβλέπεται πως θα συνεχίσει να είναι μια σημαντική αιτία πρόωρης
θνησιμότητας διεθνώς κατά τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων συνεχίζει να ξεπερνάει το ρυθμό
επέκτασης της θεραπείας και τα δυο τρίτα των ανθρώπων που χρειάζονταν θεραπεία το 2009 δεν την ελάμβαναν,
πράγμα που σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάσταση ανάγκης δεν έχουν πρόσβαση στην αναγκαία
αποτελεσματική θεραπεία. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, της θεραπείας και της εκπαίδευσης, ώστε
να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η κατάργηση του στιγματισμού και των διακρίσεων
σε βάρος των φορέων HIV/AIDS. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι
στο πρόβλημα στην Υποσαχάρια Αφρική, η οποία, με 22,4 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με το HIV/AIDS,
παραμένει η πιο βαριά πληττόμενη περιοχή.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα που υποβλήθηκε από όλες τις ομάδες
του Κοινοβουλίου σχετικά με το HIV/AIDS, διότι ασχολείται με σημαντικά στοιχεία του εν λόγω προβλήματος,
όπως, για παράδειγμα, η υπεράσπιση της οικουμενικότητας της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας για όλους
τους πολίτες. Το ψήφισμα ζητεί επίσης από τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους για διάθεση
δημοσίων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Το ψήφισμα προστατεύει επίσης τη σεξουαλική υγεία και τα
αναπαραγωγικά δικαιώματα όσων είναι θετικοί στον HIV. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη για χρηματοδότηση που
θα συνάδει με τις απαιτήσεις της έρευνας για νέα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Μέχρι σήμερα, το HIV/AIDS εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια
μάστιγα, η αντιμετώπιση της οποίας είναι μόλις και μετά βίας εφικτή. Ειδικότερα οι αναπτυσσόμενες χώρες
εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλό δείκτη νέων μολύνσεων και, ως αποτέλεσμα αυτού, υψηλό δείκτη
θνησιμότητας. Ωστόσο, και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφονται ολοένα περισσότερες μολύνσεις
ανθρώπων και ο αριθμός των μη καταγεγραμμένων περιπτώσεων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος. Ο φόβος της
γνώσης ότι κάποιος φέρει τη νόσο και πρέπει να ζήσει με το στίγμα εξακολουθεί να κυριαρχεί. Προκειμένου να
δοθεί τέλος στη νόσο, πραγματοποιούνται πολλές έρευνες, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό της ΕΕ. Εφόσον η
έρευνα στον τομέα του HIV/Aids έχει ουσιαστική σημασία, υπερψήφισα το ψήφισμα.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. – (FR) Ενόψει της επόμενης διεθνούς διάσκεψης για το AIDS, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από τις 18 ως τις 23 Ιουλίου 2010, πρέπει να εκφράσω την υποστήριξή μου
προς το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Για την
ακρίβεια, έχει ουσιαστική σημασία να θεσπισθεί νέα νομοθεσία για την παροχή προσιτών και αποτελεσματικών
φαρμάκων κατά του HIV, συμπεριλαμβανομένων αντιρετροϊικών και άλλων ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων.
Πρέπει να επισημάνω ότι μόλις 23% των ασθενών που μολύνονται από HIV γνωρίζουν για τις αντιρετροϊικές
θεραπείες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει περισσότερο από όλες να εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης για το AIDS. Επομένως,
κάνω έκκληση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συλλέξει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων που πάσχουν από HIV/AIDS και να διασφαλίσει ότι οι
ασθενείς αυτοί εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα σε πλήρη κοινωνική, σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποβάλλω την παρούσα αιτιολόγηση
ψήφου διότι, μολονότι ψήφισα υπέρ των περισσοτέρων παραγράφων, θα ήθελα να τονίσω ότι απείχα από την
ψηφοφορία για την παράγραφο 17. Ο μόνος λόγος για αυτό είναι ότι η γαλλική εκδοχή –σε αντίθεση με την
πορτογαλική– ανέφερε το ενδεχόμενο η σεξουαλική και η αναπαραγωγική υγεία να περιλαμβάνουν την αποδοχή
των αμβλώσεων ως μέσο προώθησής τους. Ως υποστηρικτής του δικαιώματος στη ζωή, δεν θα μπορούσα να ψηφίσω
ενσυνείδητα υπέρ αυτού. Θα ήθελα να τονίσω ότι η χρήση της φράσης «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» δεν
μπορεί να μετατραπεί σε μέσο για να πεισθούν τα κοινοβούλια να προωθήσουν τις αμβλώσεις. Εντούτοις,
επαναλαμβάνω την απόλυτη δέσμευσή μου για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Το κοινό ψήφισμα εγκρίθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων
με 400 ψήφους υπέρ και 166 κατά, παρότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζήτησε ξεχωριστή
ψηφοφορία για τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως κάνει κάθε φορά. Αυτό δείχνει επίσης ότι
η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι διχασμένη ως προς αυτό το ζήτημα. Χαίρομαι με το αποτέλεσμα,
ιδίως επειδή σε αυτό περιλαμβάνονται όλοι μας οι προβληματισμοί αναφορικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά
δικαιώματα.

Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. – (PL) Η μόλυνση με HIV/AIDS αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο και δεν έχει
καμία σχέση ούτε με τις αποκαλούμενες ομάδες κινδύνου ούτε με συγκεκριμένες περιοχές. Σήμερα, δεν αποτελεί
πρόβλημα των ναρκομανών ή των ομοφυλοφίλων, αλλά όλων. Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι νέοι, οι
μορφωμένοι, οι λευκοί και οι άνθρωποι που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες.
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Σχεδόν οι μισοί από όσους ζουν με HIV είναι γυναίκες. Είναι περισσότερο ευάλωτες στη μόλυνση, διότι ο ιός

μεταδίδεται πιο εύκολα από τους άνδρες στις γυναίκες από ό,τι αντίστροφα. Η 18η Διεθνής Διάσκεψη για το AIDS
στη Βιέννη στις 18-23 Ιουλίου φέτος θα τονίσει την ανάγκη εντατικοποίησης της εκστρατείας πληροφόρησης που
θα απευθύνεται σε γυναίκες και νέους. Οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν οικουμενική και εύκολη πρόσβαση σε
πληροφόρηση σχετικά με τα ζητήματα υγείας που σχετίζονται με το σεξ, την αναπαραγωγή και τις ιατρικές υπηρεσίες.
Επίσης, ουσιαστική σημασία έχει η δωρεάν διανομή φαρμάκων κατά του HIV σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, για την αποτροπή της μετάδοσης της νόσου από τη μητέρα στο παιδί. Τα προγράμματα σχολικής
εκπαίδευσης σχετικά με τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη
του HIV/AIDS.

Τα πλέον ορατά αποτελέσματα της έλλειψης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αποτελούν οι περιπτώσεις
μόλυνσης με HIV και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και οι πρόωρες,
μη προγραμματισμένες εγκυμοσύνες σε νεαρές γυναίκες. Η επιδημία HIV/AIDS, εξαιτίας της έκτασης και του
θανάσιμου κινδύνου της, αλλά και του μεγάλου ποσοστού των περιπτώσεων μεταξύ των νέων, πρέπει να αποτελέσει
επαρκή λόγο για την εισαγωγή κατάλληλης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με το HIV/AIDS στο πλαίσιο της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το
AIDS.

Charles Tannock (ECR), γραπτώς. − (EN) Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στηρίζει
ολόψυχα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Υποστηρίζουμε έντονα την προώθηση της θεραπείας, της πρόληψης κα της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη για
όλους, και την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του HIV
και του AIDS.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, που περιλαμβάνουν την άμβλωση, αποτελούν θέμα συνείδησης
για το κάθε άτομο, και ότι οι προτάσεις του παρόντος ψηφίσματος παρεμβαίνουν σε υπερβολικό βαθμό στο δικαίωμα
του κυρίαρχου κράτους να προγραμματίζει τη δική του πολιτική ιατρικής περίθαλψης και πολιτική αμβλώσεων.

Για τους λόγους αυτούς, η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών αποφάσισε να απέχει από
το παρόν ψήφισμα.

Πρόταση ψηφίσματος: Έναρξη ισχύος την 1η Αυγούστου 2010 της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά
Διασποράς και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RC-B7-0413/2010)

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς στοχεύει στην πρόληψη της
χρήσης, της παραγωγής, της δημιουργίας αποθεμάτων και της μεταφοράς όπλων αυτής της κατηγορίας και προβλέπει
την απομάκρυνση και καταστροφή τους. Υποστήριξα την κοινή πρόταση ψηφίσματος, η οποία καλεί όλα τα κράτη
μέλη να επικυρώσουν την παρούσα Σύμβαση προκειμένου να επιτραπεί στην Ένωση να συμμορφωθεί προς αυτήν.
Ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε οι χώρες που δεν έχουν ακόμα
επικυρώσει τη Σύμβαση, να το κάνουν. Όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν ήδη υπογράψει, η θέση σε ισχύ
αποτελεί ευκαιρία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της Σύμβασης, καταστρέφοντας τα αποθέματα,
εξαλείφοντας τα εναπομείναντα όπλα, παρέχοντας βοήθεια προς τα θύματα, κ.ο.κ.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Συνυπέγραψα και υπερψήφισα το ψήφισμα για την έναρξη ισχύος
της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς και τον ρόλο που πρέπει να έχει η ΕΕ, όχι μόνο γιατί πρόκειται για
ένα υψίστου σημασίας ζήτημα αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις χώρες που δεν έχει καν υπογράψει
τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Πρόκειται για μια Σύμβαση που πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από όλα τα κράτη. Τα
πυρομαχικά διασποράς έχουν χαρακτηριστικά μεγάλο φονικό αποτύπωμα και θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τους
πολίτες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι συνέπειές τους είναι τραγικές ακόμα
και μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων, γιατί η χρήση αυτών των πυρομαχικών έχει προκαλέσει πολλούς
τραυματισμούς και θανάτους πολιτών, καθώς τα βλήματα που δεν έχουν εκραγεί και παραμένουν στο έδαφος συχνά
ανακαλύπτονται από παιδιά και άλλα ανυποψίαστα αθώα θύματα.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Όλες οι χώρες που εξακολουθούν να έχουν μνήμες από συμμετοχή σε πολέμους
γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των πυρομαχικών διασποράς. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την
απαγόρευση και την εξάλειψή τους είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ωστόσο, φοβάμαι ότι η βούληση των πολιτικών
και η επικύρωση της Σύμβασης από αρκετά κράτη ενδέχεται να μην επαρκεί για την έγκαιρη επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων.

Παρόλα αυτά, πρόκειται αναμφίβολα για σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να το στηρίξουν.
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José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. − (PT) Με δεδομένο τον αναφαίρετο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την υπεράσπιση της ειρήνης, της ασφάλειας και του σεβασμού της ελευθερίας, της ζωής και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της ποιότητας ζωής των λαών, υποστηρίζω το παρόν ψήφισμα και τονίζω την
ανάγκη για θετική και ταχεία ανταπόκριση στην έκκληση όλων των κρατών μελών για υπογραφή και επικύρωση της
Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς «χωρίς καθυστέρηση». Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι τα
πυρομαχικά διασποράς έχουν εξαιρετικά ολέθριες συνέπειες και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό,
μεταξύ άλλων και σε περιόδους μετά από συγκρούσεις. Δυστυχώς, τα παιδιά είναι τα κύρια θύματα αυτού του
είδους εκρηκτικού υλικού. Υποστηρίζω τη δέσμευση της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων
που σκοτώνουν αδιακρίτως, και εύχομαι ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα αναλάβουν συνεκτική
και αποφασιστική δράση εν προκειμένω έναντι τρίτων χωρών.

Paweł Robert Kowal (ECR), γραπτώς. – (PL) Η πρόταση ψηφίσματός μας είναι ισορροπημένη. Επικροτεί τις
ενέργειες των κρατών μελών που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς,
αλλά αναγνωρίζει επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη, δεδομένης της κατάστασής τους, δεν θα είναι σε θέση να
υπογράψουν τη Σύμβαση αυτήν τη στιγμή. Το κείμενό μας καλεί αυτές τις χώρες (συμπεριλαμβανομένης, για
παράδειγμα, της Πολωνίας) να αναλάβουν δράση, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις (όπως είναι
η σημαντική μείωση στον αριθμό των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και ένα μικρότερο εύρος διασποράς)
που θα οδηγήσουν σε μείωση των πιθανών απωλειών μεταξύ του άμαχου πληθυσμού – στο πλαίσιο ενός
συμπληρωματικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Γενεύης για τα Συμβατικά Όπλα. Αυτός ο δρόμος έχει επιλεγεί
από την Πολωνία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Εσθονία, η Ρουμανία και η Σλοβακία,
αλλά και από τις ΗΠΑ.

Sabine Lösing και Sabine Wils (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Δυστυχώς, οι αιτιολογικές σκέψεις του κοινού
ψηφίσματος περιλαμβάνουν μία θετική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) και την Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, που εγώ και η ομάδα μου απορρίπτουμε. Ωστόσο, λόγω της πολύ μεγάλης
σημασίας της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) που έχει εγκριθεί από 107 χώρες, τόσο εγώ όσο και
η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς-Βόρειας Πράσινης Αριστεράς υπογράψαμε το κοινό ψήφισμα σχετικά
με τη θέση σε ισχύ της ΣΠΔ και το ρόλο της ΕΕ, καθώς το παρόν κοινό ψήφισμα πρέπει να θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία
προκειμένου να απαγορευτούν τα πυρομαχικά διασποράς.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Η υπογραφή της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς από 20 κράτη
μέλη φανερώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων που σκοτώνουν αδιακρίτως. Δεν
μπορούμε να ξεχνούμε ότι αυτό το είδος όπλων αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου χιλιάδων αμάχων, σκοτώνοντας
αδιακρίτως, ιδίως παιδιά και άλλους αθώους και ανυποψίαστους ανθρώπους.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Δυστυχώς, το κοινό ψήφισμα περιλαμβάνει θετικές αναφορές στην
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, που τόσο εγώ όσο και η ομάδα
μου απορρίπτουμε. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης σημασίας της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) που
έχει εγκριθεί από 107 χώρες, τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου, Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών προσυπογράφουμε με τη σειρά μας το κοινό ψήφισμα
σχετικά με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης και το ρόλο της ΕΕ. Θεωρώ ότι το κοινό ψήφισμα μπορεί να
θεωρηθεί πρόοδος προς την απαγόρευση των βομβών διασποράς, και για τον λόγο αυτόν το υπερψήφισα.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν ένα από τα πλέον ύπουλα όπλα,
καθώς, όταν χρησιμοποιούνται, σκοτώνουν κυρίως αθώους. Κυρίως τα παιδιά κινδυνεύουν να απασφαλίσουν κατά
λάθος μηχανισμούς που δεν έχουν εκραγεί, και μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εξαιτίας αυτού. Η Σύμβαση για
τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) που έχει υπογραφεί από 20 κράτη μέλη απαγορεύει τη χρήση των όπλων αυτών
και ζητεί από τις χώρες που τα έχουν στα οπλοστάσιά τους να τα καταστρέψουν. Συμφώνησα με το ψήφισμα, διότι
η ΣΠΔ αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση της απαγόρευσης αυτών των θανατηφόρων όπλων διά
παντός. Καταψήφισα το ψήφισμα, διότι δεν πιστεύω ότι η συμφωνία μπορεί να υποχρεώσει τις χώρες να απαγορεύσουν
τα πυρομαχικά διασποράς.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της ύπουλης αυτής απειλής για τους ανθρώπους σε περιοχές που βρίσκονται σε πόλεμο
ή που αντιμετωπίζουν κρίση. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να πλήττονται από τα πυρομαχικά διασποράς μέχρι
σήμερα: σχεδόν αποκλειστικά άμαχοι, και ιδιαίτερα πολλά παιδιά, που συχνά συγχέουν τα βομβίδια με μπάλες και
παιχνίδια. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη μοναδική δυνατή θέση σχετικά με αυτό το απάνθρωπο
όπλο που σκοτώνει αδιακρίτως: ένα ενωμένο «όχι» στα πυρομαχικά διασποράς στην Ευρώπη και ολόκληρο τον
κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες που δεν
έχουν ακόμα υπογράψει ή επικυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς να το
κάνουν όσο το δυνατόν συντομότερα, κατά προτίμηση πριν από το τελος του έτους. Εμείς οι Πράσινοι πετύχαμε
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την έγκριση του αιτήματός μας να κατονομαστούν οι χώρες που δεν έχουν ακόμα κατονομαστεί – κάτι που θα
επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών να ασκήσει πίεση όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Η Εσθονία, η Φινλανδία,
η Ελλάδα, η Λετονία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τουρκία δεν έχουν ακόμα υπογράψει και επικυρώσει
την εν λόγω Σύμβαση. Η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λιθουανία, οι Κάτω
Χώρες, η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη Σύμβαση στα εθνικά
τους κοινοβούλια.

Geoffrey Van Orden (ECR), γραπτώς. − (EN) Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
τάσσεται υπέρ όλων των προσπαθειών ελαχιστοποίησης της οδύνης στρατιωτών και αμάχων, και ως εκ τούτου
υπερψήφισε το παρόν ψήφισμα. Ωστόσο, είμαστε της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα που θα μειώσει την
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεών μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε ότι τα «πυρομαχικά διασποράς» όπως ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς
δεν περιλαμβάνουν τα πυρομαχικά που αυτοκαταστρέφονται ή απενεργοποιούνται αυτομάτως: με άλλα λόγια,
αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες ένοπλες δυνάμεις των εθνών μας.

Προσωπικά, δεν εγκρίνω τη διατύπωση της παραγράφου 10 που καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την «υλοποίηση της προσχώρησης της Ένωσης στη ΣΠΔ». Μία από τις πολλές ατυχείς
συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι ότι η ίδια η ΕΕ είναι πλέον σε θέση να προσχωρεί σε διεθνείς συμβάσεις.
Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί προνόμιο των κυρίαρχων εθνών, όχι ενός οργανισμού, όπως η ΕΕ, αν και είναι σαφές
ότι υπάρχουν κάποιοι που επιδιώκουν, δυστυχώς, να μετατρέψουν την ΕΕ σε κυρίαρχο κράτος.

Έκθεση: George Lyon (A7-0204/2010)

Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. − (IT) Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η μεταρρύθμιση της
ΚΓΠ, όπως κάθε νέα νομοθεσία που αφορά τη γεωργία, δεν μπορεί να εγκριθεί χωρίς τη συναίνεση του Κοινοβουλίου.

Οι αγρότες παράγουν αγαθά για χρήση από την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά δεν είναι οι μόνοι που επηρεάζονται
από την ΚΓΠ, διότι υπάρχει σχέση μεταξύ της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της αλλαγής
του κλίματος και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό και η γη. Υπάρχει επίσης ξεκάθαρη
σύνδεση μεταξύ της γεωργίας και της κατάλληλης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τεράστιων αγροτικών
περιοχών της ΕΕ. Οι αγρότες παρέχουν επίσης τρόφιμα, τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε.

Αυτό το αρχικό ψήφισμα σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ αντιπροσωπεύει τη συμβολή ημών, των βουλευτών του
ΕΚ, στη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ σε συνδυασμό με την κατάρτιση, το 2013, του νέου
πολυετούς προϋπολογισμού, και τον καθορισμό των βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία χάραξης
μίας νέας κοινής γεωργικής πολιτικής. Με την παρούσα ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε στον τρόπο
αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων, όπως είναι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η επισιτιστική
ασφάλεια, η ποιότητα των τροφίμων, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τα γεωργικά εισοδήματα.

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση για τις προοπτικές της ΚΑΠ μετά το 2013 προωθεί
την ευρωενωσιακή πολιτική που ξεκληρίζει τη φτωχομεσαία αγροτιά και ενισχύει την μεγάλη καπιταλιστική αγροτική
παραγωγή. Η ΚΑΠ, οι αναθεωρήσεις του «ελέγχου υγείας», οι αποφάσεις του ΠΟΕ είχαν δραματικά αποτελέσματα
για τους φτωχομεσαίους αγρότες. Η Ελλάδα που πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ/ΕΕ, έκανε εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων, σήμερα δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές προϊόντων που μπορεί να παράγει. Χάνονται
20.000 θέσεις εργασίας ετησίως στον αγροτικό τομέα, η παραγωγή μειώνεται, το αγροτικό εισόδημα την περίοδο
2000-2008 μειώθηκε 20%, ενώ το 75% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχει ετήσιο ακαθάριστο κέρδος
1.200-9.600 €.

Η έκθεση θεωρεί επιτυχία τις οδυνηρές συνέπειες για τη μικρομεσαία αγροτιά. Στόχος της έκθεσης είναι η προσαρμογή
της ΚΑΠ στη στρατηγική του μονοπωλιακού κεφαλαίου για την αγροτική οικονομία, όπως εκφράζεται στη
«Στρατηγική ΕΕ-2020»: «ανταγωνιστική γεωργία», μεγάλη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων στην αγροτική οικονομία,
που θα συγκεντρώνει γη-κοινοτικές ενισχύσεις σε βάρος της φτωχομεσαίας αγροτιάς, λυσσαλέος ανταγωνισμός
για μερίδια στις ευρωενωσιακές και παγκόσμιες αγορές. Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται η απόφαση της Επιτροπής
για αναστολή ή κατάργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων στην γεωργία για όσα κράτη μέλη δεν
εκπληρώνουν τους όρους δημοσιονομικής πειθαρχίας του Συμφώνου Σταθερότητας.

Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Σήμερα υπάρχουν 13,6 εκατομμύρια πολίτες στα κράτη μέλη
της ΕΕ που απασχολούνται άμεσα στους κλάδους της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, με 5 επιπλέον
εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Παράγουν περισσότερα
από 337 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επίπεδο ΕΕ.
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Δεδομένου ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών της και την μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη των γεωργικών κλάδων, η γεωργία πρέπει να υποστεί μεγάλες αλλαγές ούτως ώστε να διατηρήσει την
παραγωγικότητά της, σε μία συγκυρία κατά την οποία πρέπει να προσαρμοστεί στους περισσότερο αυστηρούς
περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν σήμερα.

Οι πολιτικές που αφορούν τη μείωση της καλλιέργειας της γης προκειμένου να καταπολεμηθεί η αλλαγή του
κλίματος θα μειώσουν το μέγεθος των καλλιεργούμενων περιοχών και θα επιβάλλουν πρόσθετους όρους στη
γεωργική παραγωγή που στοχεύουν στη μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, η κοινή
γεωργική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η παρούσα έκθεση εντοπίζει ορθώς τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινή γεωργική
πολιτική μετά το 2013, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υπερψήφισα.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Lyon στοχεύει να διασφαλίσει και να βελτιώσει το μέλλον
της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών
δημοσιονομικών δυσκολιών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη, οι φορολογούμενοι πολίτες, οι
αγρότες και οι καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί στην αυξημένη
δημογραφική πίεση, καθώς και στην αύξηση της ζήτησης από την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται
στην παρούσα έκθεση, υπέρ της οποίας ψήφισα, δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα εντατικοποίησης της παραγωγής.
Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι η ΚΓΠ και οι αγρότες μας είναι ουσιαστικά πώς θα παράγουν
περισσότερα τρόφιμα χρησιμοποιώντας λιγότερη γη, νερό και ενέργεια. Έχουν υποβληθεί αρκετές τροπολογίες
στο πλαίσιο της περιόδου συνόδου της Ολομέλειας. Ψήφισα ιδίως υπέρ της τροπολογίας 1, η οποία επιμένει σχετικά
με την υψηλή θρεπτική αξία των γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, καταψήφισα την τροπολογία 2, η οποία ζητούσε
την κατάργηση της διάρθρωσης της ΚΓΠ που αποτελείται από δύο πυλώνες.

Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. – (LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Το φόντο της μεταρρύθμισης
της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η οικονομική κρίση και οι σοβαρές δημοσιονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, οι φορολογούμενοι, οι αγρότες και οι καταναλωτές. Η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να
προσαρμοσθεί σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο και να ανταποκριθεί σε πολλές προκλήσεις.
Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια στους ίδιους της τους καταναλωτές και
να συμβάλει στην ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών ενός παγκόσμιου πληθυσμού που συνεχώς αυξάνεται.
Αυτό θα καταστεί πολύ περίπλοκο διότι η ενεργειακή κρίση, το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και η ανάγκη
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα λειτουργήσουν ως μεγάλα εμπόδια στην αυξημένη παραγωγή.
Επιπλέον, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής θα σταματήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων μεγάλων εκτάσεων
γης στην παραγωγή και, κατά συνέπεια, η ΕΕ και η παγκόσμια γεωργία θα πρέπει να παράγουν περισσότερα τρόφιμα
αξιοποιώντας λιγότερη γη, λιγότερο νερό και λιγότερη ενέργεια. Θεωρώ ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της ΚΓΠ θα
πρέπει να συνεχίσει να είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας σε σχέση με καλά
επιδοτούμενους εμπορικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ελβετία ή η Νορβηγία, προσφέροντας στους
αγρότες της ΕΕ συνθήκες θεμιτού εμπορίου. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη γεωργική δραστηριότητα
σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό να εξασφαλίσει την τοπική παραγωγή τροφίμων και μια ισορροπημένη
γεωγραφική ανάπτυξη.

Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. − (NL) Η έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου βουλευτή, κ. Lyon, είναι
σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τώρα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον παρόντα
φάκελο και είναι υποχρεωμένη να τη λάβει δεόντως υπόψη κατά την υποβολή νέων προτάσεων. Όσον αφορά το
κόμμα μου, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το 2013. Η γεωργία είναι σημαντική
για τους πολίτες μας. Η επισιτιστική ασφάλεια, το τοπίο, το περιβάλλον, η καλή διαβίωση των ζώων, το κλίμα, κτλ.
αποτελούν στόχους, στους οποίους η γεωργία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, μία αυστηρή πολιτική
πρέπει να υποστηριχθεί από επαρκή χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχουν οι προκλήσεις που ήδη αναφέραμε και θα
υπάρξουν νέες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η Ένωση αποτελείται τώρα από μεγάλο αριθμό κρατών μελών.
Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση διότι ζητεί τη διάθεση συγκρίσιμων πόρων για τη γεωργία στον προϋπολογισμό
της περιόδου μετά το 2013. Παρόλα αυτά, θα καταστεί αναγκαία κάποια αναδιατύπωση. Καταρχάς, χρειαζόμαστε
απλοποιημένες ρυθμίσεις και λιγότερη γραφειοκρατία. Επιπλέον, θα πρέπει να μεταβούμε από το πρότυπο στο
οποίο δεν λαμβάνουν όλοι οι αγρότες βοήθεια σε εκείνο όπου η βοήθεια βασίζεται στο μέγεθος της καλλιεργούμενης
έκτασης. Πολύ μεγάλη σημασία εν προκειμένω θα έχει μία μεταβατική περίοδος, στο πλαίσιο της οποίας θα
προχωρήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. − (IT) Μετά την ολοκλήρωση πλέον της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013,
η νέα κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μία πολύ σημαντική πρόκληση εξ ονόματος των
γεωργών μας: εκείνη της εγγύησης του ιδίου τουλάχιστον επιπέδου χρηματοδοτικών πόρων όπως και στο παρελθόν
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και της ισότιμης διανομής αυτών μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών, με βάση όχι μόνο των αριθμό
των εκταρίων αλλά και άλλα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Υπερψήφισα την έκθεση Lyon διότι υποστηρίζω
ολόψυχα τον στόχο της για αναγωγή σε περιφερειακό επίπεδο και διατήρηση της βοήθειας με τη μορφή συνδεδεμένων
ενισχύσεων για ευάλωτες γεωργικές περιοχές και κλάδους. Πιστεύω επίσης στη σημασία της πολιτικής για την
προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων, και στην απλοποίηση, σύμφωνα και με τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες, αλλά και στην ενίσχυση της θέσης των διαφόρων μερών στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. − (PT) Η παρούσα έκθεση αναθέτει στη γεωργική πολιτική στρατηγικό
ρόλο όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών
στον τομέα της γεωργίας έχει μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτές οι τεχνολογίες
θα συμβάλουν αποφασιστικά στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην παρούσα έκθεση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ορίζει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση και τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
μετά το 2013. Η έκθεση ασχολείται επίσης με τους συνδέσμους μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. − (DA)
Η έκθεση στο σύνολό της: «Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την παρούσα έκθεση
σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2013, καθώς δεν πιστεύουμε ότι εκφράζει δεόντως την επιθυμία
για μία κατά τα άλλα εξαιρετικά αναγκαία μεταρρύθμιση. Θα θέλαμε να βλέπαμε την ΕΕ να ηγείται της πορείας και
να σταματά όλες τις πληρωμές εξαγωγικών επιδοτήσεων το αργότερο ως το 2013 – ανεξαρτήτως των ενεργειών
των άλλων εμπορικών εταίρων του ΠΟΕ. Αυτό δεν περιλαμβανόταν στην έκθεση. Σε σχέση με την πληρωμή των
επιδοτήσεων, θα θέλαμε να είχαν ορισθεί αυστηρότερες προϋποθέσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα
από ό,τι οι καθόλου φιλόδοξες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Αυτό δεν περιλαμβανόταν στην έκθεση. Θα
θέλαμε επίσης να είχαμε διαπιστώσει σημαντική μείωση στο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται
για γεωργικές ενισχύσεις. Ούτε αυτό περιλαμβανόταν στην έκθεση. Με δεδομένα τα παραπάνω, εμείς, οι δανοί
Σοσιαλδημοκράτες δεν είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την τελική έκθεση σχετικά με τις γεωργικές ενισχύσεις
της ΕΕ μετά το 2013.»

Τροπολογία 3: «Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε ότι οι επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει να καταργηθούν από
την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για
έναν γεωργικό χώρο που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα. Καταψηφίσαμε αυτήν την τροπολογία, διότι θεωρούμε ότι
η τροπολογία, αυτή καθαυτή, είναι αντιφατική, διότι ζητεί παροχή ενισχύσεων από την ΕΕ χωρίς στρέβλωση του
ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. Ωστόσο, η στρέβλωση του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου είναι αυτό ακριβώς
που κάνουν σήμερα τα συστήματα επιδοτήσεων της ΕΕ.»

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. – (RO) Απάντησα με ένα αποφασιστικό «ναι» στη διατήρηση της
ισότιμης κατανομής των πληρωμών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 για αγρότες που
προέρχονται τόσο από τα νέα όσο και από τα παλαιά κράτη μέλη, που θα βοηθήσει στην εξάλειψη μίας αδικίας για
τα κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι όσον αφορά τον ορισμό του ποια
πρέπει να είναι η μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά,
βεβαίως, τους Ευρωπαίους, αλλά αφορά και τους πολίτες του κόσμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παρούσα
μεταρρύθμιση δεν πρέπει να είναι καθήκον των εμπειρογνωμόνων, αλλά των γεωργών και των καταναλωτών. Πρέπει
να επανεξετάσουμε τους γενικότερους στόχους μίας νέας κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι Ευρωπαίοι έχουν νέες
προσδοκίες όσον αφορά την παραγωγή και παροχή τροφίμων. Θέλουν μία γεωργία που θα σέβεται το περιβάλλον
και θα πληροί υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των προϊόντων
τροφίμων και το αποτύπωμα άνθρακα. Αυτή η νέα πολιτική πρέπει επίσης να αποτελεί τμήμα μίας παγκόσμιας
θεώρησης, με μία μεγάλη πρόκληση: να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στον διπλασιασμό της ζήτησης παραγωγής
και παροχής τροφίμων που θα συμβεί έως το 2050, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από λειψυδρία, μείωση της
καλλιεργήσιμης γης και από μία νέα συμφωνία για την ενέργεια που θα καθορίζεται από την προσπάθεια
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να επανεξετασθεί η παγκόσμια οργάνωση των γεωργικών αγορών,
λαμβάνοντας υπόψη τις δύο βασικές πηγές έμπνευσης μιας κοινής γεωργικής πολιτικής: την εγγύηση της επισιτιστικής
ασφάλειας και τη διάσωση των μέσων διαβίωσης των μικρών αγροτών και των οικογενειών τους, τόσο σε εγχώριο
επίπεδο όσο και στις πλέον φτωχές χώρες του κόσμου.

Diane Dodds (NI), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, αλλά οφείλω να επισημάνω ότι η
συνέχιση της υποστήριξής μου εξαρτάται από το εάν η Επιτροπή θα λάβει πλέον υπόψη και θα διασφαλίσει την
επίτευξη μίας σειράς στόχων:
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1. Πρέπει να διαθέτουμε προϋπολογισμό της ΚΓΠ που θα είναι σε θέση να παρέχει στους γεωργούς μας ένα βιώσιμο
και ασφαλές εισόδημα, και στους καταναλωτές επισιτιστική ασφάλεια.

2. Πρέπει να διατηρήσουμε τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα, επιβραβεύοντας τους αγρότες για την εργασία τους,
εξασφαλίζοντας τον κλάδο με άμεσες πληρωμές.

3. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο δίκαιη κατανομή της ΚΓΠ και να εξετάσουμε το κόστος
παραγωγής. Οι ενισχύσεις βάσει εκτάσεων που θα παρέχουν στη Βόρεια Ιρλανδία λιγότερους πόρους από τα ισχύοντα
επίπεδα θα καταστρέψουν έναν κλάδο που βρίσκεται ήδη στο χείλος της βιωσιμότητας. Η περιφερειακή
διαφοροποίηση έχει ζωτική σημασία.

4. Πρέπει να διατηρήσουμε μέτρα ελέγχου της αγοράς που ελέγχουν την αστάθεια των τιμών και διασφαλίζουν
αποδοτικότητα.

Leonidas Donskis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή
γεωργική πολιτική αποτελεί φιλόδοξη και στοχευμένη μεταρρύθμιση. Έχει την ψήφο μου και εκείνη της Ομάδας
της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζει τις αδικίες
που γίνονται σε βάρος των αγροτών των νέων κρατών μελών. Το παρόν ψήφισμα μάς καλεί όλους να ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες των 12 νέων κρατών μελών της ΕΕ που προσχώρησαν μετά το 2004 και να τα αντιμετωπίσουμε
δίκαια κατά την κατανομή των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στον τομέα αυτόν αυξήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ελπίζω ότι το Συμβούλιο δεν θα
επιστρέψει σε άνισες άμεσες πληρωμές για τους αγρότες των παλαιών και των νέων κρατών μελών και δεν θα εγκρίνει
τυχόν πρόσθετη γενική χρηματοδότηση που ενδέχεται να βλάψει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά της
ΕΕ. Η νέα ΚΓΠ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αγρότες θα λαμβάνουν αποδοτική και στοχευμένη ενίσχυση, που πρέπει
να ωφελεί την ευρύτερη κοινωνία, ιδίως τους καταναλωτές. Εφιστά την προσοχή στην επισιτιστική ασφάλεια και
την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές. Ως Φιλελεύθερος, μπορώ να δικαιολογήσω τον ισχύοντα
προϋπολογισμό της ΚΓΠ μόνο αν η κοινή γεωργική πολιτική δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και δεν προκαλέσει
στρέβλωση της αγοράς, αν καταστήσει την ΕΕ περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους
της, αν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και προωθήσει μία ισορροπημένη ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου,
προστατεύοντας το περιβάλλον και το τοπίο. Οι προτεινόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταρρυθμίσεις
αποτελούν θετικό βήμα, το οποίο εγώ και η οικογένεια των ευρωπαίων Φιλελευθέρων επικροτούμε και ανυπομονούμε
να δούμε.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013,
διότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΚΓΠ και να διασφαλισθεί επαρκής προϋπολογισμός, προκειμένου
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή,
η επισιτιστική ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, καθώς και η ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. − (PT) Καταψήφισα την τροπολογία 69 της παρούσας πρότασης διότι απειλεί το
παγκόσμιο οικοδόμημα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της πορτογαλικής
γεωργίας, καθώς προτείνει την ακύρωση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών μέτρων χωρίς εγγυήσεις ότι θα
αντικατασταθούν κάνοντας χρήση των αλλαγών στον πρώτο πυλώνα. Επιπλέον, μια τέτοια πρόταση περιλαμβάνει
διαδικαστικές δυσκολίες όσον αφορά τη μελλοντική κατανομή των πόρων της Ένωσης στους αγρότες, ενώ το ισχύον
σύστημα, ως έχει, πρέπει να απλοποιηθεί, όχι να γίνει πιο περίπλοκο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι το
πορτογαλικό κράτος κατασπαταλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε πόρους του πρώτου πυλώνα. Με την κατάργηση
του δεύτερου πυλώνα και τη μεταφορά ορισμένων από τα μέτρα του δευτέρου στον πρώτο, πολλά μέτρα που
υποστηρίζονται σήμερα θα πάψουν να υποστηρίζονται, ιδίως λόγω της ολοφάνερης δημοσιονομικής αδυναμίας,
και το αποτέλεσμα θα είναι η αποδυνάμωση της ΚΓΠ. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
ποια οφέλη θα έχει η πιθανή μεταφορά πόρων της ΚΓΠ προς άλλες πολιτικές. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε μέτρα για
τη διασφάλιση της μοναδικής πραγματικά κοινής πολιτικής που υπάρχει στην ΕΕ.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η ΚΓΠ έχει αυξήσει την παραγωγικότητα, έχει διασφαλίσει την
ασφάλεια του εφοδιασμού και έχει παράσχει στους καταναλωτές ποιοτικά τρόφιμα σε λογικές τιμές. Η νέα ΚΓΠ θα
πρέπει να αντιμετωπίσει νέες και επείγουσες προκλήσεις, και πρέπει να παράσχει ένα πλαίσιο για το μέλλον που θα
βασίζεται στη σταθερότητα, την προβλεψιμότητα και την ευελιξία σε καιρό κρίσης.

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της καταπολέμησης της
κλιματικής αλλαγής, και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της εντός ενός παγκοσμίου πλαισίου. Προβλέπεται
ότι ο γεωργικός κλάδος θα είναι σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της νέας
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την καινοτομία και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης, και θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια της
παροχής τροφίμων στους ευρωπαίους καταναλωτές, παράγοντας ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.
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Ωστόσο, θεωρώ ότι η ΚΓΠ πρέπει να θέσει ως προτεραιότητά της την παραγωγή της επονομαζόμενης πρώτης γενιάς
δημοσίων αγαθών, και ως κατευθυντήρια αρχή της την επισιτιστική κυριαρχία, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν
να είναι αυτάρκη. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω τη ρύθμιση της αγοράς στον κλάδο των γαλακτοκομικών, από
την παραγωγή ως την εμπορία και διαφήμιση. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι η διατήρηση των ποσοστώσεων γάλακτος
είναι ζωτικής σημασίας.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Μεταξύ άλλων απόψεων, οι βαθιές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν
στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να περιλαμβάνουν τη θέσπιση της αρχής του δικαιώματος στην τροφή
και της επισιτιστικής κυριαρχίας· να δίνουν προτεραιότητα στην επισιτιστική αυτάρκεια και την ικανότητα χωρών
και περιφερειών να αναπτύξουν παραγωγή προκειμένου να ικανοποιήσουν τις εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες τους
σε τρόφιμα· και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που προωθούν την τοπική παραγωγή και σέβονται το τοπικό
περιβάλλον, προστατεύουν το νερό και το έδαφος, αυξάνουν την παραγωγή τροφίμων χωρίς ΓΤΟ και προωθούν
τη βιοποικιλότητα των σπόρων για τους αγρότες και την ποικιλομορφία των ειδών όσον αφορά τα οικόσιτα ζώα.
Αυτή ήταν η ώθηση που έδινε μία από τις πολλές τροπολογίες που υποβάλαμε στην υπό συζήτηση έκθεση.

Η απόρριψη της εν λόγω τροπολογίας και των αρχών που περιλαμβάνει από τις βασικές πολιτικές ομάδες του
Κοινοβουλίου επισημαίνει απλώς την πορεία που σκοπεύουν να ακολουθήσουν. Η πορεία αυτή διαπιστώνεται και
στην έκθεση. Παρά την υποστήριξη ορισμένων σημαντικών απόψεων, όπως η απόρριψη της επανεθνικοποίησης της
ΚΓΠ, η απόρριψη της μείωσης του συνολικού προϋπολογισμού και η υποστήριξη της δικαιότερης αναδιανομής
των ενισχύσεων μεταξύ χωρών και παραγωγών, η έκθεση υποστηρίζει την άποψη που κυριαρχούσε στις παλαιότερες
μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ – την πλήρη ελευθέρωση των γεωργικών αγορών και την υπαγωγή της ΚΓΠ στα συμφέροντα
των διαπραγματεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θεωρούμε μια τέτοια άποψη απαράδεκτη.

Anne E. Jensen (ALDE), γραπτώς. − (DA) Τα τρία μέλη του δανέζικου Φιλελεύθερου Κόμματος ψήφισαν σήμερα
υπέρ της έκθεσης για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2013. Η έκθεση επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό
της γεωργίας και την αύξηση της αποδοτικότητάς της, μέσω της διασφάλισης ότι θα γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά
το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, στη συμβολή της γεωργίας στην πολιτική για την ενέργεια και το
κλίμα, καθώς και σε απλούστερους κανόνες για τον γεωργικό κλάδο. Υπάρχουν ορισμένες δηλώσεις όσον αφορά
τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ με τις οποίες δεν συμφωνούμε, και το δανέζικο Φιλελεύθερο Κόμμα θα
συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη της βαθμιαίας κατάργησης των γεωργικών ενισχύσεων της
ΕΕ. Γενικότερα, ωστόσο, η έκθεση αντιπροσωπεύει τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των
μεταρρυθμίσεων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. − (DE) Η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) προορίζεται να τεθεί σε ισχύ
για την ευρωπαϊκή γεωργία από το 2014. Η έκθεση Lyon αποτελεί πρελούδιο των εντατικών διαπραγματεύσεων
των επόμενων τριών ετών σχετικά με την ΚΓΠ μετά το 2013. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της γεωργικής
μεταρρύθμισης της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει πλήρη αρμοδιότητα συναπόφασης και θα ενεργήσει
ως σημαντικός διαπραγματευτής μεταξύ των κρατών μελών, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με
τις πρώτες προτάσεις τις έκθεσης Lyon, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει μία σαφέστατη κατεύθυνση: εναργή
δέσμευση απέναντι στην κοινή γεωργική πολιτική με τους δύο πυλώνες της, τις άμεσες πληρωμές και την ανάπτυξη
της υπαίθρου, που πρέπει επίσης να διασφαλισθούν στο γεωργικό πρότυπο μετά το 2013. Μόνο η ΚΓΠ, η
χρηματοδότηση της οποίας κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα διατηρηθεί τουλάχιστον
στο επίπεδο του προϋπολογισμού του 2013, μπορεί να εγγυηθεί μια πολυλειτουργική γεωργία σε ολόκληρη την
Ευρώπη και, μέσω αυτής, την παροχή τροφίμων καλής ποιότητας. Πρέπει να βρεθεί ένα κατάλληλο πρότυπο, ιδίως
για τη χώρα μου, την Αυστρία – ένα πρότυπο που θα διασφαλίζει τις μικρές δομές και θα παρέχει βιώσιμη ισορροπία
για τις ορεινές περιοχές. Πέραν της παραγωγής τροφίμων, η γεωργία συμβάλλει επίσης σημαντικά στη διατήρηση
του πολιτιστικού τοπίου. Υποστηρίζω την έκθεση Lyon, καθώς η τροπολογία μου για τη διασφάλιση της γεωργίας
σε ολόκληρη την ΕΕ και τις ορεινές περιοχές ενσωματώθηκε σε αυτήν και θα προσφέρει σταθερή προοπτική για το
μέλλον των νεαρών αγροτών.

Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. − (IT) Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή γεωργία χρειάζεται μια κοινή πολιτική που θα
παραμείνει τέτοια, ώστε να αποτρέψει τις αναπότρεπτες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και να εγγυηθεί ότι
η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) χρηματοδοτείται στο έπακρο, και με δίκαιο τρόπο, από τον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ, εφόσον η νέα πολιτική θα απαιτεί
επαρκή χρηματοδότηση, προκειμένου να υποστηριχθεί καλύτερα ενόψει των μεγάλων προκλήσεων που ο εν λόγω
κλάδος, ο οποίος έχει ζωτική σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα επόμενα
έτη. Για την ακρίβεια, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί δικαίωμα των καταναλωτών που πρέπει να διασφαλίζεται
κατά τον ίδιο τρόπο με την εγγύηση των δημοσίων αγαθών «δεύτερης γενιάς», όπως είναι το περιβάλλον, η
περιφερειακή ανάπτυξη και η καλή διαβίωση των ζώων.
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Marine Le Pen (NI), γραπτώς. – (FR) Παρότι επικροτώ την παρούσα έκθεση που αφορά το μέλλον της γεωργίας,
δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι η κοινή γεωργική πολιτική κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους της διασφάλισης
καλού βιοτικού επιπέδου, της σταθεροποίησης των αγορών, της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας σε λογικές
τιμές, της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές και της εγγύησης της επισιτιστικής μας
ασφάλειας και κυριαρχίας. Η πραγματικότητα είναι μάλλον διαφορετική. Αρκεί να εξετάσει κάποιος την κατάσταση
ενός μεγάλου αγροτικού κράτους, όπως η Γαλλία, στους ισολογισμούς της οποίας καταγράφηκε μείωση του
εισοδήματος κατά 34%.

Όπως και στο παρελθόν, η ΚΓΠ μετά το 2013 δεν θα είναι σε θέση να προστατεύσει τους αγρότες μας από τους
κερδοσκόπους και τον άγριο παγκόσμιο ανταγωνισμό, ή να τους αποζημιώσει για τις υπερβολές των πολυεθνικών
εταιρειών του κλάδου επεξεργασίας τροφίμων και των διανομέων μεγάλης κλίμακας. Η ΚΓΠ θα παραμείνει μετά το
2013 εγκλωβισμένη ανάμεσα στην υπερφιλελεύθερη και διεθνιστική λογική της αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και σε μια μελλοντική «πράσινη» ΚΓΠ, εξυπηρετώντας στην πραγματικότητα τους νεοκαπιταλιστές του οικολογικού
επιχειρηματικού τομέα. Πρόκειται για μια λογική που θυσιάζει την αγροτικότητά μας, αλλά όχι προς όφελος των
φτωχών χωρών ή των λιγότερο προνομιούχων ή απερημωμένων περιοχών της Ευρώπης, και που δικαιολογεί την
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ όσο το δυνατόν συντομότερα.

Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Η γεωργία είναι και θα παραμείνει στρατηγικός κλάδος της
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να εγγυηθεί
την ανεξαρτησία και την επισιτιστική ασφάλεια των Ευρωπαίων μέσω της κοινής πολιτικής της. Ψήφισα υπέρ αυτής
της ιδιαίτερα σημαντικής έκθεσης διότι πιστεύω ότι κατά την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού η κοινή γεωργική
πολιτική θα χρειαστεί ενίσχυση από έναν ενοποιημένο, καλά διαρθρωμένο προϋπολογισμό, αντίστοιχο με τις
προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Θεωρώ ότι πρέπει να εδραιώσουμε στενούς δεσμούς μεταξύ της πολιτικής
ανάπτυξης της υπαίθρου και της περιφερειακής πολιτικής προκειμένου να διασφαλίσουμε έναν βαθμό συνεκτικότητας
με παρεμβάσεις του ιδίου είδους να πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, προάγοντας έτσι και την
εδαφική συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω επίσης ότι έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν
υπόψη τα εδαφικά χαρακτηριστικά και οι προτεραιότητες των περιφερειών. Πρέπει να προωθήσουμε κοινούς κανόνες
και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη φύση της κάθε περιφέρειας. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε
μία δυναμική, πολυλειτουργική και βιώσιμη γεωργία στην Ευρώπη.

Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική μετά το
2013, διότι θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις νέες εξουσίες που του ανατέθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ
της Συνθήκης της Λισαβόνας, επιδεικνύει σαφώς μέσω της εξαιρετικής αυτής έκθεσης ότι αναλαμβάνει τις νέες του
ευθύνες.

Το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της διατήρησης μίας αξιόλογης κοινής γεωργικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το
2013, με προϋπολογισμό που θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον τρέχοντα, προκειμένου να διασφαλισθεί παραγωγή
υψηλής ποιότητας και ασφάλεια του εφοδιασμού στα 27 κράτη μέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι τροπολογίες μου
που αφορούσαν τα παραπάνω βρήκαν τη θέση τους στο παρόν κείμενο.

Η έκκλησή μου για διατήρηση ορισμένων μέτρων της αγοράς που λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας για τους αγρότες
και τις τιμές των προϊόντων τους έλαβε και αυτή ευρεία υποστήριξη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε
τις κρίσεις υπερπαραγωγής, μεταξύ άλλων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη γεωργική δραστηριότητα σε όλες
τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Καλό θα ήταν επίσης να διατηρηθούν ορισμένα εργαλεία για τη διαχείριση του
παραγωγικού δυναμικού που διαθέτουν ορισμένοι κλάδοι.

Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση Lyon σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ, και
ιδίως υπέρ της διατήρησης των δύο πυλώνων. Η σημερινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια σχετικά με την έκθεση Lyon
είναι πολύ σημαντική και συμβολική, εφόσον οι βουλευτές του ΕΚ είναι οι πρώτοι που παίρνουν θέση και υποβάλλουν
την πρότασή τους για την ΚΓΠ μετά το 2013. Είμαι βεβαία ότι ο Επίτροπος Cioloş θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα
της παρούσας ψηφοφορίας στις προτάσεις που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο.

Οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής γεωργίας, όπως είναι η επισιτιστική ασφάλεια, η ρύθμιση της αγοράς
και η χωροταξία, επιβεβαιώνονται ρητά, όπως και οι συνέπειες όσον αφορά τον προϋπολογισμό, που πρέπει να είναι
σύμφωνες με τις φιλοδοξίες της ΚΓΠ. Τα μέτρα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η
βιοποικιλότητα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των διατάξεων της ΚΓΠ, εφόσον η προστασία της δεν αποτελεί
πλέον πολυτέλεια όσον αφορά τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων.

Erminia Mazzoni (PPE), γραπτώς. − (IT) Η κρίση του 2009 έδειξε τις αδυναμίες του συστήματος των μέτρων
υποστήριξης της γεωργίας. Οι συνέπειές της έγιναν αισθητές στο εισόδημα των αγροτών, που υπέστη μείωση κατά
12% τη στιγμή που πρόκειται για εισόδημα που είναι ήδη κατά 50% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο μετά το 2013 πρέπει να είναι ανάλογο προς τη σημασία του κλάδου,

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL90



ο οποίος απασχολεί περίπου 30 εκατομμύρια εργαζόμενους. Πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, κατάλληλη φορολογική πολιτική και τη διατήρηση του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας
υπόψη τις πολλές ευεργετικές συνέπειες της γεωργίας στο περιβάλλον, την υγεία και την κλιματική αλλαγή. Είναι
σημαντικό να διασφαλισθούν λογικές τιμές για τους καταναλωτές και ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, μέσω
χρήσης στοχευμένων ενισχύσεων. Η γεωργία πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη
2020», και πρέπει να καταρτισθούν σχέδια για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η αστάθεια της
αγοράς αυξάνεται όσο αυξάνονται τα μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των προϊόντων,
διότι η κατάσταση αυτή θέτει τους ευρωπαίους παραγωγούς σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση σε σχέση με τις
εισαγωγές. Θα είναι δύσκολο να διασφαλισθούν εύλογες τιμές για τους καταναλωτές και δίκαιη αμοιβή, εκτός και
αν εισαχθούν αυστηρότεροι κανόνες που θα εγγυώνται τον σεβασμό της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης.

Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς. − (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει αυξημένες εξουσίες βάσει
της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως στον τομέα της γεωργικής πολιτικής. Με τις πρόσθετες εξουσίες έρχονται και
ευθύνες, και η υποστήριξη της έκθεσης Lyon σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το
2013 δείχνει ότι το Κοινοβούλιο παίρνει τις ευθύνες του στα σοβαρά. Ανανγνωρίζουμε ότι η ΚΓΠ πρέπει να
διατηρηθεί, ότι πρέπει να υπάρξει ένας επαρκής προϋπολογισμός και ότι η παραγωγή τροφίμων αποτελεί μέρος
της δέσμης των «δημοσίων αγαθών» που παρέχουν οι αγρότες και για τα οποία πρέπει να επιβραβευθούν. Ψηφίσαμε
υπέρ της διατήρησης της διάρθρωσης που βασίζεται σε δύο πυλώνες. Τα μέτρα ενίσχυσης της αγοράς αναγνωρίζονται
ως σημαντικό τμήμα της ΚΓΠ. Απορρίψαμε κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης της πολιτικής. Η έκθεση ζητεί την
απομάκρυνση από το ιστορικό σύστημα πληρωμών έως το 2020, ζητώντας να αντικατασταθεί το ισχύον καθεστώς
ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με αντικειμενικά κριτήρια. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ιδέες εν
προκειμένω – ωστόσο απαιτείται προσοχή. Η έκθεση Lyon επιτρέπει εθνική ευελιξία κατά την ευθυγράμμιση της
ΚΓΠ προκειμένου να ανταποκριθεί στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της
ανάγκης για επιλογή επανασύνδεσης για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση
του προϋπολογισμού – όταν επιτευχθεί αυτό μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να συζητούμε σχετικά με τις
λεπτομέρειες.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Το παρόν κείμενο έχει το πλεονέκτημα ότι αναγνωρίζει τις
αδυναμίες της αγοράς και υποστηρίζει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εκεί τελειώνουν τα πλεονεκτήματα
της. Παρά τις αδυναμίες που αναγνωρίζονται, το κείμενο προωθεί την ελευθέρωση των αγορών, την ανταπόκριση
των αγροτών στις ενδείξεις της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας στις παγκόσμιες και
περιφερειακές αγορές και τον πράσινο καπιταλισμό. Αυτό το πλαίσιο παρέχει εξίσου λίγη βοήθεια στην καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής με την η αγορά άνθρακα, τα βιοκαύσιμα και τους ΓΤΟ, για τα οποία το παρόν κείμενο
εκφράζει την ικανοποίησή του. Αντιθέτως, υποστηρίζει το παραγωγιστικό πρότυπο και την καταστροφή των τοπικών
καλλιεργειών τόσο εδώ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Καταψήφισα την τροπολογία 69 της παρούσας πρότασης διότι απειλεί το
παγκόσμιο οικοδόμημα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της πορτογαλικής
γεωργίας, καθώς προτείνει την ακύρωση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών μέτρων χωρίς εγγυήσεις ότι θα
αντικατασταθούν κάνοντας χρήση των αλλαγών στον πρώτο πυλώνα. Επιπλέον, μια τέτοια πρόταση περιλαμβάνει
διαδικαστικές δυσκολίες όσον αφορά τη μελλοντική κατανομή των πόρων της Ένωσης στους αγρότες, ενώ το ισχύον
σύστημα, ως έχει, πρέπει να απλοποιηθεί, όχι να γίνει πιο περίπλοκο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι το
πορτογαλικό κράτος κατασπαταλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε πόρους του πρώτου πυλώνα. Με την κατάργηση
του δεύτερου πυλώνα και τη μεταφορά ορισμένων από τα μέτρα του δευτέρου στον πρώτο, πολλά μέτρα που
υποστηρίζονται σήμερα θα πάψουν να υποστηρίζονται, ιδίως λόγω της ολοφάνερης δημοσιονομικής αδυναμίας,
και το αποτέλεσμα θα είναι η αποδυνάμωση της ΚΓΠ. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
ποια οφέλη θα έχει η πιθανή μεταφορά πόρων της ΚΓΠ προς άλλες πολιτικές. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε μέτρα για
τη διασφάλιση της μοναδικής πραγματικά κοινής πολιτικής που υπάρχει στην ΕΕ.

Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Η ισχύουσα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) παρέχει βοήθεια σε ένα
απομακρυσμένο από το τοπικό επίπεδο και κερδοσκοπικό βιομηχανικό σύστημα παραγωγής, που ωφελεί τις μεγάλες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και όχι τους μικρούς παραγωγούς. Η αποσύνδεση της βοήθειας ευνοεί τους μεγάλους
γαιοκτήμονες και απειλεί τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τα οικογενειακά αγροκτήματα. Παρά την αποτυχία της
Στρατηγικής της Λισαβόνας, η ΕΕ δεν άλλαξε την οικονομική της πολιτική. Δεν δεσμεύεται έναντι της επισιτιστικής
ασφάλειας, αλλά έναντι της ανταγωνιστικότητας, που ευνοεί μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές. Θεωρώ ότι ο γεωργικός
κλάδος πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι απαιτείται
θεμελιώδης μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση των μικρών παραγωγών σε βοήθεια,
γη, σπόρους και νερό, και να υποστηριχθεί έτσι ένα κοινωνικό, παραγωγικό και βιώσιμο γεωργικό πρότυπο.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Οι τελευταίες δεκαετίες σηματοδοτήθηκαν από τη μαζική πτώση της
γεωργίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η κοινή γεωργική πολιτική υπέστη άπειρες μεταρρυθμίσεις, και κάθε φορά οι κανόνες
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παροχής γεωργικής βοήθειας γίνονταν πιο περίπλοκοι και οι γραφειοκρατικές δαπάνες υψηλότερες. Επίσης
προβληματικό, σε σχέση με αυτό, είναι ότι η ΕΕ επιβάλλει υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα και την
προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, αλλά επιτρέπει στη συνέχεια τις εισαγωγές από χώρες στις οποίες δεν
ισχύουν αυτοί οι κανόνες και όπου η παραγωγή είναι φυσικά πολύ φθηνότερη. Προκειμένου να διατηρηθεί η
επισιτιστική ασφάλεια και αυτάρκεια στο εσωτερικό της ΕΕ, τουλάχιστον εν μέρει, έχει ουσιαστική σημασία να
μπορούν να διατηρηθούν οι μικρές γεωργικές δομές και η γεωργία σε απομακρυσμένες περιοχές. Η απλοποίηση
της ΚΓΠ έχει νόημα μόνο εφόσον δεν συνοδεύεται από αναδιάρθρωση που υποχρεώνει ακόμα περισσότερους
γεωργούς σε συμπληρωματική ενασχόληση με τη γεωργία ή ακόμα και κλείσιμο του αγροκτήματός τους, και
επιταχύνει τον θάνατο της γεωργίας. Οι απλοποιήσεις που προβλέπονται στην έκθεση θα διευκολύνουν οπωσδήποτε
τον βιοπορισμό των γεωργών, και για τον λόγο αυτόν την υποστήριξα.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. − (IT) Υποστηρίζω τη δομή και την προσέγγιση της έκθεσης Lyon. Αυτή η
έκθεση πρωτοβουλίας αντιπροσωπεύει σημαντικό θεμέλιο για τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών που
σκοπεύει να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη μελλοντική γεωργική πολιτική, ενόψει της
δημοσίευσης της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο τέλος του έτους. Για πρώτη φορά, λοιπόν, το Κοινοβούλιο
περιγράφει ομόφωνα τα μέτρα για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με το περιεχόμενο και τις
προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικής παραγωγής γεωργικών τροφίμων και
την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η
ευρωπαϊκή γεωργία και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες πολλών κρατών μελών. Ωστόσο, αποτελούν
επίσης αντικείμενο συζητήσεων αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
στόχος είναι να μετατραπούν αυτές ακριβώς οι προκλήσεις σε ευκαιρία ανάπτυξης του γεωργικού κλάδου και
εξέλιξης πολλών ευρωπαίων αγροτών.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. − (PT) Επικροτώ την έγκριση της έκθεσης Lyon από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, που είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής εργασίας του εισηγητή της, με τη βοήθεια των σκιωδών εισηγητών
και τη συμβολή όλων των μελών που υπέβαλαν τροπολογίες, συμμετείχαν στη συζήτηση και δεσμεύτηκαν για τη
δημιουργία συναίνεσης. Η παρούσα έκθεση αποτελεί γνήσια έκφραση της συναίνεσης που είναι εφικτή μεταξύ των
μελών από τα 27 κράτη μέλη και από διάφορες πολιτικές οικογένειες, που είναι από μόνη της πολύ σημαντική, και
ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων συναπόφασης του Κοινοβουλίου. Η έκθεση που είναι το
τελικό αποτέλεσμα αρκετών γύρων διαπραγματεύσεων, εγκρίνει θέσεις που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική κοινή
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και τις οποίες θεωρούμε θεμελιώδους σημασίας: μη μείωση του προϋπολογισμού, μη
επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, διατήρηση των δύο πυλώνων της ΚΓΠ, εφαρμογή νέου συστήματος κατανομής των
επιδοτήσεων, διάκριση μεταξύ των δημοσίων αγαθών πρώτης και δεύτερης γενιάς, μη απαγόρευση ανάκλησης από
το Συμβούλιο της απόφασης σχετικά με την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος, ανάγκη για δίχτυ ασφαλείας,
αύξηση της διαφάνειας στην αλυσίδα τροφικού εφοδιασμού, και ανάγκη απλοποίησης της ΚΓΠ. Τώρα, είναι
σημαντική η παρακολούθηση των εσωτερικών εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως ότου δημοσιευθεί η τελική
ανακοίνωση τον Νοέμβριο.

Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, αλλά αιτιολογώ αυτήν την ψήφο για να
τονίσω ότι, στην παράγραφο 44, η οποία αναφέρεται στη διαχείριση της αγοράς, καταψήφισα το πρώτο μέρος της
παραγράφου που προτείνεται από τον εισηγητή και υπερψήφισα το δεύτερο μέρος της, όπου επιτέλους απόφαση
του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται ευνοϊκή για τα στρατηγικά συμφέροντα της Πορτογαλίας. Για την ακρίβεια, η
εκδοχή που προτείνεται από τον εισηγητή δημιουργεί τη δυνατότητα κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος, αν
και μόνο σε περίπτωση που διευρυνθεί η ερμηνεία της. Γνωρίζω και υποστηρίζω τη θέση του πορτογαλικού γεωργικού
κλάδου, που επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η παύση του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος ενδέχεται
να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους πορτογάλους παραγωγούς. Για την ακρίβεια, ποσοστό 93% του γάλακτος που
παράγεται στην ΕΕ πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά και αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος των
γαλακτοκομικών εταιρειών της ΕΕ. Οι ποσοστώσεις γάλακτος θα επιτρέψουν τη διατήρηση και τη σταθερή ανάπτυξη
της παραγωγής γάλακτος στα 27 κράτη μέλη. Αυτό θα συμβάλει στην προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση
(ευρωπαϊκή και διεθνή) στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση των τιμών,
καθιστώντας εφικτά τα βιώσιμα εισοδήματα. Η κατάργηση αυτού του συστήματος χωρίς εναλλακτική πρόταση θα
οδηγήσει σε εγκατάλειψη της παραγωγής σε χώρες όπου αυτή είναι λιγότερο ανταγωνιστική. Η Πορτογαλία εμπίπτει
σε αυτήν την κατηγορία.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
ήταν σε θέση να συμπεριλάβει σημαντικό αριθμό τροπολογιών που εστίαζαν στην υπαγωγή των άμεσων πληρωμών
σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, σε μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής, σε μια ευρύτερη και με λιγότερους
αποκλεισμούς προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης της υπαίθρου και στο δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Ήμαστε
επίσης σε θέση να εισαγάγουμε σαφή διάκριση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων ανταγωνισμού στη γεωργία και στην
εμπορία και διαφήμιση προϊόντων τροφίμων και να υποστηρίξουμε μία σαφή δήλωση που θα αντικαταστήσει την
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ισχύουσα βάση των ιστορικών αποδόσεων και του εισοδήματος μέσω πληρωμών προς τους γεωργούς με ένταξη
της αρχής των «δημοσίων αγαθών» στους υπολογισμούς των άμεσων πληρωμών. Έτσι, η έγκριση της παρούσας
έκθεσης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. – (CS) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση διότι θεωρώ ότι η κοινή γεωργική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραμείνει κοινή γεωργική πολιτική και ότι δεν πρέπει να υπάρξει
μελλοντική επανεθνικοποίηση στον εν λόγω τομέα. Η ύπαρξη ίσων όρων για τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ιδίως όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Brian Simpson (S&D), γραπτώς. − (EN) Για μία ακόμα φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεκδύθηκε των
ευθυνών του αποτυγχάνοντας στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση πρέπει να μετονομαστεί
σε έκθεση σχετικά με την «αύξηση των επιδοτήσεων προς μη αποδοτικούς αγρότες». Για ποιον λόγο να
χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για τη σταθεροποίηση των αγορών, τη διατήρηση
των τιμών σε τεχνητά υψηλό επίπεδο και την ενίσχυση της γεωργίας σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, όταν οι
γεωργοί λαμβάνουν ήδη άλλες επιδοτήσεις από τους φορολογούμενους πολίτες; Εξ ονόματος του Εργατικού
Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση ενθαρρύνει, έστω και κατά τι, μία
φιλόδοξη αλλαγή. Επιβάλλει κυρώσεις στον αποδοτικό αγρότη και ενισχύει τον μη αποδοτικό. Επιβάλλει κυρώσεις
στις αναπτυσσόμενες χώρες ζητώντας καθυστέρηση της σταδιακής μείωσης των επιστροφών κατά την εξαγωγή με
το χειρότερο είδος ωμού προστατευτισμού. Δεν αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας της υπαίθρου,
εμμένοντας σε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών που λειτουργεί ως φρένο στην προώθηση της ποικιλομορφίας και
της προστασίας της υπαίθρου. Θα καταψηφίσουμε αυτήν την αποτυχημένη έκθεση, με την ελπίδα ότι κάποτε θα
επιβραβεύεται η αποδοτική γεωργία, θα αναγνωρίζεται η σημασία της διαχείρισης του τοπίου, οι καταναλωτές δεν
θα εξαπατώνται μέσω τεχνητά υψηλών τιμών και ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα έχει δίκαιη μεταχείριση. Αυτό θα
έπρεπε να είναι το αντικείμενο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση διότι έχει στρατηγική σημασία για χώρες
όπως η Πορτογαλία και οι εξόχως απόκεντρες ευρωπαϊκές περιφέρειες, και το Κοινοβούλιο κατέβαλε τεράστια
προσπάθεια για την πραγματοποίηση της σχετικής ψηφοφορίας κατά το πρώτο έτος της θητείας του.

Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί βασικό τμήμα του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου της
περιόδου μετά το 2013, και αξίζει λεπτομερή ανάλυση. Η εγχώρια γεωργική παραγωγή, που μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες, καθώς και στη μείωση του ελλείμματος του
εμπορικού ισοζυγίου των κρατών μελών, αποτελεί βασική πτυχή αυτής της πολιτικής.

Οι ευρωπαίοι αγρότες εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας στην παραγωγή τροφίμων, τηρώντας
αυστηρές ρήτρες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, και πρέπει να επιβραβευτούν για
αυτό, όχι να υπονομευτούν. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να επιβληθούν όροι σε τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Ένωση διατηρεί εμπορικές συμφωνίες, και αυτοί πρέπει να είναι παρόμοιοι με τα πρότυπα που επιβάλλονται στους
παραγωγούς στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Θεωρώ ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για γεωργικό προϋπολογισμό που θα κατανέμει τους πόρους του με
δίκαιο τρόπο και θα εφιστά ιδιαίτερη προσοχή σε περιφέρειες, όπως η Μαδέιρα και οι Αζόρες, που αντιμετωπίζουν
μονίμως εμπόδια λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους, του μικρού τους μεγέθους, της
δυσχερούς κλιματικής και γεωγραφικής κατάστασής τους, και πρέπει να λάβουν μόνιμη υποστήριξη για τον λόγο
αυτόν.

Anna Záborská (PPE), γραπτώς. – (SK) Η άρτια γεωργική πολιτική είναι εκείνη που βασίζεται στις ανάγκες του
καταναλωτή, και όχι στις επιθυμίες του παραγωγού. Μόλις 5% των κατοίκων της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στη Σλοβακία,
απασχολούνται στη γεωργία, αλλά είμαστε όλοι –σε ποσοστό 100%– καταναλωτές γεωργικών προϊόντων. Εκείνο
για το οποίο ενδιαφέρεται ο καταναλωτής είναι η ποιότητα και η τιμή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αυτοκίνητα και
τις τηλεοράσεις αλλά και για το ψωμί, τα λαχανικά, το κρέας και το γάλα. Ωστόσο, η κοινή γεωργική πολιτική
αντιστρέφει τελείως την κατάσταση, διότι βασίζεται σε αυτό που χρειάζονται οι αγρότες. Η έκθεση που υποβλήθηκε,
στο πνεύμα της προηγούμενης προσέγγισης της ΕΕ, εφιστά υπερβολικά πολλή προσοχή στις συνέπειες και αγνοεί
τα αίτια. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό: η έκθεση επιθυμεί να αυξήσει, μέσω κινήτρων και επιδοτήσεων, το χαμηλό
επίπεδο ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται από τους νέους για τις γεωργικές εργασίες και τη ζωή στην ύπαιθρο.
Ωστόσο, η εδραίωση μίας λειτουργικής αγοράς και ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος θα επέλυε το πρόβλημα
αυτό με φυσικό τρόπο. Ίσως η μοναδική, εν μέρει τουλάχιστον, θετική πτυχή της έκθεσης είναι το αίτημα για
δικαιοσύνη, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Σλοβακία και τα νέα κράτη μέλη. Αν η ΕΕ αποφασίσει να συνεχίσει
και μετά το 2013 να εφαρμόζει την προηγούμενη δαπανηρή και αναποτελεσματική πολιτική παροχής υποστήριξης
για τους αγρότες, τότε πρέπει να εφαρμόσει ίσους κανόνες για όλους.
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Έκθεση: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. − (IT) Ο κλάδος της αλιείας αποτελεί στρατηγικής σημασίας πόρο στο
εσωτερικό της ΕΕ όσον αφορά τον εφοδιασμό του πληθυσμού, και συμβάλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη, την
απασχόληση και την προστασία των πολιτιστικών παραδόσεων των παράκτιων κοινοτήτων. Δυστυχώς, τα τελευταία
χρόνια βλέπουμε τη σταδιακή μείωση της παραγωγής, μεταξύ άλλων και εξαιτίας ορισμένων διατάξεων της ΕΕ για
την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως ο κανονισμός για τη Μεσόγειο, που προβλέπεται να προωθήσει
τη βιωσιμότερη αλιεία, αλλά που έχει ουσιαστικά γονατίσει έναν ολόκληρο κλάδο. Οι αλιείς μας υποχρεούνται να
αλιεύουν λιγότερο, αλλά η ζήτηση αυξάνεται και, ως εκ τούτου, το ίδιο και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να προστατευτούν οι καταναλωτές, τα εισαγόμενα προϊόντα
πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ίδιους κανόνες με τα προϊόντα της ΕΕ. Για την ακρίβεια, τα εισαγόμενα
προϊόντα είναι συχνά φθηνότερα, αλλά είναι επίσης χαμηλότερης ποιότητας και η ασφάλειά τους δεν είναι εγγυημένη.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενισχυθεί το δίκαιο, διαφανές και βιώσιμο εμπόριο στον κλάδο, μεταξύ άλλων
και όσον αφορά την ανάγκη εισαγωγής αυστηρών κριτηρίων πιστοποίησης και σήμανσης σε σχέση με την ποιότητα
και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία επικεντρώνεται στο καθεστώς
εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στοχεύει στην προστασία της διατήρησης εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των κλάδων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα είναι μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά
υπεύθυνοι και οικονομικά βιώσιμοι. Ουσιαστικά, γινόμαστε μάρτυρες της αύξησης στην εισαγωγή προϊόντων που
προέρχονται από αλιεία και υδατοκαλλιέργειες εις βάρος της κοινοτικής μας παραγωγής. Τώρα, όπως και ο εισηγητής,
θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση της κοινοτικής μας παραγωγής. Εντούτοις,
συνειδητοποιούμε, έχοντας στο μυαλό τον εισηγητή, ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες
της βιώσιμης διαχείρισης – για παράδειγμα, η ποσότητα των αλιευμάτων πρέπει να είναι περιορισμένη με σκοπό τη
διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Επιπλέον, θεωρώ αναγκαία την προώθηση της υπεύθυνσης κατανάλωσης, στο
πλαίσιο της οποίας η ποιότητα και η βιωσιμότητα της παραγωγής πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. − (NL) Η έκθεση του συναδέλφου, κ. Cadec έρχεται σε κατάλληλη στιγμή.
Έρχεται μετά τις διαβουλεύσεις σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής
(ΚΓΠ) και αρκετά πριν από τις νέες νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εισαγωγές προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό, αλλά η αύξηση αυτή ήταν αναγκαία. Η κατανάλωση
ιχθύων εξακολουθεί να αυξάνεται στην Ευρώπη και αυτή η αυξημένη ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς ούτε
με ακόμα περαιτέρω αύξηση της ποσότητας των άγριων ιχθύων που αλιεύονται ούτε μέσω της ευρωπαϊκής
ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία να υποχρεούνται οι εισαγωγές αυτές να συμμορφώνονται προς
τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά προϊόντα αλιείας και δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτήν
την αντιστοιχία των απαιτήσεων μόνο στην επισιτιστική ασφάλεια. Κατά την άποψή μου, πρέπει να λαμβάνονται
επίσης υπόψη οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι εισαγωγές είναι αναγκαίες. Δεν τάσσομαι υπέρ του
αόρατου προστατευτισμού, αλλά πρέπει να εμποδίζουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Μεγάλες ποσότητες φθηνών,
εισαγόμενων ιχθύων απειλούν τώρα την ευρωπαϊκή παραγωγή, όσον αφορά τόσο την αλιεία όσο και την
ιχθυοκαλλιέργεια. Για αυτό τον λόγο, θα ψηφίσω υπέρ της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας.

Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Cadec. Σε μία τόσο ιστορική στιγμή
όπως η παρούσα, θεωρώ ότι το ζήτημα του καθεστώτος εισαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ή
μάλλον το πρόβλημα του καθορισμού των όρων βάσει των οποίων προϊόντα εκτός ΕΕ θα διοχετεύονται στην κοινή
αγορά, είναι ζωτικής σημασίας. Δεδομένου ότι ποσοστό 60% της εσωτερικής ζήτησης καλύπτεται σήμερα μέσω
εξαγωγών και ότι αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ως το 2030, η Ευρώπη πρέπει να παράσχει απαντήσεις
στις ερωτήσεις και τους εύλογους προβληματισμούς όσων δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο. Ως εκ τούτου,
συμμερίζομαι την άποψη του κ. Cadec: απαιτείται έρευνα και έλεγχος ούτως ώστε η ανάπτυξη της πολιτικής της
ΕΕ στον εν λόγω τομέα να μην οδηγήσει σε διαφορετική μεταχείριση των παραγωγών από τα κράτη μέλη και εκείνων
από τρίτες χώρες.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. − (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά την εισαγωγή αλιευμάτων και
προϊόντων υδατοκαλλιεργειών από την ΕΕ και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνεται αυτό. Τα εισαγόμενα
προϊόντα πρέπει να πληρούν τα ίδια ποιοτικά κριτήρια με εκείνα που παράγονται στην ΕΕ. Η έκθεση ζητεί τη
δημιουργία οικολογικού σήματος για τα προϊόντα αλιείας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πληροφορούνται
σχετικά με την προέλευση των προϊόντων, τις συνθήκες υγιεινής, καθώς και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες, υπό τις οποίες αλιεύθηκαν.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. – (RO) Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία του κλάδου
της αλιείας τόσο για τον εφοδιασμό του πληθυσμού όσο και για την ισορροπία του ισοζυγίου των ειδών διατροφής
στα διάφορα κράτη μέλη καθώς και στην ΕΕ στο σύνολό της, θεωρώ ότι, κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ισχύει
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στον κλάδο της γεωργίας, ο κλάδος της αλιείας αποτελεί στρατηγικά σημαντικό κλάδο που εξαρτάται από τη
διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Δεδομένου ότι η γεωργία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες δεν
ακολουθούν γνήσια προσέγγιση του ελεύθερου εμπορίου, η παραγωγή της ΕΕ δεν είναι σεθέση να ανταποκριθεί
στην ευρωπαϊκή ζήτηση, δεδομένου ότι σήμερα ποσοστό 60% καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα. Εντούτοις,
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μελλοντικά καθεστώτα εισαγωγής στην ΕΕ θα επιτρέπουν την επίτευξη της σωστής
ισορροπίας, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή παραγωγή, η οποία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση κρίσης, να μην πλήττεται
από αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Κατά τις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ), τα προϊόντα αλιείας πρέπει να θεωρηθούν «ευαίσθητα προϊόντα» όπως και ορισμένα προϊόντα γεωργίας,
κάτι που θα καθιστήσει ευκολότερη τη διατήρηση των δασμών επί των εισαγωγών που προέρχονται από τρίτες
χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαίοι αλιείς θα προστατευτούν μέσω λογικών και ευέλικτων δασμών καθώς και
μέσω οικολογικού σήματος. Ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τη δική
τους αλιεία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τη σχετικότητα των διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την
αγορά αδειών αλιείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και επιτρέπουν σε στόλους από τρίτες χώρες να πραγματοποιούν
βιομηχανική αλιεία κατά μήκος των ακτών τους, στερώντας τις από τεράστιο τμήμα των φυσικών τους πόρων.

Edite Estrela (S&D), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ),
διότι θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που σχετίζονται με την εισαγωγή προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Diogo Feio (PPE), γραπτώς. – (PT) Έχοντας ψηφίσει σχετικά με την έκθεση του κ. Milana σχετικά με μια νέα
ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας κατά την προηγούμενη σύνοδο,
καλούμαστε τώρα να ψηφίσουμε σχετικά με μιαν άλλη που αφορά το καθεστώς εισαγωγής προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη εισάγει σήμερα 60% των ιχθύων που καταναλώνει. Επιπλέον, η κατανάλωση
αναμένεται να αυξηθεί έως το 2030 και αυτή η αύξηση θα καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από αύξηση των
εισαγωγών.

Αν δεν στραφεί στην ευρωπαϊκή παραγωγή για την κάλυψη της ζήτησής μας (κάτι που θα ήταν αδύνατο τόσο τώρα
όσο και στο μέλλον), η αλήθεια είναι ότι η μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) δεν
μπορεί να μην εξετάσει το ζήτημα των εισαγωγών και να μην επιζητήσει καλύτερη λύση, είτε αυξάνοντας την
ευρωπαϊκή παραγωγή (όχι μόνο μέσω αύξησης της ποσότητας των αλιευμάτων, αλλά και μέσω επενδύσεων στις
υδατοκαλλιέργειες), είτε ζητώντας τη συμμόρφωση των εισαγόμενων ιχθύων προς τα ίδια πρότυπα που ισχύουν
για όσα αλιεύονται ή παράγονται στην ΕΕ, είτε και παρέχοντας στον καταναλωτή επαρκή πληροφόρηση σχετικά με
την προέλευση των ιχθύων. Όπως ισχυρίζεται ο εισηγητής, πρόκειται για ζήτημα που πρέπεινα αποτελέσει αντικείμενο
ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. – (PT) Η αγορά της ΕΕ, η οποία ανήλθε σε περίπου 12 εκατομμύρια
τόνους και 55 δισ. ευρώ το 2007, αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στον
κόσμο, μπροστά από εκείνες της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Παρουσιάζοντας έντονη ανάπτυξη από το 2005, η εν λόγω
αγορά καθίσταται όλο και εξαρτημένη από τις εισαγωγές. Για την ακρίβεια, το ποσοστό κάλυψης της κατανάλωσης
από την κοινοτική παραγωγή είναι σήμερα κατώτερο του 40% - πράγμα που σημαίνει ότι εξάρτηση από τις εισαγωγές
σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Οι προβλέψεις για την κατανάλωση δείχνουν ότι η ζήτηση ενδέχεται να αυξηθεί
κατά 1,5 εκατομμύριο τόνους περίπου έως το 2030, και ότι η αύξηση αυτή θα πρέπει να καλυφθεί στο σύνολό της
σχεδόν από συμπληρωματικές εισαγωγές.

Τάσσομαι υπέρ μίας πρότασης κανονισμούς που θα ενοποιήσει όλες τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τις
υδατοκαλλιέργειες σε ένα κοινό έγγραφο, όπως ακριβώς έκανα και στη σύνοδο του Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτό, και
με δεδομένο ότι η Πορτογαλία είναι ο μεγαλύτερος κατά κεφαλήν καταναλωτής ιχθύων στην Ευρώπη, πιστεύω ότι
οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, χαίρομαι ιδιαίτερα
που υποστηρίχθηκε μία βιώσιμη πολιτική για τις υδατοκαλλιέργειες, ούτως ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από
εισαγωγές στους κλάδους των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το έργο συλλογής και συστηματοποίησης των δεδομένων που
κατέστη εφικτό μέσω της παρούσας έκθεσης πρέπει να εκτιμηθεί, διότι μας βοήθησε να διαμορφώσουμε τη σημερινή
εικόνα μίας κατάστασης που είναι, από πολλές απόψεις, ανησυχητική, όπως ορθώς αναγνωρίζει η παρούσα έκθεση.

Η ύπαρξη χωρών της ΕΕ με βιώσιμους κλάδους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι, από οικονομική, περιβαλλοντική
και κοινωνική άποψη, ασύμβατη προς την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ. Η απορρύθμιση και η ελευθέρωση
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του διεθνούς εμπορίου, καθώς και η στροφή του προς μία λογική ανταγωνισμού και όχι συμπληρωματικότητας
(που θα έπρεπε να την κατευθύνει), σημαίνει προώθηση των συμφερόντων των εισαγωγέων και των διανομέων, αλλά
ταυτόχρονα καταδίκη χιλιάδων παραγωγών σε καταστροφή και στον εξαναγκασμό τους να εγκαταλείψουν τα μέσα
διαβίωσής τους, αύξηση των επισιτιστικών ελλειμμάτων και διακινδύνευση των βασικών κριτηρίων επισιτιστικής
και περιβαλλοντικής ασφάλειας και ποιότητας.

Οι κλάδοι αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπως και η γεωργία) αποτελούν ζωτικής σημασίας στρατηγικούς κλάδους
που δεν συνάδουν με μία εμπορική προσέγγιση, βάσει της οποίας πρέπει να υπάρχει εμπορική ρύθμιση, που
περιλαμβάνει την πιθανή χρήση εμπορικών αμυντικών μέσων, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Θα θέλαμε επίσης να
επισημάνουμε την ανάγκη επείγουσας μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς προϊόντων αλιείας, την
οποία επίσης υποστηρίζουμε.

Christofer Fjellner (PPE), γραπτώς. − (SV) Ψήφισα σήμερα κατά της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με το
καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στηρίζω πλήρως την ανάγκη αλλαγής και
αναζωογόνησης του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Ωστόσο, η έκθεση υποστηρίζει ότι τα προβλήματα
μπορούν, σε ορισμένο βαθμό, να επιλυθούν με παροχή προστασίας κατά του ανταγωνισμού από τον έξω κόσμο. Η
ευρωπαϊκή αλιεία δεν μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα με προστατευτισμό και επιδοτήσεις. Τα προβλήματα
στον κλάδο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της
κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. – (IT) Είναι καιρός να επανορθώσουμε τις υποτιμήσεις και τις καθυστερήσεις
του παρελθόντος. Η αλιεία αποτελεί βασικό κλάδο στο οικονομικό και κοινωνικό μας σύστημα και ως τέτοιος χρήζει
σεβασμού. Ενόψει της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, έχουμε καθήκον να αναλάβουμε αποφασιστική
δράση για να εγγυηθούμε τα εισοδήματα, τη σταθερότητα των αγορών, και την καλύτερη εμπορία και διαφήμιση
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, πρέπει να επιστηθεί μεγαλύτερη
προσοχή σε απόψεις της επισιτιστικής ασφάλειας με σκοπό τη διασφάλιση των καταναλωτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος. Λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό
αντίκτυπο της ελευθέρωσης των αγορών για τις τοπικές οικονομίες, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της
εύλογης προστασίας των δασμών. Πρέπει για την ακρίβεια να περιορίσουμε τον ανταγωνισμό από τις εισαγωγές
χαμηλού κόστους προϊόντων εκτός της ΕΕ, που συχνά δεν ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά
και ποιοτικά πρότυπα.

Πρέπει επίσης να εισαγάγουμε αυστηρά κριτήρια για την πιστοποίηση και τη σήμανση όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα
των προϊόντων, προκειμένου να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων
προς πώληση, τις συνθήκες υπό τις οποίες παράχθηκαν ή αλιεύτηκαν και, κυρίως, την ποιότητά τους. Τέλος, θα
ήθελα να επισημάνω ότι σε μία αγορά που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, η απόσυρση προϊόντων
από την αγορά με σκοπό την καταστροφή τους δεν είναι πλέον δικαιολογημένη. Τα χρήματα που εξοικονομούνται
ως αποτέλεσμα αυτού, θα μπορούσαν να διατεθούν σε προγράμματα που θα πραγματοποιούνται από οργανώσεις
παραγωγών.

Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. − (DE) Η αειφόρος ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, της
εκτροφής ψαριών και των φυσικών λιμνοδεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η θέσπιση καλύτερων βασικών
όρων έχουν ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου αλιείας. Η ποιότητα των
εισαγόμενων προϊόντων αλιείας είναι εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο αυτό. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη αύξηση
των εισαγωγών από τρίτες χώρες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές αυτές πληρούν και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Ο ευρωπαϊκός κλάδος αλιείας διαθέτει υψηλά ποιοτικά πρότυπα και σημαντικές εξειδικευμένες γνώσεις,
και αυτά είναι γνωρίσματα που πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε. Στο πλαίσιο αυτό, επικροτώ την οδηγία
ΠΑΑ για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο.
Αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόληψη των παγκόσμιων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την υποστήριξη
των τίμιων, νομοταγών αλιέων. Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Cadec, η οποία επισημαίνει μία σημαντική και με
ευρείες προεκτάσεις άποψη του ευρωπαϊκού κλάδου αλιείας.

Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, διότι πιστεύω ότι έχει ουσιαστική
σημασία να υπάρχουν κανόνες που συνάδουν με τις απαιτήσεις του κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη
αγορά προϊόντων αλιείας στον κόσμο, και είναι ευρέως γνωστό ότι η παραγωγή της ΕΕ από μόνη της δεν μπορεί να
καλύψει την εσωτερική ζήτηση. Ως εκ τούτου, η προτεραιότητα πρέπει να είναι να διασφαλισθεί ότι οι εισαγωγές
από τρίτες χώρες πληρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά, κοινωνικά και ποιοτικά πρότυπα που επιβάλλονται από
την ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις χώρες εισαγωγής με τη μορφή φθηνών προϊόντων
χαμηλής ποιότητας. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο απευθύνει επίσης έντονες εκκλήσεις για
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την εφαρμογή αυστηρότερων και περισσότερο διαφανών κριτηρίων όσον αφορά την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα
και τη σήμανση των προϊόντων αλιείας.

Nuno Melo (PPE), γραπτώς. − (PT) Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων αλιείας παγκοσμίως, η αγορά της
ΕΕ μοιράζεται την πολιτική ευθύνη με άλλες μεγάλες χώρες εισαγωγής ιχθύων με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι
εμπορικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά παγκόσμια
πρότυπα διαχείρισης και διατήρησης της αλιείας. Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για βιώσιμη αύξηση της
παραγωγής ιχθύων από υδατοκαλλιέργειες, ούτως ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές στον κλάδο τωνν προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Με προβληματίζει ιδιαίτερα η πιθανότητα εισαγωγής γενετικά τροποποιημένων
ιχθύων και η διοχέτευσή τους στην αγορά: κατά την άποψή μου, πρέπει να αποτραπεί η πώλησή τους στην ΕΕ. Ως
εκ τούτου, τάσσομαι υπέρ μίας αυστηρής πολιτικής πιστοποίησης, που θα ελέγχει αυτά τα προβλήματα με
αποτελεσματικό τρόπο. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα μίας ισχυρής δέσμευσης έναντι της έρευνας και ανάπτυξης
στον τομέα των ευρωπαϊκών υδατοκαλλιεργειών, καθόσον αντιπροσωπεύει μόλις το 2% της παγκόσμιας παραγωγής.

Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Για να επιβιώσει, κάθε κράτος πρέπει να διατηρεί επισιτιστική αυτάρκεια.
Η αλιεία είναι σημαντική για τη διατροφή, και εξασφαλίζει επίσης ποικιλία θέσεων εργασίας. Όπως και στη γεωργία,
επιβάλλουμε υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων και πρότυπα ποιότητας στους εγχώριους αλιείς
μας, κάτι που αντανακλάται φυσικά στην τιμή. Ωστόσο, με τις εισαγωγές, είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί η
τήρηση των κανόνων μας. Ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχουν εν προκειμένω σαφείς
κανόνες που θα αφορούν τις εισαγωγές, αλλά και τη σήμανση και την ποιότητα των τροφίμων, και να μην
ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό με την εγχώρια οικονομία. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να μην βάλουμε αυτογκόλ
με τις υδατοκαλλιέργειες, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στα οικοσυστήματα ή σπρώχνοντας τους εγχώριους
αλιείς στην ανεργία αντί να παράσχουμε μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία. Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. − (IT) Το ζήτημα του καθεστώτος εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας και ιδίως των συνθηκών βάσει των οποίων γίνονται δεκτά τα προϊόντα που προέρχονται από το
εξωτερικό της Ένωσης –παράλληλα ή σε ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας–
έχει μεγάλη σημασία και κάθε ανάλυση των εν λόγω κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρεται σε αυτά. Η ρύθμιση αυτού του ζητήματος είναι ουσιαστική σε ένα πλαίσιο όπου το επίπεδο ευρωπαϊκής
αυτάρκειας είναι σήμερα πολύ χαμηλό, με περισσότερο από 60% της ζήτησης να καλύπτεται από εισαγωγές.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η παρούσα έκθεση αποτελούσε αρχικά υπεράσπιση μίας
στάσης προστατευτισμού όσον αφορά τις εισαγωγές, βασιζόμενη κυρίως στην πεποίθηση ότι οι αλιείς της ΕΕ έπρεπε
να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, εκτός από όταν δεν είναι σε θέση να αλιεύσουν αρκετή
ποσότητα ιχθύων, στην οποία περίπτωση οι φορείς επεξεργασίας της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να εισάγουν. Εφόσον
πεποίθησή μας είναι ότι το υπερβολικό διεθνές εμπόριο οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση και εξάντληση των αποθεμάτων
ιχθύων, δεδομένου ότι οι χώρες προσπαθούν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, υφίσταται επαρκής βάση για την
υιοθέτηση κοινής θέσης. Για την ακρίβεια, εγκρίθηκε σημαντικός αριθμός των τροπολογιών μας, με τη σημαντικότερη
να επισημαίνει ότι, ακόμα και αν το διεθνές εμπόριο προϊόντων αλιείας μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επισιτιστική
ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση της αλιείας προκειμένου να εφοδιάζεται η
εξαγωγική αγορά, κάτι που μπορεί να οξύνει την εξάντληση των αποθεμάτων. Άλλες τροπολογίες τόνισαν την
ανάγκη για ενίσχυση της διαχείρισης των πόρων και της παρακολούθησης των αλιευμάτων, και την ανάγκη υπεύθυνης
κατανάλωσης, και σημείωσαν ότι τα αποθέματα ιχθύων προέρχονται από άγριους φυσικούς πόρους περιορισμένης
ποσότητας, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει όριο στην ποσότητα των ιχθύων που μπορούν να αλιεύονται, να εξάγονται
και να καταναλώνονται.

Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. – (PT) Η στρατηγική της Κοινότητας για βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών
εγκρίθηκε πρόσφατα. Ασφαλώς, είναι πλέον καιρός να ρυθμιστεί το ζήτημα της εισαγωγής προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, καθώς η ΕΕ αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά αυτών των προϊόντων παγκοσμίως. Ωστόσο,
δεν υπάρχει αρκετή παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση, επομένως η ΕΕ εξαρτάται από αυτές τις εισαγωγές. Είναι
επομένως αναγκαία η ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι εισαγωγές, προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι η ποιότητα και οι χρηστές πρακτικές που απαιτούνται από τους κοινοτικούς παραγωγούς θα
απαιτούνται και από τις τρίτες χώρες.

Συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς το θέμα της τελωνειακής προστασίας. Δεν φαίνεται εφαρμόσιμο, ιδίως σήμερα,
να καταργούμε το δασμολόγιο και εντούτοις να περιμένουμε ότι τα προϊόντα μας θα υποκαταστήσουν και θα
ανταγωνιστούν εκείνα που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Όπως σημείωσα νωρίτερα, το ζήτημα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες
που καθορίσθηκαν στη Μαδέιρα στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που ισχύει σήμερα,
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σύμφωνα με το οποίο η περιφέρεια βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο, μέσω
βιώσιμης διαχείρισης των πόρων, διαφοροποίησης της αλιευτικής παραγωγής, αξιολόγησης των προϊόντων ως προς
την ποιότητα και κατάρτισης όσων συμμετέχουν στην αλιεία με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.

Για τους λόγους αυτούς, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. – (PL) Σήμερα υποστήριξα την έκθεση Cadec, η οποία αναφέρεται
σε πολλές σημαντικές πτυχές της προστασίας της αγοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Υποστήριξα την έκθεση, διότι επιθυμούσα να επισημάνω, ιδιαιτέρως,
μία απειλή ιδίως αναφέρεται σε αυτήν: την έλλειψη σωστής και ευρείας πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά
με τις ιδιότητες για την υγεία, τη σύνθεση και την προέλευση συγκεκριμένων ειδών ιχθύων. Ελλείψη γνώσης μεταξύ
των καταναλωτών, το μοναδικό επιχείρημα που προβάλλεται στην αγορά είναι η τιμή. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί
προσφέρουν μεν προϊόντα που είναι συχνά πολύ υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με τα εισαγόμενα, αλλά σε
έναν άνισο αγώνα, είναι καταδικασμένοι να ηττηθούν. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η νομοθεσία να καταστεί
αυστηρότερη σε σχέση με την ταυτοποίηση. Σας ευχαριστώ.

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

11.1. Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επτά προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,
ιδίως δε την περίπτωση του Farai Maguwu(1).

Anneli Jäätteenmäki, συντάκτρια. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
Ζιμπάμπουε έχουν αποτελέσει και στο παρελθόν αντικείμενο συζητήσεων του παρόντος Κοινοβουλίου. Δυστυχώς,
είμαστε υποχρεωμένοι να τις θίξουμε εκ νέου. Αυτήν τη φορά πρόκειται για την υπόθεση του υπερασπιστή των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων Farai Maguwu. Είναι απλώς κρατούμενος συνείδησης. Συνελήφθη και φυλακίσθηκε διότι
υπερασπίσθηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων και, στη συνέχεια, διαβίβασε στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή του, καθώς και για τη διερεύνηση και,
προφανώς, τον τερματισμό όλων των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε. Η παρούσα υπόθεση
είναι άκρως σκανδαλώδης και, κατά συνέπεια, ιδιαιτέρως δυσάρεστη, διότι πλήττεται κάποιος επειδή υπερασπίζεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων.

Véronique De Keyser, συντάκτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, πίσω από την υπόθεση Farai Maguwu κρύβεται
ολόκληρο το ζήτημα της εξόρυξης διαμαντιών.

Η Ζιμπάμπουε είναι εκούσιο μέλος της διαδικασίας , η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να πωλούν διαμάντια
στη διεθνή αγορά, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εμπορικές συναλλαγές δεν χρηματοδοτούν ένοπλες συγκρούσεις.
Ωστόσο, κατά τη συνάντηση της διαδικασίας η οποία διεξήχθη στο Τελ Αβίβ από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου 2010,
οι συμμετέχοντες δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς το εξής ερώτημα: δεν θα έπρεπε να
συμπεριλιφθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διαδικασία Kimberley; Αρκετές διεθνείς ΜΚΟ έχουν καταδικάσει
τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα αδαμαντωρυχεία της Ζιμπάμπουε, παραβιάσεις που διαπράττονται
από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ένας από τους πληροφοριοδότες τους ήταν ο Farai Maguwu, διευθυντής του Κέντρου

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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Έρευνας και Ανάπτυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει την έδρα του στο Manicaland. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ο κ. Maguwu συνελήφθη στις 3 Ιουνίου, και κρατείται, έκτοτε, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες·
διότι παραβίασε, όπως εικάζεται, τις διατάξεις περί της κρατικής ασφάλειας. Αυτό είναι σαφώς απαράδεκτο.

Με το παρόν ψήφισμα, απευθύνουμε έκκληση για την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου, την
αποστρατιωτικοποίηση των εξορύξεων, την προσθήκη των διατάξεων περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
διαδικασία Kimberley, καθώς και για την ανακατανομή του πλούτου από τα διαμάντια στον λαό, για παράδειγμα,
μέσω ειδικού κρατικού ταμείου.

Καλούμε επίσης την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδείξουν εξαιρετική εγρήγορση όσον αφορά, αφενός, τα
ζητήματα χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε και, αφετέρου, τον διάλογο που διεξάγουμε
με την εν λόγω χώρα, ο οποίος έχει σημειώσει χαρακτηριστικά ελάχιστη πρόοδο.

Judith Sargentini, συντάκτρια. − (NL) Κυρία Πρόεδρε, εξετάζουμε εν προκειμένω δύο θέματα, για την ακρίβεια,
ένα πρόσωπο και ένα θέμα. Καταρχάς, εξετάζουμε την περίπτωση του Farai Maguwu, ενός ανθρώπου και υπερασπιστή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος συνελήφθη στη Ζιμπάμπουε και, στη συνέχεια, υπέστη σοβαρή
κακομεταχείριση στη φυλακή. Δεύτερον, εξετάζουμε τον παράξενο ρόλο που διαδραμάτισε ο Παρατηρητής της
διαδικασίας Kimberley. Ο εν λόγω Παρατηρητής υποτίθεται ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε,
αλλά, παρ’ όλα, ανέπτυξε επαφές με την κυβέρνηση της χώρας και χρησιμοποίησε πληροφορίες που έλαβε από τον
κ. Maguwu, θέτοντάς τον, συνεπώς, σε δυσχερή θέση. Τελικώς, εξετάζουμε, κατά τον τρόπο αυτόν, και τη διαδικασία
Kimberley αυτή καθαυτή.

Υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου ως εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων οργανώσεων για την ανάπτυξη, συμμετείχα
στις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση του συστήματος αυτού, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Πράγματι, διέκοψε
ή μείωσε το ποσό της χρηματοδότησης των πολέμων στο Κογκό, την Αγκόλα, τη Σιέρρα Λεόνε και τη Λιβερία, που
προερχόταν από την πώληση διαμαντιών. Ωστόσο, ενυπάρχει επί του παρόντος ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η
διαδικασία Kimberley για τη νομιμοποίηση μίας άλλης πρακτικής, ήτοι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τα καθεστώτα. Οι παραβιάσεις αυτές δεν καλύπτονται από το παρόν ψήφισμα, και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο απαιτούμε σχετική τροπολογία. Το παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου στέλνει το μήνυμα ότι
το μοναδικό ζητούμενο είναι τα διαμάντια του πολέμου ή τα ματωμένα διαμάντια. Άλλωστε, όλα τα διαμάντια
εξορύσσονται υπό άθλιες συνθήκες. Τούτο θα αποτελούσε τεράστιο βήμα προόδου, διότι θα μας παρείχε τη
δυνατότητα να καταγγείλουμε όχι μόνον την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, αλλά και τις ήδη εδραιωμένες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς της Αγκόλας κατά των Λούντα. Προς το παρόν, δεν έχουμε σημειώσει
καμία επιτυχία στο ζήτημα αυτό, διότι το σύστημα Kimberley αποτελεί συνεργασία μεταξύ χωρών, οι οποίες
αντιμετωπίζουν με εχθρικά άλλες χώρες που παρεμβαίνουν στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Εντούτοις, το μήνυμα
αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι το πρώτο μίας σειράς μηνυμάτων που θα επιφέρουν
αλλαγές εν προκειμένω.

Alain Cadec, συντάκτης. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω ότι, σε σύγκριση με σήμερα το
πρωί, επικρατεί επιτέλους λίγη ησυχία και ηρεμία στην παρούσα Αίθουσα!

Κυρίες και κύριοι, στήριξα το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε, και
ειδικότερα την υπόθεση του Farai Maguwu, διότι το Κοινοβούλιό μας δεν μπορεί να αποσιωπήσει τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που διαπράττονται επί αρκετές δεκαετίες στη
Ζιμπάμπουε.

Ο διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Farai Maguwu, συνελήφθη από
τις αρχές της χώρας του επειδή καταδίκασε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αδαμαντοφόρες
περιοχές. Με αυτή του την ενέργεια, άσκησε απλώς το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμά
του στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες εν γένει. Το
Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωσή του και για τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων και
των θεμελιωδιών ελευθεριών εκ μέρους της Ζιμπάμπουε, ούτως ώστε να μπορεί η κοινωνία των πολιτών να να
εκφράζει τη γνώμη της χωρίς φόβο.

Επιπλέον, η Ζιμπάμπουε πρέπει να τηρήσει επιμελώς τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την παραγωγή διαμαντιών στο
πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley, ώστε να διαφύγει από τον φαύλο κύκλο της χρηματοδότησης ένοπλων
συγκρούσεων.

Marie-Christine Vergiat, συντάκτρια. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, το Σώμα είναι σιωπηλό –ενδεχομένως υπερβολικά
σιωπηλό, θα έλεγα– και εγώ προσωπικά εκφράζω τη θλίψη μου, διότι δεν ενδιαφέρονται περισσότεροι βουλευτές
για τα εν λόγω ζητήματα. Η δήλωση ότι η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε είναι τραγική υπολείπεται, δυστυχώς, της
πραγματικότητας. Είναι τραγική όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και, κυρίως, τη δημοκρατία, το κράτος
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δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τελευταίες εκλογές διεξήχθησαν σε κλίμα φόβου. Ως
εκ τούτου, η σύλληψη του Farai Maguwu –διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα– μετά από συνέντευξη με τον κ. Chikane, τον Παρατηρητή της διαδικασία Kimberley, είναι, δυστυχώς,
ένα ακόμα περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν
λόγω χώρα.

Οι συνθήκες εξόρυξης στις αδαμαντοφόρες περιοχές Marange είναι εξαιρετικά τρομακτικές: καταναγκαστική
εργασία, βασανιστήρια, λαθρεμπόριο, ακόμα και φόνοι· τα πάντα τελούν υπό στρατιωτικό έλεγχο και εξυπηρετούν
τα συμφέροντα φίλων του κ. Mugabe. Οι συνθήκες αυτές έχουν επανειλημμένως καταδικασθεί από ΜΚΟ,
συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης του κ. Maguwu. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκαλεί έκπληξη
το γεγονός ότι ο κ. Chikane υπέβαλε θετική έκθεση, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξόρυξη στην περιοχή
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη διαδικασία Kimberley. Η διασυνοδική συνάντηση στο Τελ Αβίβ
δεν κατέληξε σε απόφαση να δοθεί συνέχεια στην εν λόγω έκθεση. Κυρία Επίτροπε, θα μπορούσατε να μας
επιβεβαιώσετε ότι, ελλείψει συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται πράγματι στην
επανέναρξη των νόμιμων εξαγωγών διαμαντιών από τη Ζιμπάμπουε· ότι θα διατηρήσει την ίδια στάση στη διάσκεψη
της Αγίας Πετρούπολης· ότι θα αγωνισθεί για την επέκταση της διαδικασίας Kimberley, ώστε να συμπεριληφθεί ο
σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής διαμαντιών από
τη Ζιμπάμπουε, ενόσω επικρατεί η παρούσα κατάσταση στη χώρα; Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να
κατανοήσουμε το σκεπτικό της απόφασης του κ. Chikane να δώσει το πράσινο φως, παρότι κατασχέθηκαν, κατά
τα φαινόμενα, ορισμένες σημειώσεις των φακέλων του από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός συνεισφέρων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ζιμπάμπουε. Κατά συνέπεια, η
στάση της εν προκειμένω πρέπει να είναι υποδειγματική. Πρέπει να εμμείνει στις θέσεις της. Θα μπορούσατε να μας
αναφέρετε ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγία Πετρούπολη;

Geoffrey Van Orden, συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, από τότε που εξελέγην για πρώτη φορά το 1999,
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να κινητοποιήσω το παρόν Κοινοβούλιο να εκφράσει την αντίθεσή του στον
ανεξάντλητο κατάλογο των άδικων πράξεων που διαπράττονται από τον Mugabe και τα πρωτοπαλίκαρά του κατά
του λαού της Ζιμπάμπουε. Οφείλω να δηλώσω ότι πρόκειται για έναν τομέα, στον οποίο το Σώμα εκφράζει ομόφωνα
τη γνώμη του.

Σήμερα συζητούμε για τη συστηματική κακομεταχείριση των εργαζομένων στις αδαμαντοφόρες περιοχές της
Ζιμπάμπουε από τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας. Η Ζιμπάμπουε είναι πλήρες μέλος της διαδικασίας Kimberley,
του άτυπου οργάνου που ελέγχει το παγκόσμιο εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και που, μέχρι στιγμής, έχει
λάβει ελάχιστα μέτρα για τον τερματισμό αυτής της κακομεταχείρισης. Ζητώ από τη διαδικασία Kimberley να
εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης αυστηρών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε λόγω μη συμμόρφωσης, και συντάσσομαι
με την καταδίκη της πρόσφατης σύλληψης του Farai Maguwu, ενός ευσυνείδητου ανθρώπου, ο οποίος τόλμησε
να αποκαλύψει τη βία που ασκείται από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ζιμπάμπουε στη Chiadzwa.

Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε οφείλει να απελευθερώσει άμεσα τον κ. Maguwu, αλλά και όλους τους άλλους
πολιτικούς κρατουμένους, ενώ εμείς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ήταν
μία από τις κύριες δεσμεύσεις όλων των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της καθολικής πολιτικής συμφωνίας
που επετεύχθη το προηγούμενο έτος. Επί του παρόντος, οι βασικές ιατρικές και επισιτιστικές ανάγκες μείζονος
τμήματος του πληθυσμού της Ζιμπάμπουε καλύπτονται από τη διεθνή βοήθεια. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε θα
έπρεπε να αξιοποιήσει τα σημαντικά έσοδα που ενδέχεται να αποφέρει η εξόρυξη διαμαντιών για τη σύσταση
καταπιστευματικού ταμείου διαμαντιών, με στόχο την τόνωση της οικονομίας και την παροχή χρηματοδότησης για
την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές πτυχές, χρηματοδότηση που χορηγείται επί του παρόντος από διεθνείς
δωρητές.

Δυστυχώς, η Ζιμπάμπουε έχει ακόμα μακρά πορεία να διανύσει έως ότου μπορέσουμε να πούμε ότι ο λαός της ζει
ελεύθερα, δημοκρατικά και υπό δεόντως σεβαστό κράτος δικαίου. Είναι πλέον καιρός για ριζικές αλλαγές, και δέον
είναι η ΕΕ και οι χώρες της νότιας Αφρικής να ασκήσουν εντονότερες πιέσεις για την εδραίωση της χρηστής
διακυβέρνησης στη Ζιμπάμπουε.

Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο Farai Maguwu συνελήφθη
λόγω της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στα αδαμαντοφόρα πεδία του Marange
καταδεικνύει ποιος κατέχει την πραγματική εξουσία και πού βρίσκονται έως και σήμερα οι πραγματικοί κάτοχοι
της εξουσίας στη Ζιμπάμπουε, καθώς και ότι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ήτοι η κυβέρνηση αναγκαστικού
συνασπισμού, στην πραγματικότητα ασκεί εξουσία μόνο στο παλαιό τμήμα της χώρας, δηλαδή στην περιοχή όπου
ζουν εκείνοι που έχουν τη στήριξη του κ. Mugabe.
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Για τον λόγ αυτόν, θεωρώ σημαντικό να εξακολουθήσουμε να καταδικάζουμε τις συνθήκες αυτές και να
διατηρήσουμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μαύρη λίστα με τα ονόματα όσων εξακολουθούν να καταδυναστεύουν
τον λαό της Ζιμπάμπουε.

Διότι αυτοί που συνέλαβαν τον Farai Maguwu είναι εκείνοι που επωφελούνται από την εξόρυξη των διαμαντιών
και ιδιοποιούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις προς ίδιον όφελος, στερώντας τα από τον λαό μέσω του προϋπολογισμού
της χώρας. Ελπίζω, λοιπόν, ότι θα καταγγείλουμε την παρούσα κατάσταση με ευρύτατη πλειοψηφία και ότι αμφότερες
η ΕΕ και η Νότιος Αφρική θα ζητήσουν τελικά την κατάργηση αυτών των συνθηκών.

Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση έχει βελτιωθεί στη
Ζιμπάμπουε, δυστυχώ,ς όμως όχι αρκετά. Παρατηρήσαμε τη φίμωση του κ. Maguwu και άλλων υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρατηρήσαμε επίσης τη διακοπή των εργασιών και τη σύλληψη ομοφιλόφυλων και
αμφιφιλόφυλων ανθρώπων που συμμετείχαν στον αγώνα για την πρόληψη του HIV και την παροχή σχετικών
συμβουλών.

Εάν λάβω τον λόγο και μιλήσω ως Άγγλος, θα με αγνοήσουν. Και ως Ευρωπαίους θα μας αγνοήσουν. Επιτρέψτε
μου, όμως, να δηλώσω το προφανές στις αφρικανικές χώρες: γνωρίζετε ότι αυτό που συμβαίνει στη Ζιμπάμπουε
είναι λάθος. Εάν δεν αντιδράσετε συλλογικά, θα απολέσετε το ηθικό κύρος σας στην ήπειρο και σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Δηλώνουμε ότι η Αφρική, όπως και το μέλλον της, βρίσκεται στα χέρια σας. Η παρακολούθηση εξ
αποστάσεως και η αδράνεια τη στιγμή που συλλαμβάνονται άνθρωποι επειδή προσπαθούν να αποκαλύψουν
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπερασπισθούν απλούς πολίτες, άνδρες και γυναίκες, η αδράνεια,
Αφρική, ισοδυναμεί με συνενοχή.

Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, αναζητούμε πάντα αποτελεσματικούς
τρόπους, προκειμένου να ασκήσουμε επιρροή σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – επιρροή που θα επιφέρει
αλλαγές και θα συμβάλει στη λήψη αποφάσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τρόποι αυτοί
δεν θα πρέπει επ’ ουδενί λόγω να πλήττουν τον πληθυσμό ή την ανθρωπιστική βοήθεια· οφείλουμε, όμως, να
αναζητήσουμε έναν ευφυή τρόπο για την άσκηση πιέσεων στο καθεστώς του προέδρου Mugabe, διασφαλίζοντας,
συναφώς, ότι δεν θα επαναληφθούν ποτέ περιστατικά όπως αυτό του Farai Maguwu.

Όσον αφορά το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ζητούμενο είναι η θεμελιώδης αξιοπιστίας
μας. Εν προκειμένω, πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα: είτε «υπέρ» είτε «κατά». Είτε προασπίζουμε τα ανθρώπινα
δικαιώματα είτε δεν τα προασπίζουμε. Δεν πρέπει να αρκεστούμε σε μικρά βήματα προόδου. Έχω την εντύπωση ότι
σε ορισμένες από τις ομιλίες διεφάνη ένα στοιχείο ικανοποίησης με τα μικρά βήματα προόδου. Το δηλώσαμε
ξεκάθαρα: η κυβέρνηση του προέδρου Mugabe δεν χαίρει καμίας νομιμότητας και οι πράξεις της είναι καταδικαστέες
– και θα έπρεπε να το δηλώσουμε αυτό με πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Θα ήθελα να συνταχθώ και εγώ με όσους ζήτησαν στην παρούσα Αίθουσα
την άμεση απελευθέρωση του Farai Maguwu. Πρέπει να καταδικάσουμε τις συνθήκες κράτησης στις οποίες
υποβλήθηκε, καθώς και την έλλειψη σεβασμού προς τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά του κατά τη δίκη.

Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητος, όχι μόνον για τη διασφάλιση
της επιτυχίας της διαδικασίας Kimberley, αλλά και για την προάσπιση της δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε εν γένει.

Ωστόσο, η χώρα αυτή δεν μπορεί να σημειώσει πρόοδο στην πορεία της προς τον εκδημοκρατισμό εάν φιμώνονται
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαναγκάζονται να σιωπούν και ενόσω επισημαίνουν και τα διεθνή
μέσα ενημέρωσης τις παραβιάσεις που διαπράττονται.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι αρχές της Ζιμπάμπουε έχουν καθήκον να διερευνούν αμερόληπτα τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στις αδαμαντοφόρες περιοχές και να προσάγουν τους υπαιτίους
των εν λόγω πράξεων στη δικαιοσύνη. Η λέξη κλειδί στην περίπτωση αυτή είναι η διαφάνεια. Οι πολίτες της
Ζιμπάμπουε έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι οι αρχές οφείλουν να τηρούν τις
δεσμεύσεις που ανέλαβαν εκουσίως στο πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Η υπόθεση του Farai Maguwu είναι ενδεικτική του βάναυσου καθεστώτος καταστολής
στη Ζιμπάμπουε, καθώς και της ανάγκης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας Kimberley. Θα πρέπει
να πιστοποιείται ότι τα διαμάντια όχι μόνο δεν συνδέονται με εγκλήματα πολέμου, αλλά ούτε και με παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται από τις χώρες και τις εταιρείες που
αναλαμβάνουν την εκμετάλλευσή τους.

Η εκμετάλλευση διαμαντιών δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και την
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Σύμφωνα με την οργάνωση Global Witness, το 2008, η Αφρική
εξήγαγε πετρέλαιο και μεταλλεύματα αξίας 393 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό εννεαπλάσιο του συνολικού
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ποσού της βοήθειας που έλαβε η ήπειρος. Η ορθή χρήση των φυσικών πόρων προς όφελος του τοπικού πληθυσμού
ενδέχεται να αποβεί καίρια για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των
εταιρειών και, συνεπώς, για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπό την έννοια αυτή, είναι ζωτικής σημασίας η έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανισμών για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των μεταλλευμάτων –όπως ανέφεραν αρκετοί
βουλευτές–, ιδίως δε μέσω του ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση www.stopcorruption.eu, το οποίο θα
ήθελα να σας καλέσω όλους να υπογράψετε.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αναφέρθηκε σήμερα η υπόθεση
Maguwu, δεδομένου ότι πρόκειται για την κορυφή μόνο του παγόβουνου, και όπως πολύ γλαφυρά λέμε: «το ψάρι
βρωμάει από το κεφάλι». Ο ο πάλαι ποτέ πολιτικά επιδέξιος αγωνιστής για τα δικαιώματα του μαύρου πληθυσμού,
Robert Mugabe, είναι σήμερα ένας βάναυσος δικτάτορας, ο οποίος ευθύνεται για την κατάρρευση της οικονομίας,
τους λιμούς και την πολιτική τρομοκρατία στη χώρα του.

Η γεωργική του μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε με χαοτικό τρόπο, κορυφώθηκε τελικά με την απαλλοτρίωση των
εκτάσεων των λευκών γεωργών, τη μετατροπή της χώρας σε χερσότοπο και το πσοσοτό ανεργίας του πληθυσμού
στο 94%. Εντέλει, οιοσδήποτε συλλαμβάνει σήμερα ακτιβιστές, όπως τον κ. Maguwu, και τους απειλεί με φυλάκιση
και βασανιστήρια, απειλώντας παράλληλα και τις οικογένειές τους, δεν πληροί τα κριτήρια που πρέπει επίσης να
πληρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley.

Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια ότι πρέπει επίσης να κατοχυρώσουμε την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη διαδικασία Kimberley. Αντί να προβάλλουμε απαιτήσεις και να προβαίνουμε σε απλές διαμαρτυρίες,
οφείλουμε να δράσουμε με συνεκτικό τρόπο, να στηρίξουμε τα άλλα κράτη και να επιβάλουμε κυρώσεις, προκειμένου
να ασκήσουμε πιέσεις στη Ζιμπάμπουε, φθάνοντας ακόμα και στο σημείο να την αποκλείσουμε από τη διαδικασία
Kimberley.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι τα διαμάντια μπορούν να είναι ευλογία·
μπορούν να είναι, όμως, και κατάρα. Ευχόμαστε κάθε καλό στη Ζιμπάμπουε και τον λαό της, και θα θέλαμε οι
αλλαγές στη χώρα να οδηγήσουν κάποτε στην πλήρη και εποικοδομητική μεταμόρφωσή της. Προς το παρόν όμως,
συζητούμε για μία χώρα, στην οποία τα διαμάντια ενδέχεται να αποβούν κατάρα. Ο Farai Maguwu συνελήφθη με
την κατηγορία της επιζήμιας για το κράτος δημοσίευσης πληροφοριών. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για σύνηθες
φαινόμενο – οι αρχές σε ορισμένες χώρες δεν κατανοούν ότι η φήμη τους πλήττεται και υποβαθμίζεται από τις
πράξεις εκείνων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και όχι εκείνων που αποκαλύπτουν και δημοσιεύουν
αυτές τις παραβιάσεις. Ως εκ τούτου, η απελευθέρωση του Farai Maguwu είναι προς το συμφέρον της ίδιας της
Ζιμπάμπουε, και ευελπιστώ οι αρχές να εισακούσουν την έκκλησή μας εν προκειμένω.

Έχουμε υπόψη μας εποικοδομητικά παραδείγματα αξιοποίησης των διαμαντιών για τη σωστή ανάπτυξη. Το
παράδειγμα της Μποτσουάνα συνιστά μία τέτοια περίπτωση. Κατά συνέπεια, η έκκλησή μας για την αξιοποίηση των
εσόδων από τα διαμάντια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών αναγκών
είναι τόσο δικαιολογημένη όσο και εφικτή.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Η υπόθεση που συζητούμε σήμερα, αναφορικά με τη σύλληψη και κράτηση του
Farai Maguwu προ τριάντα και πλέον ημερών, αντικατοπτρίζει την απουσία προόδου στη Ζιμπάμπουε όσον αφορά
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφιστά επίσης την προσοχή στη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στις
αδαμαντοφόρες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ο στρατός κατηγορείται συχνά για τη διάπραξη
εγκλημάτων, βιαιοπραγιών και σοβαρών παραβιάσεων.

Κατά τα τελευταία 30 έτη, το καθεστώς Mugabe οδήγησε τη Ζιμπάμπουε στη χρεοκοπία και την μετέτρεψε σε
ανθρωπιστική καταστροφή. Τα ματωμένα διαμάντια αποτελούν απόδειξη του κυνισμού που επιδεικνύουν κυβερνητικοί
κύκλοι, οι οποίοι στερούνται ηθικών αναστολών και σεβασμού προς τους ίδιους τους πολίτες τους.

Η Ζιμπάμπουε παραβιάζει τα πρότυπα που καθορίζονται από το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Kimberley
για την πώληση ακατέργαστων διαμαντιών. Φρονώ ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πιο
ενεργό στήριξη στο εν λόγω το όργανο συνεργασίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η ηθική πτυχή του εμπορίου
διαμαντιών σε μία προσπάθεια εξάλειψης της παράνομης εμπορίας διαμαντιών, η οποία χρηματοδοτεί συγκρούσεις
και ένοπλες ομάδες και απορρέει από τη βάρβαρη εκμετάλλευση.

Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση του Farai Maguwu και απευθύνουμε έκκληση στην ευρωπαϊκή διπλωματία να
εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων κατά του καθεστώτος της Χαράρε, προκειμένου να το
εξαναγκάσει να τερματίσει την κακομεταχείριση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δώσει τέλος
στην αιματηρή υποδούλωση των αδαμαντοφόρων περιοχών.
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Tunne Kelam (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, συμπληρώνονται λιγότερο από πέντε εβδομάδες από τότε που οι
αρχές της Ζιμπάμπουε συνέλαβαν τον Farai Maguwu. Έκτοτε, κρατείται υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και στερείται
των ατομικών του δικαιωμάτων.

Διαπιστώνω μετά χαράς ότι το Κοινοβούλιο ζητεί ομόφωνα την άμεση απελευθέρωσή του, με ανησυχεί όμως το
ενδεχόμενο η σύλληψή του να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα της συνάντησης του Τελ Αβίβ και στη
διαδικασία Kimberley.

Όπως ανέφερε ο συνάδελφός μας, κ. Van Orden, παρατηρείται συστηματική κακομεταχείριση των εργατών στα
αδαμαντωρυχεία, και η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε είναι εξόχως χαρακτηριστική, δεδομένων των τεράστιων κερδών
που αποκομίζονται από τις εξαγωγές μεταλλευμάτων και δεν αντικατοπτρίζονται στις συνθήκες διαβίωσης του
πληθυσμού, ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στη φτώχεια και μαστίζεται από ασθένειες. Συμφωνώ και εγώ ότι
τα αφρικανικά κράτη καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των εν λόγω συνθηκών. Στηρίζω
τον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Ζιμπάμπουε, υπό την προϋπόθεση ότι ο κ. Maguwu θα αφεθεί
ελεύθερος και ότι οι αρχές της χώρας θα εγκύψουν στη διαδικασία Kimberley.

Charles Tannock (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών που βρίσκεται ο Mugabe
στην εξουσία, η Ζιμπάμπουε μετατράπηκε από τον σιτοβολώνα της νότιας Αφρικής σε επαίτη της. Η προηγούμενη
δεκαετία στη Ζιμπάμπουε σηματοδοτήθηκε από τη συστηματική και εσκεμμένη εξαθλίωση των περισσοτέρων από
τα 12 εκατομμύρια του πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συντρόφους του Mugabe, ιδίως οι
επικεφαλής του στρατού, απέκτησαν υπερβολικά πλούτη, ελέγχοντας απαλλοτριωμένες γεωργικές εκτάσεις και
ορυκτούς πόρους.

Ο Farai Maguwu επεδίωξε με γενναιότητα να αποκαλύψει τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον στρατό, ο οποίος ελέγχει πολλά από τα αδαμαντωρυχεία της Ζιμπάμπουε. Ο
πλούτος από τα ορυχεία αυτά χρηματοδοτεί αναπόφευκτα τα πρωτοπαλίκαρα του Mugabe. Κατά συνέπεια, δεν θα
πρέπει να επιτραπεί στη Ζιμπάμπουε η εκ νέου συμμετοχή της στη διαδικασία Kimberley. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης
να επιδιώξει πιο αυστηρές και πιο εκτενείς στοχευμένες κυρώσεις κατά εκείνων που πλούτισαν στη Ζιμπάμπουε από
την εμπορία των αποκαλούμενων ματωμένων διαμαντιών. Ασφαλώς, ο Farai Maguwu, ο οποίος άσκησε το θεμελιώδες
δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν το 2000, και
κατόπιν εγκρίθηκαν το 2003 στο Kimberly από τις κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων κρατών και τη διεθνή
αδαμαντοβιομηχανία, είχαν ως κίνητρο την αξιόλογη ιδέα να τεθεί τέρμα στην εμπορία των ματωμένων διαμαντιών.
Επετεύχθη συμφωνία αναφορικά με τα κινήματα των ανταρτών που χρησιμοποιούσαν έσοδα τα οποία αποκτήθηκαν
από την πώληση διαμαντιών για τη χρηματοδότηση παράνομων εχθροπραξιών, με στόχο την ανατροπή νομίμως
εκλεγμένων εθνικών αρχών. Τα κινήματα αυτού του είδους αποτελούν την αιτία της εσωτερικής αποσταθεροποίησης
και των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα επί του παρόντος σε πολλές χώρες της Αφρικής.

Ως εκ τούτου, μας δυσαρεστούν οι αναφορές σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θανάτους
μεγάλου αριθμού απλών πολιτών, αφότου οι στρατιωτικές και οι αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο του
αδαμαντωρυχείου του Marange. Καλούμε την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα,
δυνάμει των ψηφισμάτων της διαδικασίας Kimberly, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ορυχείου.
Επιπλέον, καταδικάζουμε τις παράνομες συλλήψεις που λαμβάνουν χώρα και απαιτούμε την απελευθέρωση του
Farai Maguwu.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία Kimberley αποτελεί
πρωτοβουλία εκπροσώπων κυβερνήσεων, της αδαμαντοβιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου
να τερμαστεί οριστικά το διεθνές εμπόριο των αποκαλούμενων ματωμένων διαμαντιών.

Εν έτει 2008, είχαν ήδη διαπιστωθεί ενδείξεις σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων της διαδικασίας Kimberley στα
αδαμαντοφόρα πεδία Marange της Ζιμπάμπουε. Ο Farai Maguwu είναι ένας από τους γενναίους υπερασπιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας,
βασανιστηρίων και άσκησης βίας στην ίδια τους την πατρίδα. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε εντάχθηκε οικειοθελώς
στη διαδικασία Kimberley· πρέπει να εμμείνουμε στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συζήτηση
που διεξάγεται σήμερα στην παρούσα Αίθουσα.

Η σύλληψη του κ. Farai Maguwu επεσκίασε σοβαρότατα τη διασυνοδική συνάντηση της διαδικασίας Kimberley,
η οποία διεξήχθη φέτος στο Τελ Αβίβ στις 21-24 Ιουνίου. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ζητεί μετ’ επιτάσεως τη μεταχείριση του κ. Maguwu με πλήρη σεβασμό προς το έννομο δικαιώμά
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του σε υπεράσπιση. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάστασή του. Βρίσκεται σε επαφή
με τους δικηγόρους του κ. Maguwu, γεγονός που καταδεικνύει την τοπική μας στρατηγική σε ό,τι αφορά τη στήριξη
των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της προστασίας τους.

Ζητήσαμε επίσης από τη Ζιμπάμπουε να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της αναφορικά με τον ρόλο της κοινωνίας
των πολιτών στη διαδικασία Kimberley. Παρότι η εντολή της διαδικασίας Kimberley επικεντρώνεται στην πρόληψη
του εμπορίου διαμαντιών του πολέμου, είναι σαφές ότι η εν λόγω διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένα
και να αγνοεί τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παρούσα Αίθουσα, εστάλη σήμερα ένα πολύ ισχυρό
μήνυμα – ακόμα περισσότερο δε εάν αναγνωρίσουμε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίων δικαιωμάτων συνιστά μία αρχή
στην οποία ερείδεται ο απώτερος σκοπός της διαδικασίας Kimberley.

Όσον αφορά τη συνάντηση του Τελ Αβίβ αυτή καθαυτή, η ΕΕ τάχθηκε υπέρ της συνεχιζόμενης εφαρμογή της
απόφασης της Swakopmund και του κοινού σχεδίου εργασίας για τη συμμόρφωση της συνεργασίας στον τομέα
των ορυχείων του Marangwe προς τους κανόνες της διαδικασίας Kimberley, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής
του επονομαζόμενου μηχανισμού επιτηρούμενων εξαγωγών. Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω ενασχόληση με τη
Ζιμπάμπουε στο πλαίσιο της διαδικασίας Kimberley παρέχει τη βέλτιστη δυνατότητα, όχι μόνο για τη διασφάλιση
της τεχνικής συμμόρφωσης με τη διαδικασία Kimberley στην περιοχή εξόρυξης του Marangwe, αλλά και για την
ενίσχυση της διακυβέρνησης σε αυτόν τον καίριο κλάδο της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση της
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Marangwe.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ κάλεσε τη Ζιμπάμπουε να να τηρήσει σθεναρά τη δέσμευσή της για τη διαδικασία
Kimberley και το κοινό σχέδιο εργασίας, ούτως ώστε τα διαμάντια του Marangwe να μπορέσουν, κάποια στιγμή,
εν ευθέτω χρόνω, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ζιμπάμπουε. Στόχος μας είναι να ενταθούν οι
προσπάθειες των μελών της διαδικασίας Kimberley και της Ζιμπάμπουε για την επίτευξη συναίνεσης επί του εν
λόγω ακανθώδους ζητήματος, στο πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας που επικρατεί πάντα στη διαδικασία αυτή.

Τέλος, είναι σημαντικό να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο ότι, στις 2 Ιουλίου, σε συνάντηση με τους υπουργούς της
Ζιμπάμπουε που εκπροσωπούν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, βαρόνη Ashton, επανέλαβε ότι η εφαρμογή της καθολικής πολιτικής συμφωνίας, στην οποία
αποτυπώνεται ο προβληματισμός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις αρχές της δημοκρατίας,
είναι καθοριστικής σημασίας για την εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση της Ζιμπάμπουε με το κράτος
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχουμε θίξει επανειλημμένα και σε διάφορα
φόρουμ. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί, και θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη
Ζιμπάμπουε, σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα εξακολουθήσουμε να αναζητούμε και
να στηρίζουμε τρόπους για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός πολιτικού κλίματος με ανοικτό πνεύμα συνεργασίας,
στο οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες θα τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού.

Όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής σχετικά με το εμπόριο διαμαντιών από τη Ζιμπάμπουε, ζητήσαμε να διενεργηθεί
λογιστικός έλεγχος επί των υφιστάμενων αποθεμάτων διαμαντιών, προτού προχωρήσουν οι οιεσδήποτε διαβουλεύσεις
σχετικά με την περιορισμένη επανέναρξη των εξαγωγών. Η ΕΕ προσκλήθηκε από τον πρόεδρο της διαδικασίας
Kimberley στην κλειστή συνεδρίαση των μειζόνων ενδιαφερόμενων μερών στο περιθώριο της συνόδου του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαμαντιών, που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη στις 14 Ιουλίου, όπου θα
πραγματοποιήσουμε περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος.

Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Monica Luisa Macovei (PPE), γραπτώς. – (EN) Συντάσσομαι με την άποψη όσων ζητούν την απελευθέρωση
του Farai Maguwu. Συνελήφθη με την κατηγορία της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία Kimberley.
Παραδόθηκε στην αστυνομία, αφότου ξυλοκοπήθηκαν, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν μέλη της οικογένειάς
του, και αφότου αναγκάστηκαν να κρυφτούν μέλη του προσωπικού της οργάνωσής του. Η αυθαίρετη κράτηση του
κ. Maguwu αποτελεί μήνυμα εκφοβισμού που στέλνει η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε στους υπερασπιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ελεύθερους πολίτες της χώρας, προκειμένου να τους αποτρέψει από την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την πραγματικότητα στο Marange. Ο Farai Maguwu πρέπει να αποφυλακισθεί άμεσα. Η
κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει όλους τους κατασχεθέντες υπολογιστές, τα αρχεία και το υλικό που ανήκουν στην
οργάνωση, να σταματήσει την παρενόχληση του προσωπικού της οργάνωσης και να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα
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για τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη και κράτηση του κ. Maguwu. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει
να απευθύνουν επειγόντως αυτό το αίτημα στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε και να το καταστήσουν αδιαπραγμάτευτο.

11.2. Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επτά προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Βενεζουέλα
και ιδίως την υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni(2).

Santiago Fisas Ayxela, συντάκτης. − (ES) Κυρία Πρόεδρε, η δικαστής Afiuni διέταξε την υπό όρους αποφυλάκιση
του Eligio Cedeño, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βενεζουέλας και ακολουθώντας γνωμοδότηση της ομάδας
εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις αυθαίρετες κρατήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλεισμό της σε φυλακή
υψίστης ασφαλείας και υπό συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Ο πρόεδρος Chávez ζήτησε δημοσίως
από τον εισαγγελέα να επιβάλει τη μέγιστη ποινή και από την Εθνοσυνέλευση να θεσπίσει νέο νόμο με τον οποίο
να γίνεται αυστηρότερη ποινή της και ο οποίος να έχει αναδρομική ισχύ.

Η Διεθνής Αμνηστία και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασαν την
έντονη ανησυχία τους.

Κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, καταδεικνύει την αυταρχική και
απολυταρχική εκτροπή ενός καθεστώτος το οποίο, παρά τις κατ’ επίφασιν δημοκρατικές εκλογές, προβαίνει στο
κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης που εκφράζουν την αντίθεσή τους, διατάσσει κατασχέσεις και συλλήψεις πολιτικών
αντιπάλων, επιδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση απελευθέρωση της δικαστού Afiuni.

Renate Weber, συντάκτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, για άλλη μία φορά, συζητούμε στο παρόν Κοινοβούλιο την
κατάσταση στη Βενεζουέλα – όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή επιβάλλεται.

Τα πράγματα δεν έχουν παρουσιάσει βελτίωση από το προηγούμενο ψήφισμά μας· το αντίθετο μάλιστα. Η ίδια η
έννοια του κράτους δικαίου βαίνει πλέον προς εξαφάνιση υπό το βάρος των τεράστιων πιέσεων που δέχονται οι
δικαστές και η δικαστική εξουσία, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την άσκηση ευρέος φάσματος ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, από την ελευθερία του λόγου –ιδίως δε την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης– έως την ιδιωτική
ιδιοκτησία.

Το άρθρο 26 του συντάγματος της Βενεζουέλας είναι σαφέστατο, ορίζοντας ότι η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη
και ότι ο πρόεδρος είναι ο θεματοφύλακας της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, μέσω των δημόσιων
ομιλιών του, ο πρόεδρος Hugo Chavez υπαγορεύει ολοένα περισσότερο στους εισαγγελείς και τους δικαστές πώς
να ενεργούν και να εκδίδουν αποφάσεις.

Αρκετοί δικαστές έχουν πέσει θύματα αυτής της συμπεριφοράς του προέδρου. Κάποιοι απαλλάχθηκαν από τα
καθήκοντά τους· άλλοι εγκατέλειψαν τη χώρα. Η υπόθεση της δικαστού Maria Lourdes Afiuni είναι η πλεόν
πρόσφατη και προβεβλημένη, υπό την έννοια ότι φυλακίσθηκε μία δικαστής, κατηγορούμενη για απόφαση που
εξέδωσε. Πώς θα μπορούσαν οι δικαστές που έχουν επιληφθεί της υπόθεσής της να ενεργήσουν με ανεξάρτητο
τρόπο, όταν ο πρόεδρος της χώρας, αντί να περιμένει τη δίκη και την ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων από τη
δικαστική εξουσία, αποκαλεί δημοσίως τη δικαστή Afiuni κακοποιό και ζητεί τη μέγιστη ποινή;

Τους τελευταίους επτά μήνες, η Maria Lourdes Afiuni βρίσκεται σε έναν χώρο στον οποίο απειλείται η σωματική
της ακεραιότητα, ακόμα δε και η ζωή της. Βρίσκεται σε μία φυλακή με περισσότερες από 20 συγκρατούμενες, τις
οποίες είχε η ίδια καταδικάσει κατά το παρελθόν για πολύ σοβαρά εγκλήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εν
λόγω μέτρο ελήφθη με στόχο να την ταπεινώσει και να την τρομοκρατήσει.

Δεδομένου ότι δεν τρέφω ιδιαίτερες προσδοκίες για τα δικαστήρια της Βενεζουέλας, τολμώ να ζητήσω από τον
πρόεδρο Chavez να επιτρέψει την απελευθέρωσή της.

(ES) Πρόεδρε Chávez, η δικαστής Afiuni πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα. Επιβάλλεται να διεξαχθεί άμεσα δίκαιη
δίκη, με όλες τις απαιτούμενες διασφαλίσεις, ούτως ώστε να είναι σε θέση να υπερασπισθεί η ίδια τον εαυτό της
έναντι του κατηγορητηρίου του εισαγγελέα. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μόνο δίκαιο εκ μέρους σας, αλλά θα αποτελούσε
και αξιοσημείωτη ανθρωπιστική χειρονομία.

(2) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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Véronique De Keyser, συντάκτρια. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, στην υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni στη
Βενεζουέλα, το ζητούμενο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ή η δίωξη ενός
πολιτικού αντιπάλου, σύμφωνα με την εκδοχή του ανταποκριτή των New York Times, Simon Romero;

Οπωσδήποτε αξίζει να τεθεί το ερώτημα, δεδομένου ότι αμφότερα τα ενδεχόμενα είναι συνήθη στα σκληροπυρηνικά
καθεστώτα. Η Ομάδα μου, πάντως, απέσυρε την υπογραφή της από τον συμβιβασμό και είναι πρόθυμη να υποβάλει
δικό της ψήφισμα. Φρονώ ότι θελήσατε να υπερβείτε τα εσκαμμένα, κυρίες και κύριοι, αλλά εγώ δεν θέλω να
εκμεταλλευτώ την παρούσα υπόθεση –η οποία πιστεύω πως χρήζει αποσαφηνίσεων– για να επικρίνω ολόκληρο το
καθεστώς της Βενεζουέλας, πράγμα που εσείς επιδιώκετε.

Τι διακυβεύεται εν προκειμένω; Κάνοντας χρήση μίας έκτακτης διαδικασίας, η δικαστής Afiuni επέτρεψε την
απελευθέρωση ενός τραπεζίτη, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση 27 εκατομμυρίων δολαρίων από κρατική
υπηρεσία, χρησιμοποιώντας πλαστή σύμβαση εισαγωγής. Συνεπεία της εν λόγω απελευθέρωσης, η δικαστής
συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες κράτησής της είναι εξαιρετικά δεινές, όπως
εξάλλου και σε όλες τις φυλακές της Βενεζουέλας. Ωστόσο, δεν διεξάγουμε εν προκειμένω συζήτηση κατεπείγοντως
σχετικά με τις φυλακές. Ως εκ τούτου, η παρούσα υπόθεση ουδόλως καθιστά τη δικαστή ακτιβίστρια των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων – δεν έχει εκφράσει ποτέ την άποψή της σχετικά.

Όπως και εσείς, ζητώ τη διεξαγωγή δίκαιης και ταχείας δίκης, με όλες τις σχετικές διασφαλίσεις υπεράσπισης, τη
συνέχιση της καταπολέμησης της διαφθοράς που διαπιστώνεται εντός του δικαστικού συστήματος, καθώς και την
αυστηρή διάκριση της πολιτικής από τη δικαστική εξουσία. Ως προς αυτό, συμφωνώ μαζί σας· όχι όμως και ως
προς τα υπόλοιπα.

Raül Romeva i Rueda, συντάκτης. − (ES) Κυρία Πρόεδρε, είμαι της ίδιας άποψης με την κ. De Keyser. Όταν
μας ζητήθηκε προ ολίγων ημερών να συζητήσουμε το εν λόγω θέμα ως υπόθεση κατεπείγοντος, δήλωσα ότι η
συγκεκριμένη υπόθεση της δικαστού Afiuni έχρηζε προσοχής. Ίσως όχι υπό τη μορφή ψηφίσματος κατεπείγοντος.
Ενδεχομένως υπό τη μορφή επιστολής, την οποία θα μπορούσαν να υπογράψουν διάφοροι βουλευτές, εκφράζοντας
την ανησυχία μας και διατυπώνοντας λεπτομερώς το αίτημα στο οποίο προβαίνουμε –ή μάλλον στο οποίο θα έπρεπε
να προβούμε και δεν το έχουμε πράξει ακόμη– για τις νομικές εγγυήσεις που πρέπει να τηρούνται σε όλες τις δίκες,
συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της δικαστού Afiuni.

Αυτή ήταν η πρόθεση, και με αυτήν την πρόθεση κατέθεσε η Ομάδα μας πρόταση ψηφίσματος, στην οποία θίξαμε
πολλά ζητήματα που συμπίπτουν με ορισμένες από τις απόψεις που εκφράσθηκαν, και που πιστεύω ότι είναι
σημαντικό να υπενθυμίσουμε.

Διαπιστώσαμε, εντούτοις, κατά τη διαδικασία αυτή ότι, αντί ενός ψηφίσματος σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τη συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνει η δικαστής επί του παρόντος,
διατυπώθηκε μία καταγγελία με τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Αναμφίβολα δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής κανενός το γεγονός ότι επίκεινται εκλογές. Ούτε, βεβαίως, θα έχει
διαφύγει της προσοχής κανενός ότι το παρόν ψήφισμα θα χρησιμοποιηθεί πολιτικά –πολιτικά!– στη Βενεζουέλα.

Δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο κ. Chávez και δεν τρέφω καμία πολιτική συμπάθεια για το πρόσωπό
του· απολύτως καμία. Μολαταύτα, δεν επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή
εκστρατείας υπέρ της αντιπολίτευσης, η οποία εκμεταλλεύεται, επί του παρόντος, μία μεμονωμένη περίπτωση για
να παραβλάψει την αξιοπιστία μίας ολόκληρης πολιτικής, με την οποία ενδέχεται μεν να συμφωνούμε σε διαφορετικό
βαθμό, αλλά την οποία πρέπει να συζητούμε πάντα σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι αυτή η συζήτηση που διεξάγουμε
σήμερα, και η οποία ενδέχεται πιθανώς να πρέπει να λάβει χώρα σε άλλο πλαίσιο· οπωσδήποτε όμως όχι σήμερα,
όχι εδώ και όχι τώρα.

Το ψήφισμα σχετικά με υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους
δικαίου έχει πολύ συγκεκριμένη εντολή και πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά εσείς δαπανήσατε πολύ χρόνο
χρησιμοποιώντας αυτόν τον χώρο για άλλα θέματα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με μεμονωμένες και συγκεκριμένες
πληροφορίες περί παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω την αίσθηση ότι απαιτείται κάποιος χρόνος, ώστε
ολόκληρο το Σώμα, όλες οι Ομάδες, να προβληματιστούν επί του θέματος αυτού, για το καλό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Charles Tannock, συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, φαίνεται ότι οι κατάφωρες δημαγωγικές πρακτικές του
προέδρου της Βενεζουέλας, Hugo Chávez, δεν γνωρίζουν σύνορα. Έχει βάλει πλέον στο στόχαστρο την ανεξαρτησία
της δικαστικής εξουσίας ως το επόμενο εμπόδιο στην εκ μέρους του ανάληψη της απόλυτης εξουσίας. Η σύλληψη
και φυλάκιση της δικαστού María Lourdes Afiuni Mora αποτελεί την πλέον θρασεία και αναίσχυντη απόπειρά του
να φιμώσει τις διαφωνίες και να υπονομεύσει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου.
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Αδυνατώ να συλλάβω πώς είναι δυνατόν η δικαστής αυτή να προσβλέπει σε δίκαιη δίκη. Ο Chávez την έχει ήδη
χαρακτηρίσει κακοποιό, την κατηγόρησε για δωροδοκία, και δήλωσε ότι πρέπει να εκτίσει τριαντακονταετή ποινή
φυλάκισης. Δήλωσε επίσης ότι ο Σιμόν Μπολιβάρ θα είχε διατάξει την εκτέλεσή της, πράγμα που αποτελεί εξαιρετικά
εμπρηστική δήλωση στο ολοένα και πιο δικτατορικό καθεστώς του Chávez και, κατά την άποψή μου, απερίσκεπτη
υποκίνηση βίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Chávez παραμένει ατιμώρητος για τη συμπεριφορά αυτή, εν πολλοίς, διότι εξακολουθεί να είναι
ένας υστερικός επικριτής των Ηνωμένων Πολιτειών και, ως τέτοιος, είναι δημοφιλής σε μεγάλη μερίδα της Αριστεράς
στην Ευρώπη και στο παρόν Σώμα. Αυτό το παράδοξο φαινόμενο εξακολουθεί να υπονομεύει τις συλλογικές
προσπάθειες της ΕΕ να αποκαλύψει την ανησυχητική τάση της Βενεζουέλας προς τον ολοκληρωτισμό.

(Χειροκροτήματα)

Bernd Posselt (PPE). - (DE) (Ερώτηση με «γαλάζια κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του
Κανονισμού, προς τον κ. Romeva i Rueda) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Romeva εάν γνωρίζει όχι
μόνο ότι ο Κανονισμός αναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου
αποτελούν επίσης αντικείμενο της παρούσας συζήτησης. Επιπροσθέτως, γνωρίζει ότι ο κ. Chávez αποτελεί κίνδυνο
για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου;

Raül Romeva i Rueda, συντάκτης. – (ES) Κύριε Posselt, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πριν από δύο μήνες,
συζητούσαμε ακριβώς το ίδιο θέμα στο παρόν Σώμα, στο πλαίσιο ψηφίσματος κατεπείγοντος για τη Βενεζουέλα.
Αυτό που λέω συγκεκριμένα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι σημαντικό και ποιες είναι οι προτεραιότητες.
Εάν πρέπει να διεξαγάγουμε συζήτηση για τη Βενεζουέλα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ας την διεξαγάγουμε·
δεν θα πρέπει, όμως, να χρησιμοποιήσουμε την παρούσα σύνοδο για θέματα που ουδεμία σχέση έχουν με τη
θεμελιώδη, συγκεκριμένη και έγκαιρη αναφορά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Joe Higgins, συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, το παρόν ψήφισμα, το οποίο υποτίθεται ότι αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώματα στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτει μία τεράστια υποκρισία των δεξιών κομμάτων του Κοινοβουλίου. Ο
πραγματικός στόχος εν προκειμένω δεν είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά, στην πραγματικότητα,
η ανατροπή της κυβέρνησης του Hugo Chávez στη Βενεζουέλα και η συμπαράσταση προς τη δεξιά αντιπολίτευση
της χώρας, η οποία τάσσεται υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλη μερίδα των ιδιωτικών
μέσων ενημέρωσης και της βιομηχανίας, καθώς και εκτάσεων γης, και στην οποία περιλαμβάνονται εκείνοι που
προέβησαν σε απόπειρα ανοικτού πραξικοπήματος σχεδόν πριν από δέκα μόλις χρόνια.

Η κυβέρνηση Chávez έλαβε ορισμένα προοδευτικά μέτρα που βελτίωσαν τη ζωή των πλέον φτωχών στρωμάτων
της κοινωνίας, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Chávez αντιτάχθηκε στις νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές που η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής: πολιτικές,
όπως η απορρύθμιση, η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση των οικονομιών τους, οι οποίες ωφελούν πρωταρχικά
τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είναι ο λόγος της παρούσας
συκοφαντικής εκστρατείας.

Απαιτώ η δικαστής Afiuni και όλοι οι κρατούμενοι στη Βενεζουέλα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης και
να έχουν επιμελώς δίκαιη δίκη. Εγώ και οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μου στη Βενεζουέλα, από το κόμμα Socialismo
Revolucionario για παράδειγμα, έχουμε πράγματι σοβαρά προβλήματα με ορισμένες από τις πτυχές των πολιτικών
Chávez: αυξανόμενη τάση προς γραφειοκρατικοποίηση και μία σταλινικού τύπου τάση κακομεταχείρισης και
απαξίωσης της αντιπολίτευσης που προέρχεται από την Αριστερά της Βενεζουέλας και το Εργατικό Κίνημα.
Επιθυμούμε τη μεταβίβαση των βασικών πόρων της Βενεζουέλας στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αλλά υπό πραγματικό
καθεστώς δημοκρατικού ελέγχου και διαχείρισης από τους εργαζομένους, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για
επαρκή πλούτο και παροχή υπηρεσιών, ώστε να αλλάξει η ζωή της πλειονότητας του λαού της Βενεζουέλας, με την
εξάλειψη τρομακτικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια και η εγκληματικότητα, και με την εκχώρηση πλήρων
δημοκρατικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στην παρούσα Αίθουσα, θέτουμε συχνά
στον εαυτό μας το ερώτημα που μάς τίθεται και στις περιφέρειές μας: κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το έργο
σας στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Χαίρομαι όταν ακούω τον κομμουνιστή συνάδελφο
βουλευτή, ο οποίος επισημαίνει ότι οι ομιλίες που εκφωνούνται εδώ ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανατροπή ενός
καθεστώτος, και θα ήθελα να καταρρεύσουν, συνεπεία όσων λέγονται στην Αίθουσα αυτή, τα δικτατορικά καθεστώτα
στη Λευκορωσία, τη Ζιμπάμπουε και οπουδήποτε αλλού υποφέρουν άνθρωποι εξαιτίας τους.

Παράλληλα, όμως, αισθάνομαι βαθιά θλίψη λόγω της στάσης της κ. De Keyser και του κ. Romeva i Rueda. Πριν
από δύο μήνες είπατε τα ίδια – ότι δεν πρόκειται ούτε για το κατάλληλο βήμα ούτε για την κατάλληλη στιγμή να
συζητούμε για τη Βενεζουέλα. Και όμως, πρόκειται και για την κατάλληλη στιγμή και και για τον κατάλληλο χώρο·
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και θα έπρεπε να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους ανεξαρτήτως των διαφορετικών μας πολιτικών συμπαθειών.
Ο Πρόεδρος Chávez και ο μηχανισμός που ελέγχει επιδίδονται σε μόνιμη βάση σε πράξεις πολιτικών διώξεων και
παρενόχλησης των εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτώ την απελευθέρωση
της δικαστού Afiuni και απευθύνω έκκληση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να υποβάλει –και ολοκληρώνω με αυτό– αίτημα στις αρχές της Βενεζουέλας,
στο οποίο στην θα εκφράζονται οι φόβοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και της έννομης τάξης στη Βενεζουέλα.

Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε την υπόθεση της δικαστού Afiuni στην ημερήσια διάταξή του και υψώνει τη φωνή του
κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.

Επιπλέον, καλώ την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβασθεί τον λαό της χώρας, καθώς και τους διεθνείς χάρτες
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη πραγματικής δημοκρατίας, όπου τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται σεβαστά.

Η υπόθεση της δικαστού Afiuni αποτελεί θλιβερή υπενθύμιση της αρνητικής στάσης της Βενεζουέλας έναντι των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φυλάκισή της συνιστά παραβίαση των βασικών ατομικών της δικαιωμάτων και
σοβαρότατη απειλή κατά της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη διάβρωση
της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα πριν από έξι μήνες. Ιδιαιτέρως ανησυχητική και ορατή εξέλιξη αποτελούν οι
επιθέσεις της κυβέρνησης κατά του Τύπου και της ελευθερία του Διαδικτύου, καθώς και το κλείσιμο εφημερίδων,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και ιστοσελίδων. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα, όμως
πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να εξετάσουμε τα προβλήματα και τις αρχές που σχετίζονται με την κατάσταση. Διώκοντας
ανοικτά την Afiuni, ο πρόεδρος Chávez ανέλαβε έναν ρόλο, βάσει του οποίου επιτίθεται στην ανεξαρτησία της
δικαστικής εξουσίας, αν και θα έπρεπε να είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προστάτης της.

Η διάκριση των εξουσιών αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας και του συνταγματικού κράτους, και η ελευθερία των
μέσων ενημέρωσης είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία, αλλά και για τον σεβασμό προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες.
Η ελεύθερη δημόσια έκφραση της γνώμης και των ιδεών συνιστά εγγύηση της συμμετοχής στη δημοκρατική
διαδικασία και καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, καθώς και τη χρηστή διακυβέρνηση.
Αισιοδοξούμε ότι ουδείς ισχυρίζεται το αντίθετο.

Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η δημοκρατία στη Βενεζουέλα διατρέχει κίνδυνο, και θα
ήθελα να προσθέσω άλλη μία περίπτωση που σχετίζεται με τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και τον έλεγχο
της κοινωνίας των πολιτών από την κυβέρνηση.

Πρόσφατο περιστατικό, με επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή, αποτελεί η απόπειρα της Βενεζουέλας τον Ιούνιο
του 2010 να τροποποιήσει σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον Οργανισμό
Αμερικανικών Κρατών. Η Βενεζουέλα ήθελε να υπαγάγει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο εθνικό δίκαιο.
Υπάρχει κακό προηγούμενο. Παρόμοια ρήτρα της συνθήκης εφαρμογής της διαμερικανικής σύμβασης κατά της
διαφθοράς χρησιμοποιήθηκε από τη Βενεζουέλα, προκειμένου να μην μπορούν οι ΜΚΟ να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τη διαφθορά στη χώρα.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να στηρίξουν ανοικτά και με σθένος την κοινωνία των πολιτών στη Βενεζουέλα
και να παρακολουθήσουν με μεγάλη προσοχή τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Η νομιμότητα του
επόμενου Κοινοβουλίου είναι κρίσιμη σε αυτούς τους καιρούς της θνήσκουσας δημοκρατίας. Τέλος, θα ήθελα να
προσθέσω κι εγώ τη φωνή μου στο αίτημα για την απελευθέρωση της δικαστού.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέκαθεν
αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητά μας. Είανι φυσικό, λοιπόν, να ανησυχούμε για τις συνθήκες
υπό τις οποίες διεξάγονται τέτοιες δίκες, καθώς και για το καθεστώς κράτησης.

Φρονώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως η δίκη θα είναι δίκαιη, διαφανής και σύμφωνη προς τους θεμελιώδεις
κανόνες του κράτους δικαίου. Με το ίδιο σκεπτικό, όμως, θεωρώ ότι δεν είναι δέον να χρησιμοποιούμε υποθέσεις
που δεν γνωρίζουμε πάντα πολύ καλά ως πρόσχημα για εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Εξοργίζομαι με τον τρόπο διακυβέρνησης της Βενεζουέλας από τον πρόεδρο
Chávez. Το στυλ της αριστερής διακυβέρνησής του θυμίζει τις χειρότερες κομμουνιστικές κυβερνήσεις της
ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης την περίοδο πριν από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.
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Η Maria Lourdes Afiuni φυλακίσθηκε αδίκως και παραβιάσθηκαν τα βασικά της δικαιώματα, όπως και η ελευθερία
της να λαμβάνει αποφάσεις ως δικαστής. Στην υπόθεση αυτή είναι σαφές ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη,
ενώ η Βενεζουέλα και ο Chávez γελοιοποιούν τη δημοκρατία.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ για τη Βενεζουέλα και
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτήν την πανέμορφη χώρα, και φοβούμαι ότι δεν θα είναι και η
τελευταία.

Στην προηγούμενη ομιλία μου, αναφέρθηκα στους δημοσιογράφους. Σήμερα αναφέρομαι σε δικαστές όπως η
δικαστής Afiuni, αλλά, όπως πάντα, και στους απλούς πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι θέλουν απλώς, όπως και
τα χιλιάδες καναρίνια που ζουν εκεί, να ζουν ειρηνικά και ελεύθερα. Οι άνθρωποι αυτοί φιλοδοξούν να διαφυλάξουν
τη γη και τις δουλειές τους, χωρίς τη μόνιμη αβεβαιότητα του «τι θα συμβεί αύριο».

Η Βενεζουέλα υπήρξε για πολλούς «τόπος ασυλίας». Σήμερα, δυστυχώς, είναι μία χώρα όπου η ελευθερία της
έκφρασης και οι λοιπές ελευθερίες και τα δικαιώματα αποτελούν απλώς αναμνήσεις. Συζητούμε σήμερα για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και όσους τα παραβιάζουν. Είθε η υποστήριξή μας να φθάσει έως τη δικαστή Afiuni και
όλους όσοι ζουν στη Βενεζουέλα, μαζί με την ελπίδα μας να γίνουν οι πολιτικές ελευθερίες και πάλι πραγματικότητα.

Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
κατάσταση στη Βενεζουέλα. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να επισημάνω ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που
εκφράσθηκαν εν προκειμένω σχετικά με τις συνθήκες σύλληψης και κράτησης της δικαστού María Lourdes Afiuni
και τις συνακόλουθες δηλώσεις των αρχών της Βενεζουέλας σχετικά με τη σύλληψή της.

Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ανεξαρτησία των δικαστών
και των δικηγόρων και η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις αυθαίρετες κρατήσεις χαρακτήρισαν τη σύλληψη της
δικαστού María Lourdes Afiuni εξαιρετικά δυσάρεστο πλήγμα κατά της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.
Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προχώρησαν περαιτέρω με τη δήλωσή τους ότι τα αντίποινα για την άσκηση των
συνταγματικά κατοχυρωμένων καθηκόντων τους και τη δημιουργία κλίματος φόβου στον κύκλο των δικαστών και
των δικηγόρων δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό πέραν της υπονόμευσης του κράτους δικαίου και της παρακώλυσης
της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της δικαστού Afiuni είναι επιτακτική.
Η Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέδωσε προστατευτικό μέτρο υπέρ της δικαστού María
Lourdes Afiuni, τονίζοντας την ευθύνη για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητάς της, καθώς
και για τη μεταφορά της σε ασφαλή χώρο. Παρότι οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι κρατείται ξεχωριστά από
τον γενικό πληθυσμό των φυλακών, όπως αναφέρθηκε στο παρόν Σώμα, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη στο
Εθνικό Ίδρυμα Προσανατολισμού Γυναικών, μεταξύ των κρατουμένων του οποίου ενδέχεται στις να συγκαταλέγονται
και γυναίκες που η ίδια καταδίκασε.

Στο πλαίσιο του διαλόγου μας με τις αρχές της Βενεζουέλας, τονίζουμε πάντα τη σημασία του πλήρους σεβασμού
των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας της έκφρασης, του σεβασμού προς το κράτος δικαίου και, ιδίως, του σεβασμού προς τη δικαστική
ανεξαρτησία. Τα θέματα αυτά έχουν τεθεί ξεκάθαρα στο πλαίσιο του διαλόγου μας με τις αρχές της Βενεζουέλας
και, παρότι οι αρχές υποστηρίζουν πως η φυλάκιση αυτή είναι σύμφωνη προς τη νομοθεσία της χώρας, έχουμε την
αίσθηση ότι πρόκεται για ένα θέμα που δικαίως μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, βάσει της γνωμοδότησης του ΟΗΕ και
της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και βάσει των δικών μας εκτιμήσεων.

Παρακολουθούμε με προβληματισμό την επανεμφάνιση της τάσης για πολιτική πόλωση στη χώρα. Οι
κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου θεωρούνται ευρέως ορόσημο για το μέλλον της χώρας, ενώ τώρα είναι
η κατάλληλη στιγμή η ΕΕ να υπογραμμίσει τη σημασία της διεξαγωγής των εν λόγω εκλογών σε ειρηνικό, διαφανές
και απολύτως δημοκρατικό κλίμα. Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ αυτήν την ευκαιρία για να τονίσω ότι η ΕΕ ενθαρρύνει
όλους τους παράγοντες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία με πνεύμα ανεκτικότητας, κοινωνικής συνείδησης
και σεβασμού προς την πολυφωνία των απόψεων.

Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο και τη βάση
της δέσμευσής μας να στηρίζουμε και να ενισχύουμε τη δημοκρατία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών οπουδήποτε στον κόσμο, μεταξύ άλλων, και στη Βενεζουέλα.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)
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Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς. – (RO) Η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni είναι ειδεχθής για οιονδήποτε
υπερασπίζεται τις δημοκρατικές αξίες. Καταδεικνύει το γεγονός ότι το κράτος δικαίου αποτελεί απλώς και μόνο
μία έννοια άνευ σημασίας στη Βενεζουέλα. Η πολιτικοποίηση της δικαστικής εξουσίας εντάθηκε από τότε που
ανέλαβε την εξουσία ο Hugo Chávez. Οι δικαστικές αρχές δεν τολμούν συνήθως να εκφρασθούν κατά της
κυβέρνησης. Όταν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι συνέπειες είναι δραματικές. Είναι απαράδεκτο μία δικαστής που
επιτελεί απλώς το καθήκον της υπέρ της διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών να υφίσταται
τέτοιου είδους αντίποινα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας πρέπει να απελευθερώσει άμεσα τη δικαστή Afiuni και να
σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Παράλληλα, πρέπει να τοποθετήσουμε την υπόθεση αυτή στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών εκλογών του
Σεπτεμβρίου. Η πρακτική της ποινικοποίησης των πράξεων των επικριτών της κυβέρνησης πρέπει να σταματήσει,
όπως και όλες οι απόπειρες περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου. Η απολυταρχική τάση του
καθεστώτος Chávez είναι εξαιρετικά ανησυχητική και νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβούμαστε να το δηλώνουμε αυτό.

11.3. Βόρεια Κορέα

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επτά προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Βόρεια
Κορέα(3).

Bastiaan Belder, συντάκτης. − (NL) Κυρία Πρόεδρε, η καταστολή κάθε πιθανής κριτικής της καθεστηκύιας τάξης
στη Βόρεια Κορέα είναι τόσο αυστηρή, ώστε δεν κοινοποιείται καμία πληροφορία σχετικά με κάποιον αντιφρονούντα
ή ακτιβιστή. Αυτό είναι το ξεκάθαρο συμπέρασμα ανοικτής επιστολής της 14ης Ιουνίου, την οποία απηύθυναν
πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί επίσης
μέτρο για τη σοβαρότητα της κατάστασης της λιμοκτονούσας αυτοκρατορίας του Kim Jong Il. Δεν γνωρίζουμε
κανένα από τα ονόματα αντιφρονούντων ή ακτιβιστών στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Αυτές οι πληροφορίες
πρέπει να μας καταστούν με κάποιον τρόπο διαθέσιμες. Η κατάσταση στην εν λόγω χώρα δεν συγκρίνεται καν με
αυτήν στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου.

Η ανοικτή επιστολή της 14ης Ιουνίου καλεί τους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να αναλάβουν
πολύ μεγαλύτρη δράση σε απάντηση στις ανελέητες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της
Βόρειας Κορέας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας τους. Διάφορες συγκεκριμένες συστάσεις προς
τούτο παρέχονται στο κοινό ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια! Ας εξακολουθήσουμε, για παράδειγμα,
να υπενθυμίζουμε στην Κίνα, σε όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά επίπεδα, τις ευθύνες της που προβλέπονται από τις
Συνθήκες έναντι των προσφύγων από τη Βόρεια Κορέα.

Επίσης, υποστηρίζω ολόθερμα την παράγραφο 14 του ψηφίσματος. Η Επιτροπή προστατεύει τα δικαιώματα των
βορειοκορεατών εργαζομένων στο βιομηχανικό συγκρότημα «Kaesong», εισάγοντας σαφή ρήτρα επί του σημείου
αυτού στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Νότια Κορέα.

Κυρία Πρόεδρε, επισήμως η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται ότι διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των
24 εκατομμυρίων ανθρώπων του πληθυσμού της. Στην πράξη, ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες προσφύγων,
οιοσδήποτε διαπιστώνεται να διανέμει τη Βίβλο ή να συμμετέχει σε μυστικές συναντήσεις προσευχής διατρέχει τον
κίνδυνο να σταλεί σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ή ακόμα και να εκτελεσθεί. Στις αρχές του τρέχοντος
μήνα, ανακαλύψαμε ότι ο Son Jong Nam βασανίσθηκε μέχρι θανάτου σε φυλακή της Βόρειας Κορέας, διότι διέδιδε
το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση, στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές του. Ποια είναι τα αποδεικτικά
στοιχεία του εγκλήματός του; Τα 20 αντίτυπα της Βίβλου και οι 10 κασέτες με λατρευτικό περιεχόμενο; Κατά τα
φαινόμενα, αυτό ακριβώς φοβούνται, κυριολεκτικά μέχρι θανάτου, οι βορειοκορεατικές αρχές.

Gerald Häfner, συντάκτης. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι θετικό το γεγονός ότι εκμεταλλευθήκαμε
σήμερα την ευκαιρία για να συζητήσουμε την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, μία χώρα που έχει αποκλείσει τελείως
τον εαυτό της από τον έλεγχο του υπόλοιπου κόσμου, σε βαθμό ώστε ελάχιστοι μόνο γνωρίζουν τι συμβαίνει εκεί,
ενώ και οι άνθρωποι που ζουν στη χώρα δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
Βόρεια Κορέα, όπου άνθρωποι εξαφανίζονται από τους δρόμους και περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους σε
στρατόπεδα· όπου, ενίοτε, ακόμα και πολίτες δεύτερης γενιάς περνούν ολόκληρη τη ζωή τους φυλακισμένοι σε
στρατόπεδα, διότι οι γονείς τους υποτίθεται ότι είχαν διαπράξει εγκλήματα· όπου άνθρωποι εκτελούνται δημοσίως
και άλλοι υποχρεούνται να παρακολουθούν τις εκτελέσεις αυτές, και πολλά ακόμα. Φρονούμε ότι είναι πλέον καιρός

(3) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα να διερευνηθεί από μία ανεξάρτητη επιτροπή, όπως
προτείνουμε στην παρούσα κοινή έκθεση.

Θα ήθελα να κάνω και μία δεύτερη παρατήρηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να φύγει κανείς από τη χώρα αυτή, να
δραπετεύσει. Θα έπρεπε να αποτελεί ένα από τα πλέον θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· θα έπρεπε να είναι
αυτονόητο για τους ανθρώπους να μπορούν να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους και να μετακινούνται ελεύθερα.
Ωστόσο, επί του παρόντος διαπιστώνουμε μία κατάσταση, κατά την οποία εκείνοι που κατορθώνουν να φύγουν
από τη Βόρεια Κορέα συχνά να μην γίνονται δεκτοί σε άλλη χώρα και πολλοί να επαναπατρίζονται.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα, ειδικότερα, να ζητήσω μετ’ επιτάξεως από τις πρεσβείες της ΕΕ να δέχονται τους ανθρώπους
που κατορθώνουν να καταφύγουν σε αυτές και να τους βοηθούν να φθάσουν σε πιο ασφαλείς χώρες, ώστε να λάβουν
επαρκή στήριξη εκεί και να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Αυτό είναι σημαντικό αναλογιζόμενοι την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που συμβαίνει επί του παρόντος στην εν λόγω χώρα απεχθές.

Miroslav Mikolášik, συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας κάθε άλλο παρά
δημοκρατική είναι, δεδομένου ότι παρουσιάζει έναν από τους χειρότερους δείκτες παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον κόσμο. Πράγματι, από την προσωπική μου συνάντηση με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών στην κορεατική χερσόνησο έλαβα περισσότερες οδυνηρές αποδείξεις για τις εξαιρετικά δυσάρεστες και
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Αισθάνομαι βαθιά απογοήτευση, διότι η κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε από το προηγούμενο ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 150.000 και πλέον πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να κρατούνται σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία, βασανίζονται και εγκαταλείπονται εσκεμμένα σε
λιμοκτονία. Επιπροσθέτως, αισθάνομαι συγκλονισμένος από την πρακτική της «συλλογικής ενοχής» που έχει ως
αποτέλεσμα να φυλακίζονται ολόκληρες οικογένειες, ακόμα δε και παιδιά. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη
πρέπει να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους και να ασκήσουν μεγαλύτερες διπλωματικές και πολιτικές πιέσεις στην
κυβέρνηση της ΛΔΚ όσον αφορά τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μία σκέψη. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποτρέψουμε την επιβολή διμερών και
πολυμερών κυρώσεων με σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους μέσους εξαθλιωμένους βορειοκορεάτες πολίτες που
ήδη πλήττονται από τη συστηματική λιμοκτονία και την καταδυνάστευση.

(Χειροκροτήματα)

Janusz Wojciechowski, συντάκτης. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο
εκδηλώνει ενδιαφέρον για την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, διότι τούτο συνιστά πηγή μεγίστης αανησυχίας στις
κοινωνίες μας.

Είδαμε προσφάτως αθλητές από τη Βόρεια Κορέα να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
Εντυπωσιασθήκαμε ιδιαιτέρως από τον πρώτο τους αγώνα, όταν έπαιξαν επί ίσοις όροις σε ένα δύσκολο παιχνίδι
εναντίον της Βραζιλίας. Στους αγώνες που ακολούθησαν δεν τα πήγαν τόσο καλά. Γιατί όμως μιλώ για αυτό το
αθλητικό γεγονός; Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εμφάνισης της Βόρειας Κορέας
στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου πριν από 40 χρόνια, όταν οι παίκτες της χώρας σημείωσαν
μεγάλη επιτυχία, οι επιδόσεις τους δεν ήταν ικανοποιητικές για τις αρχές του κορεατικού καθεστώτος. Στη συνέχεια,
οι παίκτες υπήχθησαν σε μέτρα καταστολής, και κρατήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Εφιστώ
την προσοχή στο γεγονός αυτό, ώστε να εξετάσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να βεβαιωθούμε ότι δεν
συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Χρειαζόμαστε την επιρροή και την πίεση των αθλητικών αρχών για το θέμα αυτό, διότι
έχουν ορισμένες δυνατότητες να ασκήσουν πιέσεις στις κορεατικές αρχές, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν
επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο. Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για το τι θα συμβεί σε αυτούς τους αθλητές στη
συνέχεια.

Jaromír Kohlíček, συντάκτης. – (CS) Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας αποτελούσε επί σειρά ετών τη χώρα
με τις χειρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ασφαλώς πρέπει να συμφωνήσουμε με το σχέδιο
ψηφίσματος ως προς τα σημεία όπου ζητείται η παύση των δημόσιων εκτελέσεων, η κατάργηση της θανατικής
ποινής, η παύση των βασανιστηρίων και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.

Από την άλλη πλευρά όμως, η έκκληση για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια
για όλους τους πολίτες που την έχουν ανάγκη είναι, κατά τη γνώμη μου, υποκριτική. Είναι γνωστό το γεγονός ότι
η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει μακροχρόνια προβλήματα όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφίμων·
εν δεν κάνω λάθος, πολλές χώρες στην Αφρική και την Ασία έχουν παρόμοια προβλήματα, όμως το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν απευθύνει παρόμοιες εκκλήσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών.
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Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων και ότι η έλλειψη αυτή αποτελεί αντικειμενικά τεράστιο
πρόβλημα, προκαλώντας υποσιτισμό και συναφή προβλήματα υγείας στους πολίτες της χώρας. Η κατάσταση είναι
αδιαφιλονόκητα σοβαρή και αμφιβάλλω εάν μερικά σχέδια μέτρων σε ένα ψήφισμα είναι ικανά να επιφέρουν
σημαντικές βελτιώσεις. Η κριτική που ασκείται από τους συντάκτες κατά της Κίνας αποτελεί κλασικό παράδειγμα
υποκριτικής ευθυνοφοβίας, και αποκαλύπτει την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών που εφαρμόζεται από
αυτούς. Έχει ζητηθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχονται πρόσφυγες από τη Βόρεια Κορέα, ενώ, την
ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει συμφωνίες επανεισδοχής εναντίον όλων των νότιων γειτόνων της. Εάν
αυτό δεν είναι παράδειγμα δύο μέτρων και δύο σταθμών, τότε πραγματικά δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτές τις
υποκριτικές διατυπώσεις.

Σε ολόκληρο το ψήφισμα δεν υπάρχει ίχνος προσπάθειας για περιορισμό της έντασης και αποστρατιωτικοποίηση
της κορεατικής χερσονήσου, δηλαδή των απαραίτητων βημάτων προς τη σωστή κατεύθυνση. Κανείς από τη
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν
μπορεί να υπερψηφίσει ένα ψήφισμα διατυπωμένο με αυτόν τον τρόπο.

Kristian Vigenin, συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ευρεία
συμφωνία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Ήταν πολύ εύκολο να καταλήξουμε σε
κοινό ψήφισμα και, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν τροπολογίες σχετικά, επομένως προβάλλουμε ενιαίο μέτωπο εν
προκειμένω.

Από την άλλη πλευρά όμως, θα ήθελα να προβώ σε μία παρατήρηση, η οποία συζητήθηκε και στην Ομάδα μου
εχθές. Δεν ενδείκνυνται, ενδεχομένως, η χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος για τα ζητήματα, διότι, στην
πραγματικότητα, δεν έχει συμβεί τίποτα κατεπείγον στη Βόρεια Κορέα. Θα ήταν ίσως σκόπιμο να διαθέσουμε λίγο
περισσότερο χρόνο για τη σύνταξη πιο ολοκληρωμένου ψηφίσματος και τη διεξαγωγής εκτενέστερης συζήτησης
σχετικά με τις ενδεχόμενες συστάσεις και τις πιο σύνθετες λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε.

Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ειπώθηκαν ήδη στο ψήφισμα σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην εν λόγω χώρα. Πρόκειται ενδεχομένως για μια χώρα η οποία δεν έχει όμοιά της στον κόσμο αυτήν
τη στιγμή. Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι μεταξύ όλων αυτών των παραβιάσεων, οι δημόσιες εκτελέσεις,
παρουσία παιδιών, είναι ίσως οι πλέον αποκρουστικές. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ιεραρχήσουμε όλες αυτές τις
παραβιάσεις, όμως αυτό είναι πράγματι άκρως απεχθές.

Στο ψήφισμά μας αναγνωρίζουμε ευτυχώς ότι η Κίνα δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Οι αλλαγές στην
Κίνα, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να μην είναι επαρκείς για εμάς, αλλά
αποτελούν θετικό παράδειγμα, και η Κίνα μπορεί ενδεχομένως να αξιοποιήσει τις σχέσεις της για την προώθηση
ορισμένων αλλαγών στη Βόρεια Κορέα. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα μελλοντικά θέματα των συζητήσεών
μας με την Κίνα, στο πλαίσιο του διμερούς μας διαλόγου.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να
αποτελεί πολύ θετικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της προώθησης πιο σύνθετης προσέγγισης του εν λόγω
θέματος.

Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η εμπορία ανθρώπων στη Βόρεια
Κορέα εξακολουθεί να συνιστά σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 80% των Βορειοκορεατών
καταλήγουν στην Κίνα ως θύματα εμπορίας. Οι γυναίκες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στην πορνεία, τους βιασμούς,
τους προσυμφωνημένους γάμους και την εμπορία νυφών. Πολλά θύματα εμπορίας δεν μπορούν να μιλήσουν
κινεζικά και κρατούνται σχεδόν ως φυλακισμένοι.

Το νομικό καθεστώς των Βορειοκορεατών και η πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης για την κράτηση των προσφύγων
και την επαναπροώθησή τους στη Βόρεια Κορέα εντείνουν την ευάλωτη θέση των προσφύγων για εμπορία με σκοπό
την καταναγκαστική εργασία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεν τυγχάνουν προστασίας από τις αρχές ούτε στην
Κίνα ούτε στη Βόρειο Κορέα, ενώ ελάχιστη είναι η αναγνώριση των δεινών τους από τη διεθνή κοινότητα. Η Κίνα
πρέπει να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για την προστασία των θυμάτων εμπορίας και να μην προβαίνει στην
επαναπροώθησή τους στη Βόρεια Κορέα. Τέλος, εάν όντως σκοτώνονται, βασανίζονται και φυλακίζονται παράνομα
άνθρωποι, πρόκειται για κατεπείγον ζήτημα σε καθημερινή βάση.

David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα είναι σχεδόν κοινός τόπος για το Κοινοβούλιο. Επομένως, δεν θα αναφερθώ περαιτέρω
σε όσα είπαν άλλοι συνάδελφοι.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό. Το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα αποφάσισε
απλούστατα να γίνει η Γκρέτα Γκάρμπο της διεθνούς κοινότητας –δηλώνοντας «θέλω να μείνω μόνη»– δεν σημαίνει
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ότι πρέπει να την αφήσουμε μόνη. Υπάρχουν 24 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα που χρειάζονται τη
συνδρομή μας. Τηρώντας το πνεύμα του ψηφίσματος, θα ήθελα να προτείνω τέσσερα πράγματα που θα μπορούσαμε
να κάνουμε.

Πρώτον, πρέπει να εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, όμως οφείλουμε να διασφαλίσουμε
ότι η βοήθεια αυτή φθάνει στους ανθρώπους και δεν ενισχύει κατ’ ουδένα τρόπο το καθεστώς. Δεύτερον, πρέπει να
εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε τη χρηματοδότησή μας προς τις ΜΚΟ οι οποίες προσπαθούν να συμβάλουν στην
πρόσβαση της βοήθειας στη Βόρεια Κορέα, και, συγκεκριμένα, τις ΜΚΟ που προσπαθούν να συμβάλουν στην
πρόσβαση πληροφοριών στη χώρα. Η παροχή ραδιοφώνου σε μία χώρα όπου δεν υφίσταται πληροφόρηση αποτελεί
στην πραγματικότητα εργαλείο ζωτικής σημασίας. Τρίτον, πρέπει να ζητήσουμε από την Catherine Ashton να
διορίσει ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα, τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να
διατηρηθούν οι πιέσεις που ασκούνται στη Βόρεια Κορέα. Τέλος, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να συνδράμουμε τους πρόσφυγες. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πολλοί δραπευτεύουν από τη Βόρεια
Κορέα, αλλά δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που αξίζουν.

Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι όπως ανέφεραν
οι κκ. Vigenin και Martin. Δυστυχώς, δεν είναι αλήθεια ότι εμείς, στο Σώμα, συμφωνούμε επί του θέματος αυτού,
διότι πριν από ένα λεπτό ακούσαμε από την κομμουνιστική πτέρυγα ότι τρέφουν ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με
τη θέση μας. Αυτό είναι ατυχές, διότι κανονικά θα έπρεπε στο εν λόγω ζήτημα να προβάλλουμε ενιαίο μέτωπο.

Προέρχομαι από μία χώρα η οποία έχει τελέσει υπό κομμουνιστικό καθεστώς. Στη νεαρή μου ηλικία, έγινα μάρτυρας
του τι είναι ικανός να κάνει ο κομμουνισμός και δεν λησμονώ την ελπίδα με την οποία αναμέναμε να ακούσουμε
τη φωνή του ελεύθερου κόσμου, του δυτικού κόσμου. Μερικές φορές υπερεκτιμήσαμε τη σημασία της, όμως την
αναμέναμε με λαχτάρα, ελπίζοντας ότι κάποιος θα υπερασπισθεί τα δικαιώματά μας, και πιστεύω ότι εμείς, ως
ελεύθερος κόσμος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η ίδια φωνή ακούγεται και σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο οφείλουμε, όπως ανέφερε ο κ. Häfner, να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ελεύθερων μέσων ενημέρωσης,
καθώς και την πρόσβαση, αν μη τι άλλο, σε αυτά τα μέσα στη Βόρεια Κορέα. Θα πρέπει να αγωνισθούμε για αυτό,
συνεργαζόμενοι φυσικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι μόνον με τέτοιου είδους συνεργασία θα μπορέσουμε να
εξασφαλίσουμε ότι οι Βορειοκορεάτες θα έχουν πρόσβαση στα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Αυτό θα πρέπει να το
εγγυηθούμε.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, εμείς, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου, βιώνουμε επί του παρόντος μία
θετική εμπειρία για τον αθλητισμό: το ομαδικό πνεύμα, τη χαρά της νίκης και, όπως εχθές το βράδυ, τον σεβασμό
προς την αντίπαλη ομάδα. Υπάρχει, ωστόσο, και η εμπειρία των ποδοσφαιριστών που καθίστανται προσωπικά
υπεύθυνοι για τις ήττες.

Κυκλοφορεί μία έντονη φήμη, σύμφωνα με την οποία, μετά την πρόωρη αποχώρησή τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Βόρειας Κορέας υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία –
ελπίζουμε ότι πρόκειται για εσφαλμένη πληροφορία. Καλώ την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να εξηγήσει πού
βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι ανησυχούμε για αυτούς δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι
πρόκειται για μία χώρα όπου η κρατική ηγεσία τιμωρεί την κριτική, όπου δέκα χιλιάδες άνθρωποι βασανίζονται και
υφίστανται κακομεταχείριση και όπου αμέτρητοι άλλοι υποσιτίζονται.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει με αμείωτο ζήλο τον σοβαρό διάλογο με τον αποκαλούμενο αγαπητό ηγέτη της Λαοκρατικής
Δημοκρατίας της Κορέας. Είναι καιρός να δοθεί τέλος στην καταναγκαστική εργασία και τα βασανιστήρια και να
καταργηθούν η θανατική ποινή και οι δημόσιες εκτελέσεις. Ούτε οι ενδεχόμενες νίκες στο ποδόσφαιρο μπορούν
να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση. Η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να υπολείπεται σε όλους τους τομείς:
στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ευκαιρίες επιβίωσης και τον σεβασμό προς το άτομο.

Charles Tannock (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, ο βαθμός της απομόνωσης της ΛΔΚ είναι τόσο μεγάλος, ώστε
μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματικά λαμβάνουν
χώρα εκεί. Περιστασιακά διαρρέουν ειδήσεις από τους αποστάτες και η πραγματικότητα είναι πράγματι φρικτή.
Στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια φαίνεται ότι αποτελούν
τα χαρακτηριστικά του τυραννικού καθεστώτος του Kim Jong-il. Η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε τακτική βάση
χωρίς κανέναν σεβασμό προς το κράτος δικαίου.

Όλοι παραμένουμε εξαιρετικά ανήσυχοι για τη Βόρεια Κορέα. Όχι μόνον εξαιτίας της κατάστασης στο εσωτερικό,
αλλά και εξαιτίας της όλης πολεμοχαρούς και παρορμητικής, ακόμα και παρανοϊκής συμπεριφοράς σε διεθνές
επίπεδο. Δυστυχώς, η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει πυρηνικά όπλα και επιζητεί να συνεργασθεί με άλλα ειδεχθή καθεστώτα
σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως είναι το Ιράν. Επίσης, η πρόσφατη βύθιση ενός νοτιοκορεατικού πολεμικού πλοίου
ήταν αναμφίβολα εσκεμμένη επίθεση από το Βορρά.
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Από την άποψη αυτή, η ΛΔ της Κίνας οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, ασκώντας πιέσεις στη Βόρεια Κορέα. Θεωρώ όμως ότι θα επιτευχθεί διαρκής βελτίωση στην κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, μόνο με αλλαγή του καθεστώτος και εκδημοκρατισμό, καθώς και,
όπως ελπίζουμε, με την οριστική επανένωση με τον δημοκρατικό Νότο.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, έχω πολύ δύσκολο όνομα και είμαι συνηθισμένη
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να το προφέρουν.

Η ιστορία καταδεικνύει ότι στις χώρες που κυβερνώνται από ολοκληρωτικό καθεστώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα είναι απεχθής. Η κυβέρνηση της
Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας αρνείται την ύπαρξη του προβλήματος των παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Αυτό, ωστόσο, δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις πληροφορίες των προσφύγων και των αποστατών
ως αυτοπτών μαρτύρων. Υπάρχουν στρατόπεδα εργασίας που είναι χώροι βασανιστηρίων, καταναγκαστικής εργασίας
και πείνας για τις πολλές χιλιάδες κορεατών πολιτών οι οποίοι τόλμησαν να επικρίνουν το ολοκληρωτικό σύστημα
ή είναι πολιτκά «επισφαλείς». Στην Κορέα, ένας άνθρωπος υποβαθμίζεται σε αντικείμενο, χωρίς ελεύθερη βούληση
ή χωρίς την ικανότητα να την εκφράζει ανοικτά. Για παράδειγμα, έχουμε υπόψη μας πληροφορίες για παντρεμένα
ζευγάρια που υποχρεώθηκαν να πάρουν διαζύγιο διότι ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις.

Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση σε όλες τις χώρες που διατηρούν οιουδήποτε είδους οικονομικούς δεσμούς με τη
Βόρεια Κορέα να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση της χώρας, να αποδείξουν ότι ο κόσμος δεν είναι αδιάφορος
προς την κατάσταση των πολλών χιλιάδων Κορεατών και ότι αυτό το θέμα δεν θα αφορά μόνο τη Βόρεια Κορέα.

Jacek Protasiewicz, (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η Βόρεια Κορέα και η Κούβα αποτελούν τα τελευταία κατάλοιπα
του κομμουνισμού στον κόσμο. Είναι τραγικό, δυστυχώς, ότι 20 χρόνια μετά την πτώση αυτού του εγκληματικού
καθεστώτος στην Ευρώπη, υπάρχουν χώρες, στις οποίες, εν ονόματι αυτής της νοσηρής ιδεολογίας, άνθρωποι
πεθαίνουν από την πείνα, βασανίζονται, φυλακίζονται ή υποχρεώνονται να εργάζονται σε στρατόπεδα εργασίας και
συγκέντρωσης.

Το όνειρο πολλών Βορειοκορεατών είναι απλώς να δραπετεύσουν από την ίδια τους τη χώρα. Ως πολίτες του
ελεύθερου κόσμου, είμαστε υποχρεωμένοι –ιδίως στις σχέσεις μας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, διότι αυτές
οι σχέσεις βρίσκονται σε ανάπτυξη– να διασφαλίσουμε ότι οι πρόσφυγες αυτοί δεν θα επαναπροωθηθούν στις
κορεατικές αρχές, διότι τούτο συνεπάγεται για αυτούς αυστηρή ποινή φυλάκισης ή απλώς τον θάνατο. Επικεντρώνομαι
σε αυτήν την πτυχή του ψηφίσματός μας, διότι δεν πιστεύω στην αποτελεσματικότητα των εκκλήσεων του
Κοινοβουλίου μας ή των εκκλήσεων ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου για τον τερματισμό των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Ως εκ τούτου, αφού δεν μπορούμε να βελτιώσουμε αποτελεσματικά
την κατάσταση στην ίδια την Κορέα, ας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όσοι που κατορθώνουν να
δραπετεύσουν από αυτήν τη φυλακή να έχουν την ευκαιρία για μία καλύτερη ζωή – ακόμα και στην Κίνα, η οποία
βεβαίως ως κράτος απέχει και η ίδια από τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελευθερίας, δημοκρατίας και σεβασμού προς τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η ζωή όμως εκεί είναι καλύτερη από ό,τι στη Βόρεια Κορέα.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα συνιστά εξαιρετικά
σημαντική πηγή ανησυχίας. Η ηγεσία αυτής της χώρας απαγορεύει κάθε μορφή πολιτικής αντιπολίτευσης,
δημοκρατικών εκλογών, ελευθεροτυπίας και θρησκευτικής ελευθερίας.

Δεν μπορούμε να παραμένουμε ασυγκίνητοι από το μαρτύριο των κατοίκων της Βόρειας Κορέας, οι οποίοι δεν
έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη διατροφής ή σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ανησυχώ ιδιαιτέρως για την κατάσταση
των γυναικών και των παιδιών στη Βόρεια Κορέα, δεδομένου ότι άνω του ενός τρίτου εξ αυτών υποφέρουν από
υποσιτισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 150.000 Βορειοκορεάτες εξακολουθούν να κρατούνται σε έξι
στρατόπεδα εργασίας. Δεν τους παρέχεται κανενός είδους ιατρική περίθαλψη, ενώ λαμβάνουν ελάχιστη τροφή.
Ουσιαστικά, η νομισματική μεταρρύθμιση του Νοεμβρίου 2009 απέτυχε και οδήγησε στην αύξηση του επιπέδου
της φτώχειας του πληθυσμού.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ταχθεί υπέρ της συγκρότησης μίας εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ που
θα τεκμηριώσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, τα Ηνωμένα Έθνη και πολυάριθμες μη
κυβερνητικές οργανώσεις μεταφέρουν συνεχώς πληροφορίες στη διεθνή κοινότητα σχετικά με την καταστολή που
επιβάλλεται σε δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες. Τα βασανιστήρια και η καταδίκη σε στρατόπεδα καταναγκαστικής
εργασίας, συχνά εξαιτίας πολιτικών απόψεων, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στη χώρα. Σημαντική μερίδα του
πληθυσμού υποφέρει από υποσιτισμό και έλλειψη κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης, ενώ η κυβέρνηση της Βόρειας
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Κορέας απορρίπτει κάθε μορφή συνεργασίας με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που καθιστά αδύνατη
την πρόσβαση του λαού της Βόρειας Κορέας σε οποιοδήποτε είδος διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Φρονώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ηθική υποχρέωση να ζητήσει από τις αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας
της Κορέας να δώσουν τέλος σε αυτές τις πρακτικές το ταχύτερο δυνατό. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την
τεράστια επιρροή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην πολιτική της Πιονγκγιάνγκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να θέσει τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Προκειμένου να
συντονισθεί καλύτερα η δράση μας, θα ήταν καλή ιδέα να διορισθεί ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Βόρεια Κορέα.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας είναι ίσως το τελευταίο ζωντανό κατάλοιπο
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ιδεολογικές διαφορές και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων δίχασαν
το κορεατικό έθνος σε δύο κράτη, οι ηγέτες των οποίων εξακολουθούν να διαγκωνίζονται για τα δικαιώματά τους
και τη φιλοσοφική τους κοσμοθεωρία.

Το βόρειο τμήμα της κορεατικής χερσονήσου έχει μετατραπεί σε τεράστιο γκέτο, όπου εκατομμύρια Κορεάτες είναι
φυλακισμένοι και, υπό τη στρατοκρατική διοίκηση του καθεστώτος τους, η ελεύεθρη ζωή αποτελεί για αυτούς
μόνο όνειρο.

Υπό το πρόσχημα ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, η ηγεσία της Βόρειας Κορέας εξακολουθεί να κρατά
τους πολίτες υπό στρατοκρατικό καθεστώς. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Κορεάτες στην κατάσταση αυτή;

Με ενεργό κοινή προσέγγιση των μεγάλων δυνάμεων. Οι μεγάλες δυνάμεις δίχασαν τους Κορεάτες, επομένως,
πρέπει να συνεργασθούν τώρα για την άσκηση συνεκτικών πιέσεων στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, χρησιμοποιώντας,
μεταξύ άλλων, και την απειλή ποινικών διώξεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, προκειμένου να
απελευθερωθεί ο βορειοκορεατικός λαός.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Είναι τόσες πολλές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια
Κορέα που δεν μπορούμε να τις απαριθμήσουμε όλες. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι πιθανώς η λιμοκτονία του
πληθυσμού και η διαφοροποίηση που γίνεται κατά τη διανομή των τροφίμων μεταξύ των προσκείμενων και των μη
προσκείμενων στο καθεστώς και την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, πέρυσι περίπου 9 εκατομμύρια βορειοκορεάτες πολίτες, πάνω από το ένα τρίτο
του πληθυσμού, υπέφεραν από ασιτία.

Θεωρώ επίσης βαθιά ανησυχητική την κατάσταση σχετικά με τις συλλογικές τιμωρίες, σύμφωνα με τις οποίες ενίοτε
έως και τρεις γενιές μίας οικογένειας καταλήγουν στα σωφρονιστικά κέντρα, όπου επικρατούν η βαρβαρότητα, τα
βασανιστήρια, η καταναγκαστική εργασία και οι δημόσιες εκτελέσεις, όπως ανέφερε και ο κ. Tannock. Η πλειονότητα
των ανθρώπων που στέλνονται στα στρατόπεδα αυτά δεν απελευθερώνονται ποτέ. Εάν έχουν παιδιά, τούτα διατρέχουν
τον κίνδυνο να περάσουν ολόκληρη τη ζωή τους στην αιχμαλωσία.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, παρότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας συμφώνησε να συμμετάσχει στην
Οικουμενική Περιοδική Εξέταση που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
Εθνών, είναι τραγικό το γεγονός ότι δεν έχει γίνει δεκτή μέχρι στιγμής καμία από τις συστάσεις που έγιναν στο
πλαίσιο αυτό.

Tadeusz Zwiefka (PPE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στον κατάλογο αυτόν με τις πλέον δραματικές ιστορίες για τη
Βόρεια Κορέα πρέπει να προσθέσουμε άλλη μία. Αναφέρομαι στον πυρηνικό εκβιασμό στον οποίο επιδίδεται ο Kim
Jong-il, και ο οποίος έχει, κατά μία έννοια, παραλύσει τον κόσμο. Αν και απρόθυμα ενδεχομένως, η Δύση αποτραβά
πολύ συχνά την προσοχή της από τα γεγονότα στην κορεατική χερσόνησο. Πρέπει, λοιπόν, να μιλήσουμε
συγκεκριμένα για τα εγκλήματα που διαπράττονται και να ανανεώσουμε τις εκκλήσεις μας. Η διεθνής κοινότητα
πρέπει να καταλήξει σε μία μορφή κυρώσεων που θα γίνουν κατά το δυνατόν λιγότερο αισθητές στους ίδιους τους
πολίτες της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, δεν πρέπει να αυταπατώμεθα: όλες οι κυρώσεις που πλήττουν το καθεστώς
αφήνουν αναπόφευκτα το σημάδι τους στην κοινωνία.

Νομίζω, επομένως, ότι επί του παρόντος, το μοναδικό αποτελεσματικό μέτρο είναι ενδεχομένως η συνεργασία με
τους πλησιέστερους γείτονες της Βόρειας Κορέας, ιδίως σχετικά με την παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες,
διότι μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κομμουνιστικού καθεστώτος
θα είμαστε στο μέλλον σε θέση να δράσουμε αποτελεσματικά εξ ονόματος των ανθρώπων που δεν έχουν προς το
παρόν καμία επιλογή.
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Kristalina Georgieva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για
τη διεξαγωγή της παρούσας συζήτησης. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ στο νεαρό αγόρι πίσω από το
έδρανο αριθ. 582, διότι το μέλλον της Βόρειας Κορέας σχετίζεται με το μέλλον των παιδιών μας.

Είναι πολύ θλιβερό να καταγράφεται ότι τα τελευταία επτά χρόνια, μετά την έγκριση του πρώτου ψηφίσματος στο
πλαίσιο του ΟΗΕ που καταδίκαζε την αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα,
ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί, εάν έχει σημειωθεί, προς τη βελτίωση. Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις
ανησυχίες σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της πολύ σοβαρής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
χώρα, όπως εκφράσθηκε στην κοινή πρόταση ψηφίσματος που συζητούμε σήμερα.

Η ΕΕ εργάζεται προς τη βελτίωση αυτή σε διεθνές πλαίσιο από το 2003, όταν κατέθεσε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Γενεύης το πρώτο ψήφισμα, στο οποίο καταδίκαζε την κατάσταση στη Λαοκρατική Δημοκρατία
της Κορέας, η οποία, όπως πολλοί έχουν ήδη αναφέρει, δεν είναι και τόσο δημοκρατική. Επιπλέον, η ΕΕ εξακολουθεί
να θέτει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον διμερή μας πολιτικό διάλογο με τη Βόρεια Κορέα. Το θέτουμε
επίσης, όπως επισήμαναν πολλοί ομιλητές, στις συζητήσεις μας με την Κίνα, ιδίως δε το ζήτημα του βίαιου
επαναπατρισμού των βορειοκορεατών πολιτών που εισέρχονται παρανόμως στην Κίνα. Θα το συνεχίσουμε και στο
μέλλον αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να θεωρούνται απλώς «οικονομικοί μετανάστες».

Πάρα πολλά από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην πρόταση ψηφίσματος αποτελούν ήδη τμήμα της ισχύουσας
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με τη Βόρεια Κορέα. Επικροτούμε θερμά τη σύγκλιση
απόψεων μεταξύ των βουλευτών, καθώς και μεταξύ των βουλευτών και της Επιτροπής. Συμφωνούμε απολύτως για
τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, μεταξύ άλλων, και επί ενός ζητήματος που τέθηκε από πολλούς ομιλητές, ότι
δηλαδή πρέπει να διατηρήσουμε τα υφιστάμενα προγράμματα ώστε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες
της Βόρειας Κορέας που αντιμετωπίζουν τρομακτικές δυσκολίες. Δεν πρέπει να τους τιμωρήσουμε για τις αμαρτίες
των ηγετών τους.

Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό ως προς τον τρόπο χειρισμού, αλλά υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία για τα
οποία η Επιτροπή εκφράζει ελαφρώς διαφορετικές απόψεις – και θα ήθελα να εξηγήσω ποια είναι αυτά και γιατί
έχουμε κάποιες διαφορές.

Το πρώτο είναι η πρόταση να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας ρήτρα
παρακολούθησης των βορειοκορεατών εργαζομένων στο βιομηχανικό συγκρότημα «Kaesong». Το υπό
διαπραγμάτευση κείμενο της εν λόγω συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού
ζωνών διαχείρισης εξαγωγών. Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι τέτοιου είδους ζώνες μπορούν να προωθήσουν
τον στόχο της ειρήνης στη χερσόνησο, όμως, πριν από τον καθορισμό οιασδήποτε τέτοιας ζώνης, κατ’ εφαρμογή
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, πρέπει να προηγηθεί πρόταση από τη μία πλευρά και να εξετασθεί από
ειδική επιτροπή εκπροσώπων αμφότερων των πλευρών. Υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες, είναι απίθανο να
υποβληθεί τέτοια πρόταση βραχυπρόθεσμα, από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών. Θα ήθελα, ωστόσο, να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία, ώστε να
ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η δεύτερη πρόταση που περιέχεται στην πρόταση ψηφίσματος αφορά τον ενδεχόμενο διορισμό ενός ειδικού
απεσταλμένου της ΕΕ στη Βόρεια Κορέα, πρόταση την οποία στήριξαν αρκετοί ομιλητές σήμερα. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί
να ενισχύσει τη συμβολή της στον διεθνή συντονισμό, κάτι που η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά να επιδιώξει. Ωστόσο, εξετάζει επί του παρόντος όλες τις εναλλακτικές επιλογές στο
πλαίσιο δύο παραγόντων. Ο πρώτος είναι η επανεξέταση της εντολής όλων των ειδικών εκπροσώπων της ΕΕ και ο
δεύτερος είναι η σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξει η Ύπατη
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής την αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ στον διεθνή συντονισμό.

Το τρίτο ζήτημα αφορά την πρόταση περί της άσκησης πιέσεων για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του
ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά βαθιά το σκεπτικό της πρότασης αυτής στην πρόταση ψηφίσματος. Παράλληλα,
θεωρούμε ότι θα ήταν φρόνιμο στο στάδιο αυτό να συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες ώστε να στηρίξουμε
την εντολή του νέου, προσφάτως διορισμένου ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια
Κορέα, κ. Marzuki Darusman, που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
να προωθήσει την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι θα λάβει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του έργου του. Από τη θέση της
Επιτροπής, θεωρούμε ότι αυτή είναι σήμερα η καλύτερη πορεία που μπορούμε να ακολουθήσουμε.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.
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Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. – (RO) Η κατάσταση αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ανθρωπιστική βοήθεια στη Βόρεια Κορέα παραμένει ευαίσθητο θέμα προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ως διεθνή παράγοντα που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Από την άλλη πλευρά, στο ψήφισμα των
Ηνωμένων Εθνών της 25ης Μαρτίου 2010 εκφράσθηκε ανησυχία για τη σοβαρή παραβίαση των ατομικών, πολιτικών,
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας. Προκαλεί θλίψη
το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας αποφάσισε να αρνηθεί τη συνεργασία με τον ΟΗΕ μέσω των
μηχανισμών για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εντολής του ειδικού
εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Είναι καθήκον της ΕΕ να καλέσει τη Βόρεια Κορέα να σεβασθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ πρέπει επίσης να
δράσει ανεξάρτητα για να βοηθήσει τον πληθυσμό της χώρας αυτής, με τη συνέχιση των προγραμμάτων ανθρωπιστικής
βοήθειας, τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας και τη χορήγηση ασύλου σε
βορειοκορεάτες πρόσφυγες που φθάνουν στα κράτη μέλη.

Ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βόρεια Κορέα θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε
πιο στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο
συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών επί του θέματος.

12. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

12.1. Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0415/2010) (ψηφοφορία

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6:

Ana Gomes (S&D). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά τις αναφορές μας στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Λαών, θα πρότεινα να μην «του οποίου η Ζιμπάμπουε είναι πλήρες μέλος», αλλά «τον οποίο
η Ζιμπάμπουε έχει επικυρώσει».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

12.2. Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010)
(ψηφοφορία)

12.3. Βόρεια Κορέα (B7-0416/2010) (ψηφοφορία)

13. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):
βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
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20. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

21. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

22. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος. − Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.35)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις
αυτές)

Ερώτηση αρ. 1 της κ. Mairead McGuinness(H-0303/10)

Θέμα: Αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα

Μπορεί το Συμβούλιο να αναπτύξει τα σχέδια που έχει, εάν έχει, με στόχο τη διαφάνεια στην αλυσίδα του εφοδιασμού
σε τρόφιμα, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά τον ρόλο και την ισχύ των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην ΕΕ;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης εξεύρεσης ικανοποιητικών και αποτελεσματικών λύσεων για
τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας τροφίμων. Μια τέτοια λύση είναι η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της
διαφάνειας του συστήματος.

Η αστάθεια των τιμών που παρατηρείται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής
ατζέντας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια. Το Συμβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά τις
συνέπειες της έλλειψης ισορροπίας που υπάρχει στους κόλπους της αλυσίδας τροφίμων, όπου λίγοι διανομείς
έχουν καταστεί οι μοναδικοί εταίροι εκατομμυρίων γεωργών.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών του στις 18 Ιανουαρίου και στις 29 Μαρτίου, το Συμβούλιο απεφάνθη ότι
είναι αναγκαία η διασφάλιση μιας βιώσιμης, ισορροπημένης σχέσης μεταξύ των γεωργών και των μεγάλων διανομέων.
Το Συμβούλιο ήδη έκρινε ότι η διαφάνεια σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων θεωρείται καθοριστικός
παράγοντας για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και την καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών.

Όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 29ης Μαρτίου 2010 σχετικά
με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»,
η Προεδρία καλούσε την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονταν συγκεκριμένα η ενίσχυση της παρακολούθησης των τιμών, μέσω
ανάλυσης του κόστους, των μηχανισμών και της προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού
και προστασίας του εμπορικού απορρήτου. Η Προεδρία τόνισε τη σημασία που έχει η βέλτιστη αξιοποίηση των
ήδη διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων σε σύγκριση με την επιβολή νέων και δαπανηρών υποχρεώσεων κοινοποίησης
πληροφοριών, έτσι ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες διοικητικές δαπάνες.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνω αυτές τις προτάσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, εφόσον
υποβληθούν από την Επιτροπή.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 2 του κ. Bernd Posselt(H-0307/10)

Θέμα: Η κατάσταση στην Τσετσενία

Πώς εκτιμά το Συμβούλιο την κατάσταση στην Τσετσενία όσον αφορά τον χώρο της πολιτικής και τα ανθρώπινα
δικαιώματα; Πιστεύει ότι είναι δυνατή έναρξη διαδικασίας ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού της περιοχής με την
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.
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(FR) Το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή για την κατάσταση που επικρατεί στην
περιοχή του Βορείου Καυκάσου, και συγκεκριμένα στην Τσετσενία, σε επίπεδο πολιτικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση προσεκτικά. Στο πλαίσιο του διαλόγου τους για την πολιτική
κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα –του οποίου το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η διάσκεψη κορυφής
ΕΕ-Ρωσίας την 31η Μαΐου και την 1η Ιουνίου στο Ροστόφ στον Ντον– η ΕΕ και η Ρωσία συζητούν τακτικά το ζήτημα
της σημασίας που έχει η συμβολή στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή, η προώθηση
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, η καταπολέμηση της ατιμωρησίας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει και την προστασία των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διάφορα προγράμματα παροχής βοήθειας της ΕΕ στη Ρωσία επικεντρώνονται στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη
ολόκληρης της περιοχής του Βόρειου Καυκάσου, στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη
της κοινωνίας των πολιτών. Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δεν έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια για την εφαρμογή μιας
συγκεκριμένης διαδικασίας ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού στην Τσετσενία, την οποία προτείνει ο αξιότιμος
βουλευτής.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 3 της κ. Marian Harkin(H-0310/10)

Θέμα: Προτεραιότητες της βελγικής Προεδρίας

Ποια είναι η θέση της βελγικής Προεδρίας ως προς τις διαπραγματεύσεις με την Mercosur, δεδομένου ότι ήδη
εννέα κράτη μέλη έχουν εκφράσει την ανησυχία τους όσον αφορά την επανάληψη αυτών των διαπραγματεύσεων;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Όπως θα γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur
βρίσκονταν σε αδιέξοδο για περισσότερα από έξι χρόνια. Ωστόσο, οι άτυπες επαφές σε τεχνικό επίπεδο ξανάρχισαν
το 2009. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του άτυπου διαλόγου, και ειδικότερα των δύο τελευταίων συναντήσεων,
που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Μαρτίου 2010 στο Μπουένος Άιρες και στις 26 και 27 Απριλίου 2010
στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή αποφάσισε στις 4 Μαΐου να ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur.
Κατά την έκτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής υπενθύμισαν τη σημασία των
διαπραγματεύσεων που μόλις είχαν ξεκινήσει εκ νέου.

Η βελγική Προεδρία σκιαγραφεί τις βασικές της προτεραιότητες στον συγκεκριμένο τομέα στο 18μηνο πρόγραμμα
του Συμβουλίου για την ισπανική, τη βελγική και την ουγγρική Προεδρία. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, θα
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη σύναψη και την υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής
Αμερικής και στην υπογραφή της πολυμερούς συμφωνίας με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων, καθώς και στην
επανέναρξη και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur(4). Η βελγική
Προεδρία έχει πλήρη επίγνωση των ανησυχιών που διατυπώνονται σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής περί
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του
Συμβουλίου Γεωργίας τον Μάιο, εννέα κράτη μέλη υπέβαλαν ένα κοινό έγγραφο, το οποίο υποστηρίχθηκε από
διάφορα άλλα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση, και στο οποίο διατύπωναν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη συμφωνία
ΕΕ-Mercosur για την ευρωπαϊκή γεωργία. Είμαστε επίσης πλήρως ενήμεροι για τις απόψεις που διατυπώθηκαν
στους κόλπους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη
συνεδρίασή της την 1η Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τονίσω ότι, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τη Mercosur, η Επιτροπή δεσμεύεται
από τη διαπραγματευτική εντολή που εγκρίθηκε το 1999. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Barroso στις 4 Μαΐου, η
απόφαση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων συνοδεύεται από διάφορους όρους, ιδίως στους τομείς της βιώσιμης
ανάπτυξης, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των γεωγραφικών ενδείξεων. Προβλέπεται ακόμη η λήψη συγκεκριμένων
μέτρων σε περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων σε ορισμένους τομείς, ιδίως δε στον τομέα της γεωργίας.

(4) Έγγραφο 16771/09 POLGEN 219.
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Πράγματι, όπως είναι γνωστό, ο Επίτροπος Cioloş παραδέχθηκε ότι πρόκειται για διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα
ευαίσθητης φύσης για τον τομέα της γεωργίας της ΕΕ.

Έχουμε λάβει δεόντως υπόψη μας τη δέσμευση της Επιτροπής να σεβαστεί την εντολή που δόθηκε το 1999 και να
επαγρυπνά για τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συμφωνία, ιδίως όσον αφορά τα πλέον ευάλωτα
προϊόντα.

Όσον αφορά τα γενικότερα πλεονεκτήματα μιας ενδεχόμενης σύναψης συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με τη
Mercosur, η ΕΕ προφανώς δεν σκοπεύει να συνάψει μια συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί το γενικό οικονομικό
συμφέρον της ή που θα υπονομεύσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα στους
κόλπους του ΠΟΕ.

Όπως συμβαίνει και με άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο θα παρακολουθεί προσεκτικά την πορεία
των εν λόγω διαπραγματεύσεων, βάσει των συναφών εκθέσεων της Επιτροπής, και θα μεριμνά για την εκπλήρωση
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις οδηγίες διαπραγμάτευσης που έχει εκδώσει. Προκειμένου να στεφθούν
με επιτυχία, οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Mercosur πρέπει να επιδιώξουν την εξέταση όλων των πτυχών, και συγκεκριμένα
των βασικών τομέων, που είναι οι εξής: τα βιομηχανικά αγαθά, οι υπηρεσίες και η γεωργία, καθώς και η προστασία
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων και των δημόσιων
συμβάσεων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 4 του κ. Γεωργίου Παπανικολάου(H-0312/10)

Θέμα: Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων επιχειρηματιών στη χρηματοπιστωτική αγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως για
παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, που πλήττει πολλά
κράτη μέλη δημιουργεί νέες προκλήσεις όπως για παράδειγμα, την ανάγκη οικονομικής ενθάρρυνσης και στήριξης
των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Είναι η Προεδρία του Συμβουλίου διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη συνεργασία και το συντονισμό
μεταξύ των κρατών μελών ώστε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθίσταται πιο εύκολη η πρόσβαση των
νέων επιχειρηματιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ούτε πρόταση ούτε σύσταση από την Επιτροπή που να αναφέρει ότι πρέπει να
παρασχεθεί στους νέους προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση προκειμένου να είναι σε θέση να συστήσουν
επιχειρήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία (2007-2013), έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ διάφοροι μηχανισμοί με σκοπό τη διευκόλυνση της
χορήγησης πιστώσεων σε υφιστάμενες ΜΜΕ για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων τους για ανάπτυξη.

Πρέπει να αναφερθεί, πρώτον, το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που εντάσσεται στο
πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013). Η προσέγγιση που ακολουθεί
το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην παροχή στήριξης στις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις («γαζέλες») που
επιδεικνύουν αριστεία και έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν και να αναπτυχθούν με ταχείς ρυθμούς.

Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες εναρμονίζονται απόλυτα
σε αυτό το πλαίσιο καθώς παρέχουν σε νέους ανθρώπους τις βασικές δεξιότητες και την πείρα που χρειάζονται για
να είναι έτοιμοι να συστήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να έχουν έτσι περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress παρέχει μικροπιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις,
καθώς και σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και επιθυμούν να συστήσουν δικές τους επιχειρήσεις.
Με αρχικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ, ο εν λόγω μηχανισμός θα διαχειρίζεται 500 εκατομμύρια
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ευρώ με τη μορφή δανείων, σε συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 5 της κ. Vilija Blinkevičiūtė(H-0315/10)

Θέμα: Ανάγκη ενός νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και για την
καταπολέμηση των διακρίσεων

Ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν εγκρίνει ακόμα την οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (CΟΜ(2008)0426) (οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων). Τον
Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την
καταπολέμηση των διακρίσεων, όμως η οδηγία αυτή πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τις 27 χώρες της ΕΕ - 27. Οι
διακρίσεις αποτελούν πολύπλοκο φαινόμενο και πρέπει να εξεταστούν σε διάφορα επίπεδα. Συνεπώς, οι εθνικές
κυβερνήσεις πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν και να κάνουν πράξη το δικαίωμα των ανθρώπων να μην υφίστανται
διακρίσεις.

Δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη περισσότερα από 65 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρία, το Συμβούλιο
δεν κρίνει απαραίτητο να επισπεύσει την έγκριση της οδηγίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να
εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία θα ζουν ως ακέραιοι πολίτες; Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου ως προς
την έγκριση χωριστής νομικής πράξης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, δεδομένου ότι, έστω και εάν τα δικαιώματά
τους προστατεύονται δυνάμει της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, εξακολουθεί να
είναι απαραίτητο ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των αναπήρων;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο έχει επίγνωση της θεμελιώδους σημασίας των ζητημάτων που θίγει η αξιότιμη βουλευτής. Έχει
ήδη εγκρίνει μια οδηγία που απαγορεύει τις διακρίσεις για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας,
στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Επιπλέον, στις 26 Νοεμβρίου 2009 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επικυρώσει
τη Σύμβαση. Κατά συνέπεια, η νέα στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία την οποία καταρτίζει η Επιτροπή θα
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της Σύμβασης.

Στο ψήφισμα που ενέκρινε στις 7 Ιουνίου 2010, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη του καλούν τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή, εντός του πεδίου των αντίστοιχων εξουσιών τους, «να προωθήσουν την επικύρωση και την εφαρμογή
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την έγκριση Κώδικα Συμπεριφοράς, και
να προσαρμόσουν την ενωσιακή και τις εθνικές νομοθεσίες, εφόσον απαιτείται, στις διατάξεις της Σύμβασης».

Σας ενημερώνω, επίσης, ότι η πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων της Επιτροπής, την οποία αναφέρει η αξιότιμη
βουλευτής στην ερώτησή της, είναι ακόμη υπό εξέταση στους κόλπους των οργάνων του Συμβουλίου. Όπως
επισημαίνει η αξιότιμη βουλευτής, η οδηγία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ προτού εγκριθεί ομόφωνα στους κόλπους
του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν είναι, επομένως, σε θέση να προβλέψει την έκβαση ή τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων.

Τέλος, όσον αφορά, ειδικότερα, την ιδέα θέσπισης χωριστής νομικής πράξης για την προστασία των δικαιωμάτων
των ατόμων με αναπηρία, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Συμβούλιο μπορεί να ενεργήσει ως νομοθέτης
μόνο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει πρόταση για το θέμα αυτό.

*
*     *

08-07-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL122



Ερώτηση αρ. 6 του κ. Jim Higgins(H-0319/10)

Θέμα: Το ευρώ

Καθώς συνεχίζεται η υποτίμηση του ευρώ, διαδίδονται ευρύτατα και οι φόβοι για εξάπλωση της «μόλυνσης» του
χρέους στην ευρωζώνη. Η έλλειψη δράσης εκ μέρους της ΕΚΤ πυροδοτεί φόβους ότι το ελληνικό χρέος θα
αποσταθεροποιήσει τον τραπεζικό τομέα. Προτίθεται το Συμβούλιο να αναπτύξει σε γενικές γραμμές τι μέτρα θα
ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νόμισμά μας;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Σύμφωνα με το άρθρο 127 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη νομισματική
πολιτική είναι το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ), που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας
των τιμών και η προστασία της αξίας του ευρώ.

Το Συμβούλιο έχει υπόψη του τις ανησυχίες που διατυπώνονται για τη δημοσιονομική σταθερότητα της ευρωζώνης
και συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών που εφαρμόζουν τη
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών
τους. Η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να επιτευχθεί μέσω στρατηγικών που
θα προωθούν την ανάπτυξη και θα επικεντρώνονται στον περιορισμό των δαπανών, και πρέπει να συνοδεύεται από
την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών σχεδιασμένων ειδικά για την εξάλειψη τυχόν παραγόντων που εμποδίζουν
την ανάπτυξη.

Σε μια προσπάθεια διατήρησης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, εφαρμόστηκαν τους
τελευταίους μήνες διάφορα μέσα προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Στα μέτρα αυτά εντάσσονται το μέσο στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα, ο ευρωπαϊκός
μηχανισμός σταθεροποίησης και η ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Παρότι και το μέσο στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα και η ευρωπαϊκή διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας είναι προσωρινοί μηχανισμοί που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης,
προβλέπεται η περαιτέρω εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης και της ΕΕ γενικότερα. Για τον
σκοπό αυτόν, η ομάδα εργασίας την οποία συνέστησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου διαμορφώνει επί του
παρόντος τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας ενός βελτιωμένου πλαισίου
επίλυσης κρίσεων και ενισχυμένης δημοσιονομικής πειθαρχίας, και θα υποβάλει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο.

Σχετικά με το θέμα αυτό, η ομάδα εργασίας έχει ήδη αποφασίσει να ενισχύσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης βελτιώνοντας την ανάντη δημοσιονομική εποπτεία με έμφαση στην πρόληψη και σε μια
αποτελεσματικότερη δέσμη κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το σύμφωνο, και ενισχύοντας την
παρακολούθηση του επιπέδου και της αναλογίας του δημόσιου χρέους. Συμφωνία υπάρχει επίσης ως προς την
ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η ομάδα σκοπεύει να προβεί σε διεξοδικότερη ανάλυση των πτυχών αυτών μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να
αναπτύξει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Η ομάδα σκοπεύει επίσης να συζητήσει τα περιθώρια δημιουργίας ενός
μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και ενίσχυσης της διακυβέρνησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου επιδοκίμασε την έκθεση προόδου για την οικονομική διακυβέρνηση που
εκπόνησε ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας και συμφώνησε για μια πρώτη δέσμη κατευθυντήριων γραμμών: ενίσχυση
των προληπτικών και διορθωτικών πτυχών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εν ανάγκη συνδυάζοντας
τη διαδικασία σταθεροποίησης με τον μεσοπρόθεσμο στόχο της επιβολής κυρώσεων. Κάλεσε την ομάδα εργασίας
και την Επιτροπή να επεξεργαστούν περαιτέρω και να εφαρμόσουν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές χωρίς
καθυστέρηση.

*
*     *

123Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL08-07-2010



Ερώτηση αρ. 7 του κ. Seán Kelly(H-0321/10)

Θέμα: Τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της πρότασης για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Μπορεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των τρεχουσών διαπραγματεύσεών
του αναφορικά με την πρόταση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο ασφαλώς έχει λάβει γνώση του ψηφίσματος της 24ης Απριλίου 2009 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με το οποίο στηρίζει το σύστημα της εκ των προτέρων έγκρισης ως εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης,
υπό τον όρο ότι το σύστημα αυτό θα είναι διαφανές και προβλέψιμο, ότι δεν θα εισάγει διακρίσεις και ότι οι ασθενείς
θα ενημερώνονται γι αυτό με σαφήνεια. Όσον αφορά το στάδιο των συζητήσεων στους κόλπους του Συμβουλίου
σχετικά με την πρόταση περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη,
κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 8 Ιουνίου 2010 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία με ειδική πλειοψηφία.

Η συμφωνία αυτή περιέχει ορισμένα νέα στοιχεία που αφορούν, συγκεκριμένα, τη διττή νομική βάση της πρότασης
οδηγίας (άρθρα 114 και 168 ΣΛΕΕ), το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται όσον
αφορά την εφαρμογή της, τις διατάξεις περί ποιότητας και ασφάλειας, τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους,
τους όρους του συστήματος εκ των προτέρων έγκρισης, την επιστροφή των δαπανών θεραπείας που παρέχεται από
εξωσυμβατικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, την κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης
συνταξιούχων που διαβιούν στο εξωτερικό, και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα, επί
παραδείγματι, της ηλεκτρονικής υγειονομικής περίθαλψης.

Το κείμενο επί του οποίου επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία υπόκειται επί του παρόντος σε διαδικασία γλωσσικού
νομικού ελέγχου, ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να διατυπώσει τη θέση του στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης
και την αιτιολογική του έκθεση. Το κείμενο θα υποβληθεί επισήμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο
του 2010, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατά τη δεύτερη ανάγνωση θα λάβουν χώρα κατά
τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 8 του κ. Jürgen Klute(H-0323/10)

Θέμα: Εμπλοκή σε σκάνδαλο της υπηρεσίας πληροφοριών DAS της Κολομβίας

Ο διεθνής Τύπος έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την λεγόμενη «Επιχείρηση Ευρώπη» αποκαλύπτοντας ότι το «ευρωπαϊκό
δικαστικό σύστημα», η «Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η «Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και σειρά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχουν αποτελέσει στόχο
μιας εκστρατείας «δυσφήμησης», «εξουδετέρωσης» και «δικαστικού πολέμου» που διεξάγει η DAS, υπηρεσία
πληροφοριών που υπάγεται άμεσα στον πρόεδρο της Κολομβίας, κ. Alvaro Uribe. Οι πληροφορίες αυτές συνάδουν
με άλλες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες ευρωπαϊκές οργανώσεις και ευρωπαίοι πολίτες έχουν πέσει θύμα
αξιόποινων ενεργειών, όχι μόνο επί κολομβιανού αλλά και επί ευρωπαϊκού εδάφους, ενεργειών όπως φωτογραφήσεις,
παρακολουθήσεις, παρεισφρήσεις σε εκδηλώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών κλπ. Αυτού του είδους οι
μεθοδεύσεις σπίλωσης με στόχο ευρωπαϊκές ΜΚΟ και πρόσωπα διότι εργάζονται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Κολομβία συντονίζονται και υποστηρίζονται από τη DAS.

Ποια υπήρξε η αντίδραση του Συμβουλίου στην διεξαγόμενη επί ευρωπαϊκού εδάφους «Επιχείρηση Ευρώπη»;

Είναι σε θέση το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το ποια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών
συνεργάστηκε με τη DAS για τη διεξαγωγή παρόμοιας επιχείρησης στην Ευρώπη;

Εξακολουθεί το Συμβούλιο να θεωρεί την κυβέρνηση της Κολομβίας εταίρο με τον οποίο είναι θεμιτή η
συνομολόγηση εμπορικής συμφωνίας;
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Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες στις οποίες αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου
βουλευτή και παρακολουθεί το θέμα πολύ προσεκτικά αποδίδοντάς του όλη την προσοχή που του αξίζει, κυρίως
μέσω των πληροφοριών που διαβιβάζουν η Αντιπροσωπεία της ΕΕ και οι πρεσβείες των κρατών μελών που βρίσκονται
στην εν λόγω χώρα. Το Συμβούλιο επικροτεί τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης της Κολομβίας επί
του θέματος, και συγκεκριμένα τη νέα εντολή που δόθηκε στην DAS, τη νέα της δομή και τις οργανωτικές αλλαγές
που επήλθαν στους κόλπους της εν λόγω υπηρεσίας. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης ότι έχουν κινηθεί νομικές
διαδικασίες κατά διαφόρων πρώην υπαλλήλων της DAS.

Η ΕΕ φροντίζει να εκφράζει τακτικά τις ανησυχίες της για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου διαλόγου της για τα
ανθρώπινα δικαιώματα με τις αρχές της Κολομβίας.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης προσεκτικά τις πληροφορίες που αφορούν τη λεγόμενη «Επιχείρηση Ευρώπη»
της DAS, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει επίσημη θέση για
το θέμα αυτό μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το ζήτημα που θίγει ο αξιότιμος βουλευτής σχετικά με την πιθανή ανάμειξη
των υπηρεσιών πληροφοριών των κρατών μελών, το Συμβούλιο δεν έχει υπόψη του σχετικές καταγγελίες.
Επισημαίνεται δε ότι το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν είναι
επομένως σε θέση να αποφανθεί για τα θέματα αυτά, τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
κρατών μελών.

Τέλος, όσον αφορά την τελευταία ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο θα κληθεί εν
ευθέτω χρόνω να διατυπώσει τη γνώμη του για το σχέδιο συμφωνίας που έχει διαπραγματευθεί η Επιτροπή, μόλις
λάβει τη σχετική πρόταση απόφασης για τη σύναψή της. Το Συμβούλιο θα λάβει, ασφαλώς, υπόψη του όλους τους
συναφείς παράγοντες προκειμένου να καταλήξει σε μια απόφαση επί του εν λόγω σχεδίου συμφωνίας.

Το Συμβούλιο επισημαίνει, ως προς αυτό, ότι και το Κοινοβούλιο θα κληθεί επίσης να λάβει θέση για το θέμα αυτό,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Gay Mitchell(H-0328/10)

Θέμα: Ευρωπαϊκή πετρελαιοκηλίδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφάτως υποστεί μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές της ιστορίας,
με την πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο του Μεξικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αναπόφευκτα διεθνή χαρακτήρα μιας τέτοιας πετρελαιοκηλίδας στα ανοικτά των ευρωπαϊκών
ακτών τι πράττει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παίρνουν κάθε προφύλαξη ώστε να αποφευχθεί
παρόμοια καταστροφή και ότι έχουν την ικανότητα να προβούν σε γρήγορη, συντονισμένη και αποτελεσματική
αντίδραση σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(EN) Παρότι τα κράτη μέλη είναι κατά πρώτο λόγο υπεύθυνα για τις πολιτικές πρόληψης τις οποίες εφαρμόζουν,
το Συμβούλιο εκτιμά ότι θα μπορούσε να είναι επιθυμητή η εφαρμογή, με πνεύμα αλληλεγγύης, μιας
συμπληρωματικής δράσης της ΕΕ η οποία θα στηρίζει τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο για την πρόληψη καταστροφών. Στα συμπεράσματα που ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2009 όσον
αφορά ένα κοινοτικό πλαίσιο για την πρόληψη καταστροφών εντός της ΕΕ(5), το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να θεσπίσει μια πρώτη δέσμη μέτρων, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική
πρόληψης. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, προτείνεται συγκεκριμένα: μέχρι τα τέλη του 2010 να εκπονήσει

(5) Έγγραφο 15394/09.
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κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και τη χαρτογράφηση των κινδύνων· μέχρι τα τέλη του
2012 να υπάρχει μια συνολική εικόνα σε διατομεακό επίπεδο των βασικότερων κινδύνων, φυσικής ή ανθρώπινης
προέλευσης, τους οποίους είναι πιθανό να κληθεί να αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον· και να εκπονήσει
κατευθυντήριες γραμμές για τα ελάχιστα πρότυπα που αφορούν συγκεκριμένα κάθε ενδεχόμενο στο πλαίσιο της
προστασίας από τις καταστροφές, ιδίως για τύπους κινδύνων που είναι κοινοί για διάφορα κράτη μέλη ή για
περιφέρειες περισσότερων του ενός κρατών μελών.

Σε περίπτωση δημιουργίας πετρελαιοκηλίδας στα ανοιχτά των ακτών της ΕΕ, η Ένωση διαθέτει διάφορους
μηχανισμούς που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της ταχείας, συντονισμένης και αποτελεσματικής
αντιμετώπισης ενός τέτοιου ατυχήματος.

Μία από τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι, στο πλαίσιο
αυτό, η παροχή πρόσθετων πόρων για τη στήριξη των μηχανισμών αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη σε
περίπτωση ρύπανσης, εφόσον τα τελευταία υποβάλουν σχετικό αίτημα. Ο EMSA, ο οποίος βασίζεται στις υπηρεσίες
ενός εφεδρικού –υπό σύμβαση– στόλου πλοίων κατάλληλων για την περισυλλογή πετρελαϊκών προϊόντων σε
ολόκληρη την ΕΕ, είναι σε θέση να συμπληρώσει τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της
θαλάσσιας ρύπανσης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ο οποίος καλύπτει τη θαλάσσια ρύπανση
λόγω ατυχήματος, η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης και
Πληροφόρησης (MIC) σε περιπτώσεις ιδιαίτερα έκτακτων περιστατικών που προκύπτουν εντός ή εκτός της Ένωσης.
Ο εν λόγω μηχανισμός ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των αρχών των ΗΠΑ μετά τον σχηματισμό της
πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού.

Τέλος, κατά τη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου 2010, η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι οι υπηρεσίες της είχαν
αρχίσει να επανεξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να βεβαιωθούν
ότι ελαχιστοποιεί τους κινδύνους πρόκλησης καταστροφών παρόμοιων με την καταστροφή που συνέβη στον Κόλπο
του Μεξικού.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Liam Aylward(H-0333/10)

Θέμα: H στήριξη του τουρισμού

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπερβαίνοντας το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ και
παρέχοντας απασχόληση περίπου στο 5,2% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Δεδομένου του επικρατούντος
οικονομικού κλίματος, κρίνεται ουσιαστικής σημασίας η στήριξη και η προαγωγή του συγκεκριμένου τομέα.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον τουρισμό και θέτει ως στόχο την προώθηση της ΕΕ
ως ενός από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Βάσει του ανωτέρω, η Συνθήκη εκχωρεί
συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην Ένωση στον τομέα αυτό και προβλέπει τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «η Ένωση θα συμπληρώσει τη δράση των κρατών
μελών στον τομέα του τουρισμού, κυρίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης
στον εν λόγω τομέα» ( Τίτλος XXII Τουρισμός, άρθρο 195).

Ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα για τη στήριξη του τουρισμού στην ΕΕ, την ανάπτυξή του και την
προώθηση της ανταγωνιστικότητάς του; Ποια μέτρα λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη του
συγκεκριμένου τομέα κατά την οικονομική κρίση;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Κάθε τουριστική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις πολιτικές τις οποίες
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, καθώς εκείνα είναι καταρχάς υπεύθυνα για την εφαρμογή της πολιτικής για τον τουρισμό.

Το πεδίο ανάληψης δράσεων για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου της ΕΕ, και για την προαγωγή της ανάπτυξης
και της ανταγωνιστικότητάς του, ήταν περιορισμένο μέχρι σήμερα διότι η Ένωση δεν είχε επίσημες εξουσίες στον
τομέα του τουρισμού πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Παρόλα αυτά, το 2006 και το
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2007 η Επιτροπή ενέκρινε δύο ανακοινώσεις(6), βασική επιδίωξη των οποίων ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του ευρωπαϊκού τουριστικού κλάδου και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της
βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη του τομέα του τουρισμού εν μέσω οικονομικής
κρίσης, επιβάλλεται να αναφερθεί η προπαρασκευαστική δράση για τον κοινωνικό τουρισμό, που ξεκίνησε το 2009
με την ονομασία CALYPSO, με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ για το 2009 και με τριετή διάρκεια
τουλάχιστον.

Συστάθηκε ακόμη το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δώσει ώθηση στον
τομέα του τουρισμού και να ενισχύσει τους δεσμούς με τη βιομηχανία, τις συναφείς οργανώσεις, τις δημόσιες αρχές,
τους διάφορους προορισμούς και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι στις 15 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε άτυπη συνεδρίαση των υπουργών
Τουρισμού κατά την οποία οι εν λόγω υπουργοί ενέκριναν τη «δήλωση της Μαδρίτης» με τίτλο «Προς ένα κοινωνικά
υπεύθυνο μοντέλο τουρισμού». Οι υπουργοί τόνισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής τουρισμού σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και δήλωσαν την υποστήριξή τους
για την προαγωγή υπεύθυνου και ηθικού τουρισμού, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στην κοινωνική,
περιβαλλοντική, πολιτιστική και οικονομική βιωσιμότητα. Πρότειναν επίσης τη χρήση νέων μέσων και την υιοθέτηση
μιας προσέγγισης που θα εστιάζει περισσότερο στη γνώση και στην καινοτομία στον τομέα του τουρισμού, ιδίως
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, της δικτύωσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Pat the Cope Gallagher(H-0337/10)

Θέμα: Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Κανκούν για την κλιματική αλλαγή

Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Συμβούλιο τους επόμενους 6 μήνες ώστε να διασφαλίσει
ότι θα επιτευχθεί ολοκληρωμένη συμφωνία στην προσεχή Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Κανκούν για την κλιματική
αλλαγή;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει την προετοιμασία της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη
διάσκεψη στο Κανκούν, της οποίας θα προηγηθούν δύο προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις: στη Βόννη τον Αύγουστο
του 2010 και στην Κίνα τον Οκτώβριο του 2010.

Στη συνεδρίασή του της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μια ολοκληρωμένη
διεθνής νομική συμφωνία εξακολουθεί να είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
της διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά
επίπεδα, καθώς και ότι πρέπει πλέον να δοθεί νέα ώθηση στη διεθνή διαπραγματευτική διαδικασία. Με αυτόν τον
στόχο υπόψη, έκρινε ότι αξίζει να υιοθετηθεί μια σταδιακή προσέγγιση που θα βασίζεται στο τελικό έγγραφο της
Κοπεγχάγης. Πρώτον, οι επικείμενες συνεδριάσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη Βόννη, πρέπει να σκιαγραφούν
έναν χάρτη πορείας που θα στοχεύει στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, η διάσκεψη των μερών, που
θα πραγματοποιηθεί στο Κανκούν, πρέπει να καταλήξει τουλάχιστον σε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ώστε
το τελικό έγγραφο της Κοπεγχάγης να μπορέσει να ενσωματωθεί στη διαπραγματευτική διαδικασία που διεξάγεται
βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και να εξεταστούν
τα υπόλοιπα προβλήματα που αφορούν, επί παραδείγματι, την προσαρμογή, τα δάση και τις τεχνολογίες, καθώς
και την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στην εν λόγω
διαδικασία: η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα τηρήσουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει για τη διάθεση 2,4
δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος κατά την περίοδο 2010-2012.

(6) COM(2006) 134 τελικό της 17.03.2006

COM(2007) 691 τελικό της 23.10.2007
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Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τη διαδικασία της UNFCCC, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει απόλυτα
προσηλωμένο σε αυτήν και έχει απευθύνει έκκληση ώστε η διαδικασία να συμπληρωθεί και να υποστηριχθεί
εποικοδομητικά με συζητήσεις σε άλλα φόρουμ, επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό,
η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των τρίτων χωρών. Η Προεδρία και η
Επιτροπή θα προχωρήσουν ενεργά σε διαβουλεύσεις με άλλους εταίρους και θα ενημερώσουν σχετικά το Συμβούλιο.
Ως προς αυτό, η Προεδρία είναι σε θέση να δηλώσει με βεβαιότητα ότι η αλλαγή του κλίματος θα εξακολουθήσει
να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα συζητούνται τους προσεχείς μήνες κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους κυριότερους εταίρους της.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 12 του κ. Brian Crowley(H-0339/10)

Θέμα: Δημιουργία διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο ΕΕ

Η δημιουργία διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ
2020. Προτίθεται η βελγική Προεδρία να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες που σχετίζονται με το σημαντικό
αυτό θέμα, κατά τους επόμενους έξι μήνες;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η βελτίωση του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην
Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και για τη στήριξη των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως δε των ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και τον διεθνή
ανταγωνισμό. Ένα τέτοιο βελτιωμένο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι συνιστά καίριο στοιχείο
της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες –τη δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής θα αναφέρεται ως «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ») και τη σύσταση μιας
ολοκληρωμένης εξειδικευμένης και ενοποιημένης δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών σε θέματα διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας– προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να αυξηθεί η ασφάλεια
δικαίου.

Δυστυχώς, δέκα χρόνια μετά την πρόταση της Επιτροπής, δεν έχουμε κατορθώσει ακόμη να διαμορφώσουμε το
νομικό πλαίσιο που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Οφείλω να πω, ωστόσο, ότι δεν απέχουμε πλέον πολύ από τον στόχο μας. Τον περασμένο Δεκέμβριο επιτεύχθηκε
συμφωνία επί του κειμένου του κανονισμού για τη δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και επί διαφόρων
συμπερασμάτων σε σχέση με άλλα συναφή ζητήματα.

Στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζετε, ο εν λόγω κανονισμός είναι ένα μόνον από τα στοιχεία που απαιτούνται για
τη δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Για τη δημιουργία ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, το
Συμβούλιο θα πρέπει επιπλέον να καθορίσει τους κανόνες που θα διέπουν τις γλώσσες του εν λόγω εγγράφου,
σύμφωνα με το άρθρο 118, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 1η
Ιουλίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τη χρήση των γλωσσών. Η βελγική Προεδρία θα μεριμνήσει
ενεργά για την πρόοδο των συζητήσεων. Υπάρχουν, όμως, και άλλες πτυχές που πρέπει να εξεταστούν, όπως το
κατάλληλο επίπεδο ετήσιας φορολόγησης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, και μια κατάλληλη κλίμακα για
τον καθορισμό του μέρους των σχετικών φόρων που θα πρέπει να κατανέμεται στα εθνικά γραφεία διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, χωρίς να λησμονείται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ή η πραγματοποίηση ενδεχόμενων τροποποιήσεων στη σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρόλο συννομοθέτη, πράγμα το οποίο
επιδοκιμάζουμε. Επιπλέον, επί του ιδίου θέματος, το Συμβούλιο έχει λάβει δεόντως υπόψη του το ψήφισμα του
ΕΚ της 5ης Μαΐου με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι η γνωμοδότηση του ΕΚ του 2002 είναι η επίσημη θέση του για
την πρώτη ανάγνωση.

Η βελγική Προεδρία σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειες στους κόλπους του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση ενός
κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη δημιουργία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Ο στόχος αυτός είναι μία
από τις προτεραιότητες της βελγικής Προεδρίας στον τομέα της εσωτερικής αγοράς.
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*
*     *

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Ryszard Czarnecki(H-0341/10)

Θέμα: Συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου και του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο την εμπειρία του πρώτου εξαμήνου συνεργασίας –μετά από τη θέση σε ισχύ της
Συνθήκης της Λισαβόνας– μεταξύ του κράτους μέλους που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου (δηλ. της
Ισπανίας) και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Είναι γνωστό ότι η συνεργασία αυτή χαρακτηρίστηκε
από συγκρούσεις αρμοδιοτήτων στις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις της Συνθήκης δεν ήταν πολύ ακριβείς. Ποια
συμπεράσματα έχουν συναχθεί υπό το φως της προσεχούς βελγικής Προεδρίας;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Η Συνθήκη ορίζει με σαφήνεια τους ρόλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Συνεπώς, δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς
προσανατολισμούς και προτεραιότητες. Δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία».

Το άρθρο 16, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τον ρόλο του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξής: «Το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και
δημοσιονομικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισμού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που προβλέπουν οι Συνθήκες».

Επιπλέον, το άρθρο 16, παράγραφος 6, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «το Συμβούλιο Γενικών
Υποθέσεων εξασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου. Προετοιμάζει τις
συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διασφαλίζει τη συνέχειά τους σε επαφή με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και την Επιτροπή».

Οι νέες αυτές διατάξεις εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας. Από την έναρξη
κιόλας της εν λόγω Προεδρίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Προεδρία του Συμβουλίου
συνεργάστηκαν πολύ στενά για να εξασφαλίσουν τη συνοχή των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
Συμβουλίου.

Έτσι, στις 8 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντήθηκε στη Μαδρίτη με τον πρωθυπουργό
της Ισπανίας, κ. Zapatero, προκειμένου να θέσουν από κοινού τα θεμέλια των εργασιών τους, και έπειτα συνέχισαν
να συναντώνται ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντιόταν
επίσης με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ με τους Προέδρους
των λοιπών συνθέσεων του Συμβουλίου συναντιόταν όποτε προέκυπτε ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και το Συμβούλιο συντόνιζαν τις εργασίες τους και συνεργάζονταν στενά.

Η διαμόρφωση της νέας στρατηγικής Ευρώπη 2020 αποτελεί επίσης καλό παράδειγμα αυτής της εξαιρετικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, καθώς η Προεδρία του Συμβουλίου μεριμνά διαρκώς ώστε οι
διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2010 μπόρεσε να οριστικοποιήσει τη νέα στρατηγική χάρη
στο σημαντικό έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας με την υποστήριξη των διαφόρων
συνθέσεων του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και
Καταναλωτών και του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού.

Προφανώς η βελγική Προεδρία θα διατηρήσει και θα αναπτύξει τους πρακτικούς μηχανισμούς που έθεσε σε
εφαρμογή η ισπανική Προεδρία για τη βελτιστοποίηση αυτής της συνεργασίας.

*
*     *
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Ερώτηση αρ. 14 του κ. Richard Howitt(H-0346/10)

Θέμα: Νέες και πρόσθετες κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του Ιράν

Τώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει συμφωνήσει σε νέο καθεστώς κυρώσεων κατά του Ιράν, ποιες
συζητήσεις και ποια σχέδια εξετάζονται από το Συμβούλιο για νέες και πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν από τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για το Συμβούλιο ούτε
για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Ιούλιο του 2010.

(FR) Στη συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ολοένα βαθύτερη ανησυχία του
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επικρότησε την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
του ψηφίσματος αριθ. 1929, το οποίο θεσπίζει νέα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.

Εκτιμώντας την τρέχουσα κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η θέσπιση νέων περιοριστικών μέτρων
ήταν πλέον αναπόφευκτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τη δήλωσή του της 11ης Δεκεμβρίου 2009
και υπό το πρίσμα των εργασιών που επιτέλεσε ακολούθως το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κάλεσε το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να εγκρίνει κατά την προσεχή σύνοδό του, στις 26 Ιουλίου, μέτρα για την
εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα αριθ. 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών. Κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να θεσπίσει συνοδευτικά μέτρα για τη διευθέτηση, μέσω διαπραγματεύσεων,
όλων των εκκρεμών ανησυχιών σχετικά με την ανάπτυξη εκ μέρους του Ιράν ευαίσθητων τεχνολογιών για τη στήριξη
του πυρηνικού και πυραυλικού του προγράμματος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εστιάζονται στους εξής τομείς:

τον τομέα του εμπορίου, ιδίως δε τα αγαθά διττής χρήσης και τους πρόσθετους περιορισμούς του ασφαλιστικού
τομέα στις εμπορικές συναλλαγές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του παγώματος και άλλων
ιρανικών τραπεζών και της επιβολής περιορισμών στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο·

τον τομέα των μεταφορών του Ιράν, και συγκεκριμένα την IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Line –
ναυτιλιακή γραμμή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν) και τις θυγατρικές της, καθώς και την Iran Air Cargo·

βασικούς τομείς της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου με απαγόρευση νέων επενδύσεων, παροχής τεχνικής
βοήθειας και μεταφορές τεχνολογιών, εξοπλισμού και υπηρεσιών στους εν λόγω τομείς, ιδίως δε όσον αφορά τις
τεχνολογίες διύλισης, υγροποίησης και υγροποιημένου φυσικού αερίου·

την επιβολή νέων απαγορεύσεων έκδοσης θεωρήσεων και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ιδίως για τα μέλη του
Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να εργαστεί για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης όσον αφορά το ζήτημα
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Καλεί το Ιράν να επιδείξει βούληση για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της
διεθνούς κοινότητας και να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Επαναλαμβάνει
ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν προς το Ιράν τον Ιούνιο του 2008 ισχύουν ακόμη.

Αυτό που απαιτείται είναι η διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
και με άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η Υπάτη Εκπρόσωπος
της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις σχετικές συνομιλίες.

*
*     *

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αρ. 24 της κ. Sarah Ludford(H-0336/10)

Θέμα: Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ - Σερβίας

Το Συμβούλιο ανέστειλε πρόσφατα τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ανάμεσα
στην ΕΕ και τη Σερβία. Η διαδικασία πάγωσε εν μέρει επειδή η Σερβία δεν κατόρθωσε να παραδώσει ορισμένους
από τους καταζητούμενους υπόπτους για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην
Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΠΓ).
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Είναι γεγονός ότι η ενδεχόμενη ενσωμάτωση της Σερβίας στην ΕΕ συνιστά πρωταρχικό στόχο. Δεδομένου, ωστόσο,
ότι οι κατηγορούμενοι Ratko Mladić και Goran Hadžić παραμένουν ασύλληπτοι, ποια είναι τα μέτρα στα οποία
προτίθεται να προβεί η Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει, όχι μόνο τη συνεχή και πλήρη συνεργασία της Σερβίας με
το ΔΠΔΠΓ αλλά και τη σύλληψη των υπόλοιπων κατηγορουμένων για εγκλήματα πολέμου;

Απάντηση

(EN) Η απόφαση έναρξης της διαδικασίας επικύρωσης της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (ΣΣΣ) με τη
Σερβία ήταν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ΣΣΣ σημαίνει ότι η Σερβία θα συνεχίσει
να προσεγγίζει όλες τις πολιτικές της ΕΕ μέσω μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας. Η Επιτροπή ευελπιστεί τώρα η
διαδικασία επικύρωσης να γίνει γρήγορα και ομαλά.

Όσον αφορά τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), ο όρος αυτός
θα εξακολουθήσει να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ. Η πλήρης συνεργασία
με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας
σταθεροποίησης και σύνδεσης και η ΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναστείλει τη συμφωνία εάν η Σερβία δεν πληροί
τους ουσιαστικούς όρους.

Ο κ. Brammertz ενημέρωσε προσωπικά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το θέμα στις 14 Ιουνίου
2010. Σε επιχειρησιακό επίπεδο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και η Επιτροπή αναμένει από τις αρχές της
Σερβίας να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις του κ. Brammertz προκειμένου να επιτευχθούν και άλλα θετικά
αποτελέσματα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
για την πρώην Γιουγκοσλαβία και να παροτρύνει τις αρχές της Σερβίας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη σύλληψη και τη μεταφορά στη Χάγη των δύο ατόμων που διαφεύγουν ακόμη του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου, και συγκεκριμένα του Ratko Mladic και του Goran Hadzic.

Τέλος, η Επιτροπή θα συνεχίσει ειδικότερα να ασχολείται με τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
της με τις αρχές της Σερβίας καθώς και στην ετήσια έκθεσή της που θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2010.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 38 του κ. Χαράλαμπου Αγγουράκη(H-0314/10)

Θέμα: Άρση του καμποτάζ στα κρουαζιερόπλοια

Το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών
ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την άρση του καμποτάζ στα κρουαζιερόπλοια με σημαίες
τρίτων μη κοινοτικών χωρών. Οι ναυτεργάτες που απασχολούνται στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ευρώπη, σύμφωνα
με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας του 2008, είναι περισσότεροι από 50.000. Οι ισχυρισμοί
περί «υγιούς ανταγωνισμού» που θα ωφελούσε δήθεν την ανάπτυξη του τουρισμού, καταρρίπτονται από τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια είναι νηολογημένα σε σημαίες ευκαιρίας, νηολόγια των
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, με άθλιες συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης των ναυτεργατών. Το 83% του
στόλου αυτού ανήκει σε 5 ναυτιλιακούς μονοπωλιακούς ομίλους

Εκτιμά η Επιτροπή ότι η άρση του καμποτάζ για τα κρουαζιερόπλοια ωφελεί τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς
ομίλους του κλάδου που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη σκληρή εκμετάλλευση των ναυτεργατών; Θα συνεχιστεί
με μεγαλύτερη ένταση ο μαζικός διωγμός των ελλήνων ναυτεργατών από τα κρουαζιερόπλοια;

Απάντηση

(EN) Όπως έχει ήδη αναφέρει η Επιτροπή στην απάντηση που έδωσε στην προφορική ερώτηση H-0227/10, η
νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να άρουν το καμποτάζ, συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιερόπλοιων,
στα πλοία με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά όχι και στα πλοία που δεν φέρουν σημαία κράτους μέλους της
ΕΕ. Εντούτοις, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να το πράξουν. Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να παρέμβει στην απόφαση
της Ελλάδας περί άρσης του καμποτάζ στα κρουαζιερόπλοια με σημαίες τρίτων χωρών, ούτε να κάνει εικασίες για
τα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας επιλογής.

Οι κοινωνικοί κανόνες της ΕΕ που ισχύουν για τα πλοία των άλλων κρατών μελών είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για
τα πλοία με ελληνική σημαία. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν ένα ενδεδειγμένο σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων
ώστε να μην επικρατούν «άθλιες» συνθήκες εργασίας, όπως αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής.
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Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η οδηγία 1999/63/ΕΚ(7), για την εφαρμογή της συμφωνίας για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών που συνήψαν οι κοινωνικοί εταίροι, ισχύει για τους ναυτικούς που
εργάζονται σε όλα τα ποντοπόρα πλοία, ανεξαρτήτως του εάν ανήκουν σε εταιρεία του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα, τα οποία είναι νηολογημένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αναπτύσσουν κατά κανόνα δραστηριότητες
εμπορικής ναυτιλίας. Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες των ναυτικών,
ιδίως δε τον μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, την ελάχιστη ηλικία για εργασία τη νύχτα ή επί του πλοίου, την
ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών κλπ. Επιπλέον, η οδηγία 1999/95/ΕΚ(8) προβλέπει την εξακρίβωση και την επιβολή
της συμμόρφωσης των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες των κρατών μελών προς τις διατάξεις της οδηγίας
1999/63/ΕΚ, προκειμένου να βελτιωθούν η ασφάλεια στη θάλασσα, οι συνθήκες εργασίας και η υγεία και η ασφάλεια
των ναυτικών επί των πλοίων. Ισχύει, επομένως, για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες των κρατών μελών,
ανεξαρτήτως του κράτους νηολόγησής τους.

Ο ίδιος μηχανισμός αναμένεται να επιβάλει την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ(9) και να διασφαλίσει την
εφαρμογή των προτύπων ναυτικής εργασίας που προβλέπει η εν λόγω οδηγία επί των πλοίων της ΕΕ αλλά και επί
των πλοίων με σημαίες χωρών εκτός ΕΕ που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ, όταν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση ναυτικής
εργασίας.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 39 της κ. Vilija Blinkevičiūtė(H-0316/10)

Θέμα: Χορήγηση μικροπιστώσεων

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους εγκρίθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τη χορήγηση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Progress. Η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι η απόφαση
αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι, και ότι από την αρχή του προσεχούς έτους, οι χορηγοί εθνικών πιστώσεων
μπορούν να αρχίσουν να χορηγούν πιστώσεις, μόλις λάβουν τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Η Επιτροπή διαπραγματεύεται ήδη με το Ταμείο αυτό (ΕΤΕ) για τους συγκεκριμένους όρους που θα ισχύουν για
την μεταφορά των κονδυλίων (άρθρο 5, παρ.2 της απόφασης). Δεν είναι, εν τούτοις, γνωστό ακόμα πότε θα
ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενημερώνει
το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Μήπως η Επιτροπή μπορεί να αναφέρει πόσον καιρό
θα διαρκέσουν ακόμα οι εν λόγω διαπραγματεύσεις με το ΕΤΕ και για πότε έχει προβλεφθεί η ολοκλήρωσή τους;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει τη χαρά να ενημερώσει την αξιότιμη βουλευτή ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Μικροχρηματοδοτήσεων Progress θα δεσμευτούν σε δύο τμήματα:

Εγγυήσεις για δάνεια μικροπιστώσεων (ύψους έως 25.000 ευρώ) που θα χορηγούνται σε τελικούς δικαιούχους·

Δάνεια και κεφάλαια σε χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητές τους όσον
αφορά την παροχή μικροπιστώσεων σε τελικούς δικαιούχους.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την εφαρμογή του τμήματος εγγυήσεων του
ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress ολοκληρώθηκαν. Μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας
πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεσάζοντες
μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνεται σε
χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες από όλα τα κράτη μέλη και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Επενδύσεων (http://www.eif.org" ). Αποτέλεσμά της θα είναι η διάθεση δανείων τα οποία θα έχουν την εγγύηση

(7) Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των
ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST), ΕΕ L 167 της 2.7.1999

(8) Οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την
επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες, ΕΕ
L 14 της 20.1.2000

(9) Οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η
Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις
Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ, ΕΕ
L 124 της 20.5.2009
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των πόρων της ΕΕ. Σε αυτό το τμήμα των εγγυήσεων θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από τη συνεισφορά της
Ένωσης στον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Οι διαπραγματεύσεις για το δεύτερο τμήμα διεξάγονται επί του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η από κοινού
δημιουργία ενός ειδικού επενδυτικού μέσου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων και της Επιτροπής. Αυτό το δεύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων
Progress αναμένεται να δρομολογηθεί μέχρι τα τέλη του 2010. Η υπόλοιπη συνεισφορά της Ένωσης (75 εκατομμύρια
ευρώ) θα επενδυθεί σε αυτό το ειδικό μέσο που θα δημιουργηθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Αναμένεται
ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσθέσει στη συνεισφορά της Ένωσης ποσό ύψους έως 100 εκατομμυρίων
ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress διατίθενται στον
ιστότοπο: http://www.ec.europa.eu/epmf"

.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 40 του κ. Salvatore Iacolino(H-0317/10)

Θέμα: Οικονομική υποστήριξη των μεταναστευτικών πολιτικών στον ευρωμεσογειακό χώρο

Η Ένωση για τη Μεσόγειο έδωσε νέα ώθηση στις δραστηριότητές της με την δημιουργία μιας Γραμματείας η οποία
θα εξασφαλίζει την επιχειρησιακή υποστήριξη για την υλοποίηση μεγάλων περιφερειακών στρατηγικών
προγραμμάτων. Έγινε γνωστό επίσης ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εξασφαλίσουν, κατά
τα προσεχή έτη, την δέουσα οικονομική κάλυψη του τομέα της ενέργειας, της υδροδότησης, των υποδομών και
των μεταφορών καθώς και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι η δράση της Ένωσης για τη
Μεσόγειο, όπως και οι μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξε ελάχιστα αποτελεσματική στον
τομέα αυτό.

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει τα μέτρα που ελήφθησαν για την βελτίωση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες
όσον αφορά την διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων;

Εξάλλου, δεδομένου ότι πλησιάζει ο καθορισμός των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, σε ποιες ενέργειες
σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα διατεθούν επαρκή οικονομικά μέσα για την
υποστήριξη των μεταναστευτικών πολιτικών στον ευρωμεσογειακό χώρο;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επιδιώξει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων που θέτει το πρόγραμμα της
Στοκχόλμης. Το τελευταίο προβλέπει, όσον αφορά τη μετανάστευση, τη δρομολόγηση και την υλοποίηση διαφόρων
νέων πρωτοβουλιών τόσο στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης όσο και στον τομέα της καταπολέμησης της
παράνομης μετανάστευσης και της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης
των προαναφερθέντων στόχων εντάσσονται τόσο η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής(10) για την ενίσχυση των
ικανοτήτων του Frontex όσο και οι προτάσεις για τους εποχικούς εργαζόμενους και τους ενδοϋπηρεσιακά
αποσπασμένους εργαζόμενους οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν σύντομα.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προωθεί την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας
με χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών, σε συμφωνία με τη σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή
της Μεσογείου και δίδει ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα αυτό.

Οι προσπάθειες της Επιτροπής έχουν εκφραστεί με την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας, τόσο σε διμερές
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με τις χώρες της βόρειας και της υποσαχάριας Αφρικής, από όπου προέρχονται
οι μεταναστευτικές ροές που κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει έργα
που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, τα οποία περιλαμβάνουν έργα με στόχο την
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, τη διευκόλυνση της χρήσης νόμιμων οδών μετανάστευσης, τους
δεσμούς μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, την προαγωγή των δικαιωμάτων των μεταναστών, και την υποστήριξη
του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων.

(10) COM(2010)61 τελικό
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Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ τις οποίες υποστηρίζει η Επιτροπή στον τομέα της μετανάστευσης στις χώρες της Μεσογείου
που δεν ανήκουν στην ΕΕ χρηματοδοτούνται τόσο από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για τη
διευκόλυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες περιοχές (το πρόγραμμα MEDA μέχρι το 2006 και το ευρωπαϊκό
μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης μετά το 2007), όσο και από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί
για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης (το πρόγραμμα Aeneas μέχρι
το 2006, και πλέον το θεματικό πρόγραμμα).

Χωρίς να θέλει να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των συζητήσεων για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, η
Επιτροπή εκτιμά ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΕ να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την
αντιμετώπιση, με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο, των προκλήσεων που προκύπτουν στον τομέα της
μετανάστευσης και για την ανάπτυξη ισχυρής συνεργασίας με όλους τους εταίρους της, ιδίως δε στη Μεσόγειο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 42 του κ. Seán Kelly(H-0322/10)

Θέμα: Τουρισμός και διεθνές εμπόριο

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο οικονομικό τομέα στην ΕΕ όσον αφορά τον κύκλο εργασιών
και το ποσοστό απασχόλησης, συνεισφέροντας το 5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, με περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις,
επί το πλείστον ΜΜΕ, απασχολώντας 9,7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας τούτο υπόψη, έχει η Επιτροπή χαράξει οποιαδήποτε στρατηγική για την προώθηση του ευρωπαϊκού
τουρισμού στη διεθνή αγορά, με ειδική αναφορά στις χώρες της ομάδας BRIC, των οποίων ο αυξανόμενος πλούτος
και το αναπτυσσόμενο επίπεδο ζωής δύνανται να παρέχουν σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες για την
ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού;

Απάντηση

(FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με 370 εκατομμύρια αφίξεις
διεθνών τουριστών, ήτοι 40% των αφίξεων σε ολόκληρο τον κόσμο(11), εκ των οποίων 7,6 εκατομμύρια αφίξεων
προέρχονται από τις χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), με σαφή αύξηση σε σχέση με τα 4,2 εκατομμύρια
αφίξεων το 2004. Η Κίνα είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθώς, παρά την οικονομική κρίση, ο
αριθμός των κινέζων τουριστών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5,2% σε 42,2 εκατομμύρια το 2009,
σε σύγκριση με τα 7 εκατομμύρια κινέζων τουριστών το 2001. Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις
δαπάνες τους, οι οποίες, για παράδειγμα, αυξήθηκαν κατά 16% σε περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ την
περίοδο 2008 και 2009.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), οι αφίξεις διεθνών τουριστών στην
Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία
αντιμετωπίζει αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, με τις αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες χώρες να προσελκύουν
ολοένα μεγαλύτερο αριθμό τουριστών, παρότι οι ίδιες αποτελούν δυνάμει πηγές τροφοδότησης του τουρισμού
στην Ευρώπη.

Για να αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό, η ΕΕ καλείται να προσφέρει βιώσιμο και υψηλής ποιότητας τουρισμό,
και να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου
τουριστικών προορισμών στις τρίτες χώρες, ιδίως στις χώρες ΒΡΙΚ, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν σημαντικές
πηγές τροφοδότησης του τουρισμού. Για να το επιτύχει αυτό, η Ευρώπη θα πρέπει να διαχειριστεί αποτελεσματικά
την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού(12). Επιπλέον, ζωτικής σημασίας θα είναι
η ενίσχυση της συνεργασίας με εκείνες τις χώρες των οποίων ο πληθυσμός, μόλις αναπτύξει το βιοτικό του επίπεδο,
μπορεί να αποτελέσει πηγή επισκεπτών για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Λαμβανομένης υπόψη της έντασης του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά και του δυναμικού που αντιπροσωπεύουν
διάφορες τρίτες χώρες ως πηγές τροφοδότησης του τουρισμού στην Ευρώπη, είναι ουσιαστικό να αναπτύξουμε
δράσεις για την ενθάρρυνση της τουριστικής ζήτησης για την Ευρώπη.

Σε μια προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού, η νέα ανακοίνωση «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός
στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου, σκιαγραφεί

(11) Βαρόμετρο ΠΟΤ του παγκόσμιου τουρισμού, τόμος 8, Ιανουάριος 2010 – στοιχεία για το έτος 2008.
(12) Μελέτη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα της ΕΕ, Σεπτέμβριος 2009 (βλ.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0).
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μια στρατηγική για την εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής
ποιότητας τουριστικών προορισμών(13):

- δημιουργία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενός πραγματικού «σήματος της Ευρώπης», που θα συμπληρώσει
τις προσπάθειες προώθησης στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς
προορισμούς να διακρίνονται σαφώς από τους άλλους διεθνείς προορισμούς,

- προώθηση του ιστοτόπου «visiteurope.com» για την αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως συνόλου
βιώσιμων και ποιοτικών τουριστικών προορισμών, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες χώρες,

- ενθάρρυνση κοινών δράσεων προώθησης κατά τη διάρκεια μεγάλων διεθνών γεγονότων ή στις μεγάλες
εμποροπανηγύρεις και στις εκθέσεις μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο τον τουρισμό,

- ενίσχυση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνή φόρουμ, κυρίως στο πλαίσιο του παγκόσμιου
οργανισμού τουρισμού, του ΟΟΣΑ, του T20 και του Euro-Med.

- προώθηση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας τουριστικών
προορισμών στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως δε στις χώρες ΒΡΙΚ (αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία),
μέσω κοινών πρωτοβουλιών με τα κράτη μέλη και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 43 της κ. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg(H-0324/10)

Θέμα: Δράσεις στον πολιτιστικό τομέα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Προτείνοντας, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συγκεκριμένους στόχους στους τομείς της
καταπολέμησης της ανεργίας, της χρηματοδότησης της έρευνας και της καταπολέμησης των αλλαγών του κλίματος,
η Επιτροπή παρέλειψε τον ρόλο του πολιτισμού για την αύξηση της ευμάρειας –με την ευρεία της έννοια– στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεσή της του Ιουλίου 2009, ο κύκλος εργασιών του πολιτιστικού τομέα στην ΕΕ
αντιπροσώπευε 654 δισ. ευρώ το 2003, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,6% του ΑΕΠ της ΕΕ. Τα μουσεία του Παρισιού
παράγουν έσοδα για την οικονομία που κυμαίνονται μεταξύ 1,84 εκατ. και 2,64 εκατ. ευρώ και διασφαλίζουν 43
χιλιάδες περίπου θέσεις απασχόλησης ετησίως. Η συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη σήμερα είναι
αναμφισβήτητη. Ο πολιτισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην τουριστική ελκυστικότητα των
περιφερειών.

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να αξιοποιήσει το πολιτιστικό δυναμικό και τον δημιουργικό κλάδο στο
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»; Για ποιον λόγο δεν προβλέπεται στο σχέδιο στρατηγικής καμία ξεχωριστή
προτεραιότητα για τον πολιτισμό; Αποτελεί άραγε η υποστήριξη της διαδικασίας της ψηφιοποίησης την μόνη ιδέα
της Επιτροπής; Για ποιον λόγο έχουν παραλειφθεί στην ανακοίνωση προτεραιότητες όπως η προστασία της
κληρονομίας της ΕΕ;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της αξιότιμης βουλευτού ότι ο πολιτισμός και οι σχετικοί με αυτόν κλάδοι
αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ειδικότερα δε για την
επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Δεν αναφέρονται ρητώς στο έγγραφο της Επιτροπής
διότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αφορά συγκεκριμένους τομείς. Ο πολιτισμός καθώς και ο πολιτιστικός και
δημιουργικός κλάδος συμβάλλουν, πάντως, καθοριστικά σε τέσσερις τουλάχιστον εμβληματικές πρωτοβουλίες
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: «Ένωση για την καινοτομία», «Ψηφιακό θεματολόγιο», «Βιομηχανική πολιτική
την εποχή της παγκοσμιοποίησης» και «Στρατηγική για τις νέες δεξιότητες και τις νέες θέσεις απασχόλησης».

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την «Ελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του
πολιτισμού και της δημιουργικότητας», που εγκρίθηκε στις 27 Απριλίου 2010, θα βοηθήσει την Επιτροπή να
διασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους κλάδους αυτούς και να ενθαρρύνει τη συνεισφορά τους στις
προαναφερθείσες πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις εισηγήσεις που θα λάβει για να καταλήξει σε
επιχειρησιακά συμπεράσματα τα οποία θα εφαρμοστούν είτε μέσω των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ είτε στο
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών. Στόχος είναι τα προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που

(13) Οι άλλες δράσεις προτεραιότητας είναι: η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, η
προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και υψηλής ποιότητας τουρισμού, και η μεγιστοποίηση του δυναμικού
των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού
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έχουν αντίκτυπο στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο –αλλά και στον πολιτιστικό τομέα γενικότερα– να
ανταποκρίνονται στον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα δρομολογήσει, ήδη κατά την περίοδο 2010-2011, διάφορες
πρωτοβουλίες για τη στήριξη του δημιουργικού κλάδου. Το πρόγραμμα MEDIA θα συγκροτήσει ένα ταμείο
εγγυήσεων για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και θα παρέχει στήριξη για την ψηφιοποίηση του
κινηματογράφου. Στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η
συμμαχία των ευρωπαϊκών δημιουργικών κλάδων (European Creative Industries Alliance – ECIA) θα στοχεύει
στην κινητοποίηση περισσότερης και καλύτερης στήριξης της καινοτομίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του
δημιουργικού κλάδου, μέσω αμοιβαίας μάθησης και πιλοτικών δράσεων.

Η Επιτροπή συμφωνεί απολύτως ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο
για τον πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα, αλλά και ως ουσιαστικός πόρος για την οικονομική και εδαφική ανάπτυξη.
Η Επιτροπή προωθεί ενεργά τα προαναφερθέντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, μέσω
του προγράμματος της ΕΕ για τον πολιτισμό 2007-2013 καθώς και μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων
της ΕΕ, ιδίως δε μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της πολιτικής συνοχής. Επιπλέον, δημιουργούνται νέα μέσα. Η
Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα μια πρόταση για τη δημιουργία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός σήματος
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρόταση αυτή μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες που ενέκρινε η νέα
Επιτροπή αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της και αποσκοπεί στην ανάδειξη τοποθεσιών που υμνούν και
συμβολίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τα ιδανικά και την ιστορία της ΕΕ. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι
το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα προβεβλημένη
και πολύτιμη πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 44 του κ. Bendt Bendtsen(H-0332/10)

Θέμα: Απαιτήσεις σχετικά με την κατάργηση του εγκλωβισμού χοίρων από το 2013

Στην οδηγία του Συμβουλίου 2001/88/ΕΚ(14) της 23ης Οκτωβρίου 2001 (κωδικοποιημένη στην οδηγία του
Συμβουλίου 2008/120/ΕΚ(15)) καθορίζεται η κατάργηση του εγκλωβισμού χοίρων από το 2013. Έως το 2013
λοιπόν θα έχουν δοθεί στα κράτη μέλη 12 χρόνια για να αναπροσαρμοστούν στις διατάξεις αυτές.

Μπορεί η Επιτροπή, βάσει των προαναφερθέντων, να αναφέρει κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι μια ενδεχόμενη
απόκλιση ή αναθεώρηση των προαναφερθεισών διατάξεων, αυτή τη στιγμή, οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού
και αποβαίνει εις βάρος εκείνων των χωρών που, βάσει των διατάξεων, έχουν προβεί σε εκτενείς μεταρρυθμίσεις;

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ή να εκπονήσει δεδομένα σχετικά με το ποσοστό χοίρων που κινούνται ελευθέρα
στα μεμονωμένα κράτη μέλη, και να περιγράψει τις εξελίξεις από την έγκριση των εν λόγω διατάξεων;

Υφίστανται άραγε μεταβατικές διατάξεις για τις χώρες που προσχώρησαν στη συνεργασία με την ΕΕ αφού οι διατάξεις
είχαν θεσπισθεί;

Ποια μέτρα προτίθεται η Επιτροπή να λάβει για να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων; Ποιες δυνατότητες
υπάρχουν για την επιβολή κυρώσεων;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αξιότιμο βουλευτή ότι η αναβολή της προθεσμίας της 1ης Ιανουαρίου 2013
την οποία προβλέπει η οδηγία 2008/120/ΕΚ(16) του Συμβουλίου για τον σταβλισμό χοιρομητέρων και μικρών
θηλυκών χοίρων θα θέσει σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού τους παραγωγούς που έχουν κάνει
επενδύσεις για να ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτήν.

Η Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το ποσοστό των χοιρομητέρων και μικρών
θηλυκών χοίρων που επί του παρόντος σταβλίζονται ομαδικώς στην ΕΕ. Από εκθέσεις της υπηρεσίας ελέγχων της
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Επιτροπής, ΓΔ SANCO, (ΓΤΚΘ – Γραφείο Τροφίμων και

(14) ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 1.
(15) ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5.
(16) ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5.
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Κτηνιατρικών Θεμάτων, με έδρα στο Grange – Ιρλανδία) προκύπτει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν προετοιμαστεί
καλύτερα για την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2013 σε σύγκριση με άλλα.

Όλα τα νέα κράτη μέλη γνώριζαν την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2013. Επιπλέον, τα προγράμματα
χρηματοδότησης της ΕΕ παρείχαν δυνατότητες στις υποψήφιες χώρες να αναβαθμίσουν κατάλληλα τις εγκαταστάσεις
τους.

Υπεύθυνα για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/120/ΕΚ είναι κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, ως
θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εκ μέρους των κρατών
μελών. Για τον σκοπό αυτόν, το ΓΤΚΘ πραγματοποιεί τακτικά επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια
των εν λόγω ελέγχων, γίνονται επιθεωρήσεις σε μονάδες εκτροφής χοίρων και αξιολογείται το σύστημα ελέγχων
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι γενικά και συστηματικά οι διοικητικές πρακτικές
κάποιου κράτους μέλους δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει το
ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 258 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

*
*     *

Ερώτηση αρ. 45 του κ. Ivo Belet(H-0335/10)

Θέμα: Φόρος στα διεθνή αεροπορικά εισιτήρια

Μετά τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία τώρα αποφασίζει και η Γερμανία να καθιερώσει φόρο επί
των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων. Ο φόρος θα είναι διαφοροποιημένος με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η τιμή,
ο θόρυβος και η κατανάλωση.

Οι εν λόγω φόροι δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών αερολιμένων.
Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενδεχόμενο να παρέμβει για να συντονίσει τέτοιους φόρους σε ευρωπαϊκό
επίπεδο;

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει το καθεστώς ΦΠΑ για τον τομέα των αερομεταφορών, δεδομένου
ότι οι εν λόγω φόροι αντισταθμίζουν, για ένα μέρος, την απώλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι δεν εισπράττεται
ΦΠΑ στα διεθνή αεροπορικά εισιτήρια;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή ακολουθεί μια αυστηρή προσέγγιση προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επιβολή φόρων επί των
αεροπορικών μεταφορών στα κράτη μέλη δεν θα δημιουργήσει εμπόδια όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της
εσωτερικής αγοράς αεροπορικών υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή εξέτασε διάφορους φόρους που έχουν επιβάλει τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη
προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπονομεύουν την εσωτερική αγορά επιβάλλοντας δυσανάλογες επιβαρύνσεις
στη λειτουργία των διασυνοριακών αεροπορικών υπηρεσιών σε σύγκριση με τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός
των κρατών μελών.

Ωστόσο, τα αεροδρόμια και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον πολιτικής
που διέπεται εν μέρει από ευρωπαϊκούς και εν μέρει από εθνικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς. Επιπλέον, τα
διαφορετικά καθεστώτα φορολόγησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στους αεροπορικούς ναύλους και τα
κόμιστρα δεν παρεμποδίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των αεροδρομίων.

Όσον αφορά τη φορολόγηση των αεροπορικών ναύλων/κομίστρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 1, παράγραφος
3, της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(17) που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν έμμεσους φόρους στις
παροχές υπηρεσιών (όπως είναι οι αεροπορικοί ναύλοι και τα κόμιστρα) εφόσον αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα φόρου
επί του κύκλου εργασιών και δεν συνεπάγονται διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων.

(17) ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12.
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Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, της 1ης Σεπτεμβρίου 2005(18), το οποίο
περιέχει μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίον η εισφορά αλληλεγγύης στα αεροπορικά εισιτήρια θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως από τα κράτη μέλη της ΕΕ ως πηγή αναπτυξιακής βοήθειας που θα συμβάλει στην
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Το έγγραφο αυτό συζητήθηκε στο Συμβούλιο ECOFIN το οποίο,
ωστόσο, δεν στήριξε αυτή τη δυνατότητα.

Η Επιτροπή σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που παρουσιάζει το ισχύον σύστημα ΦΠΑ αποσκοπώντας,
μεταξύ άλλων, στη δημιουργία μιας αποτελεσματικότερης ενιαίας αγοράς, στην πρόληψη και την καταπολέμηση
της απάτης, στην ενίσχυση της είσπραξης του ΦΠΑ και στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να καταστούν
περισσότερο ανταγωνιστικές. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει μια Πράσινη Βίβλο προς το
τέλος του τρέχοντος έτους, η οποία θα συνοδευτεί πιθανώς από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τα κράτη μέλη.
Θα ζητήσει ακόμη τις απόψεις των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΦΠΑ μέσω
δημόσιας διαβούλευσης και διάσκεψης. Το αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι μια ανακοίνωση μέσα στο 2011 η
οποία θα καθορίζει τις νέες προτεραιότητες όσον αφορά τον ΦΠΑ.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 46 της κ. Kathleen Van Brempt(H-0343/10)

Θέμα: Δραστηριότητες της κολομβιανής υπηρεσίας πληροφοριών και η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
με την Κολομβία

Ο κολομβιανός και ο διεθνής τύπος αποκάλυψαν πρόσφατα την «Επιχείρηση EUROPA» της κολομβιανής υπηρεσίας
πληροφοριών. Η εν λόγω επιχείρηση είχε ως στόχο να απαξιώσει και να αποδυναμώσει «το ευρωπαϊκό κράτος
δικαίου, την Υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ύπατο Αρμοστή
των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», άλλες αρχές, καθώς και διάφορες ΜΚΟ και ευρωπαίους
πολίτες.

Γνώριζε η Επιτροπή το γεγονός ότι επίσημοι φορείς της κολομβιανής δημοκρατίας προσπαθούν ενεργά να
υπονομεύσουν και να απαξιώσουν ευρωπαϊκούς θεσμούς; Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των αποκαλύψεων για
τη σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή έχει υπόψη της τις καταγγελίες αυτές και τις αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα. Έχει θίξει
μάλιστα το θέμα επανειλημμένως στο πλαίσιο του διαλόγου της με την κυβέρνηση της Κολομβίας, μεταξύ άλλων,
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της DAS (διοικητική υπηρεσία ασφαλείας), κ. Felipe Muñoz, στην
Επιτροπή τον Μάρτιο, αλλά και στο πλαίσιο των επαφών της Αντιπροσωπείας μας με την DAS και με άλλες
κυβερνητικές υπηρεσίες.

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, τα πορίσματα των ερευνών που διεξήχθησαν για αυτές τις υποθέσεις –και οι σχετικοί
φάκελοι για τις δραστηριότητες παράνομης παρακολούθησης– έχουν παραδοθεί στη γενική εισαγγελία (Fiscalía)
με σκοπό τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας. Το θέμα είναι σε εξέλιξη και οι έρευνες έχουν ήδη οδηγήσει στη σύλληψη
και/ή στην απόλυση πολλών υπαλλήλων της DAS, καθώς και στην άσκηση ποινικών ή πειθαρχικών διώξεων εις
βάρος κάποιων εξ αυτών.

Η Επιτροπή γνωρίζει ακόμη ότι έχουν δρομολογηθεί διάφορες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποφευχθεί
το ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιου σκανδάλου. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων αυτών συγκαταλέγονται η διάλυση
της DAS, η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας, η οποία θα υπόκειται στην εποπτεία του κοινοβουλίου, και το
σχολαστικό ξεκαθάρισμα των αρχείων της DAS. Κατόπιν ρητού αιτήματος εκ μέρους της κυβέρνησης της Κολομβίας,
η εν λόγω διαδικασία εποπτεύεται από το γραφείο της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα στην Μπογκοτά.

Η Επιτροπή εκτιμά, βασιζόμενη εν μέρει στην παρελθούσα εμπειρία, ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας είναι έτοιμη
να συμβάλει ώστε να διευκρινισθούν τα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων αυτών, και είναι ανοιχτή στην
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι ο πρέσβης της Κολομβίας, σε κοινή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΕΚ για
τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων και της υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2010, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση της

(18) SEC(2005) 1067
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Κολομβίας προτίθεται να στείλει τον διευθυντή της DAS κ. Muñoz στις Βρυξέλλες για μια πιο διεξοδική ανταλλαγή
απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 47 του κ. Γεωργίου Τούσσα(H-0345/10)

Θέμα: Εκμετάλλευση ναυτεργατών από τους ναυτιλιακούς μονοπωλιακούς ομίλους

Γενικεύεται η εκμετάλλευση των ναυτεργατών από τους ναυτιλιακούς μονοπωλιακούς ομίλους. Χαρακτηριστική
περίπτωση είναι τα πλοία «ROPAX 1» - «ROPAX 2», αγγλικής σημαίας, ιδιοκτησία της ναυτιλιακής εταιρείας «V
– SHIPS»/«Adriatic Lines & Spa» που δηλώνει έδρα της την Ιταλία, που εκτελούν το τακτικό δρομολόγιο Κόρινθος
Ελλάδας – Ραβένα Ιταλίας. Τα πληρώματά τους αποτελούνται από 33 και 29 ναυτεργάτες αντίστοιχα (ενώ σύμφωνα
με τη νομοθεσία έπρεπε να είναι τουλάχιστον 48), όλοι Ρουμάνοι ανασφάλιστοι με μισθούς πείνας, που δουλεύουν
κάτω από το καθεστώς τρομοκρατίας των εφοπλιστών και των δουλεμπορικών πρακτορείων. Αυτό συνεπάγεται
εντατικοποίηση της δουλειάς των ναυτεργατών, κατά παράβαση της Διεθνούς Σύμβασης 180 για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα. Η
ιδιοκτήτρια εταιρία όχι μόνο παραβιάζει την ανεπαρκή ισχύουσα νομοθεσία, αλλά προσφεύγει και δικαστικά ενάντια
στους δίκαιους αγώνες των ναυτεργατών.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή σχετικά με την εκμετάλλευση των ναυτεργατών από την ιδιοκτήτρια των παραπάνω
πλοίων; Η εταιρία αυτή παίρνει κοινοτικές επιδοτήσεις για τα παραπάνω δρομολόγια και τα πλοία «ROPAΧ 1 -
ROPAX 2»; Καταδικάζει η Επιτροπή αυτή την ενέργεια της εταιρίας σε βάρος των ναυτεργατών;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τη συγκεκριμένη κατάσταση που περιγράφει ο αξιότιμος βουλευτής.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η οδηγία 1999/63/ΕΚ(19) θεσπίζει σαφή ελάχιστα πρότυπα για τον χρόνο εργασίας και
ανάπαυσης επί του συνόλου των ποντοπόρων πλοίων που είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ και αναπτύσσουν
κατά κανόνα δραστηριότητες εμπορικής ναυτιλίας. Όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στη
εθνική έννομη τάξη τους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας, «τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε
απαραίτητο μέτρο που να τους επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που
επιβάλλει η παρούσα οδηγία». Η οδηγία 1999/63/ΕΚ θεσπίζει σε επίπεδο ΕΕ τα ίδια πρότυπα με αυτά που περιέχονται
στη σύμβαση αριθ. 180 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του δικαίου
της ΕΕ, υπεύθυνα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών νομοθετημάτων με τα οποία εφαρμόζονται
οδηγίες της ΕΕ είναι τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητες στον τομέα των αμοιβών. Ωστόσο, ισχύουν οι
νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, οι οποίες απαγορεύουν τις διακρίσεις
λόγω ιθαγένειας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η κατάσταση την οποία περιγράφει ο αξιότιμος βουλευτής, η Επιτροπή θα καλέσει
τα ενδιαφερόμενα μέρη να ζητήσουν επανόρθωση, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, εάν χρειαστεί, τις εθνικές
εξωδικαστικές ή δικαστικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, δεν παρέχεται στήριξη στην εν λόγω εταιρεία από τα κονδύλια που διαχειρίζονται
απευθείας οι υπηρεσίες της Επιτροπής.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 48 του κ. Konrad Szymański(H-0349/10)

Θέμα: Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό και ανατολική εταιρική σχέση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στη Ρωσία μια «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», επιθυμώντας ταυτόχρονα
να ενισχύσει την ανατολική εταιρική σχέση.

(19) Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των
ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) - Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση
του χρόνου εργασίας των ναυτικών  ΕΕ L 167 της 2.7.1999
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Με ποιον τρόπο οι στόχοι της «εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό» θα συμβάλουν στη συνοχή της πολιτικής
της Ένωσης στην περιοχή που καλύπτεται από την ανατολική εταιρική σχέση;

Με ποιον τρόπο έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της «εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό» η διασφάλιση της
εφαρμογής της αρχής της αιρεσιμότητας στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ειδικότερα της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου;

Προτίθεται άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει την αρχή της αναλογικότητας στον τομέα της κατάργησης των
θεωρήσεων διαβατηρίου για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών μελών της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης;

Απάντηση

(EN) Η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στην προώθηση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής
ολοκλήρωσης των έξι χωρών της ανατολικής γειτονίας με την ΕΕ. Όπως η εταιρική σχέση με τη Ρωσία για τον
εκσυγχρονισμό, η ανατολική εταιρική σχέση επιδιώκει ουσιαστικά την παροχή στήριξης για την υλοποίηση
ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων σε εγχώριο επίπεδο. Αμφότερες οι πρωτοβουλίες έχουν, επομένως, χαρακτήρα
συνεκτικό και υποστηρικτικό.

Για να στεφθούν με επιτυχία, οι προσπάθειες μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού πρέπει να βασίζονται στο κράτος
δικαίου, στις δημοκρατικές αξίες και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Στις προσπάθειες αυτές πρέπει,
επιπλέον, να συμμετέχει ενεργά και η κοινωνία των πολιτών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η αποτελεσματική λειτουργία
της δικαιοσύνης, η ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και η τόνωση του διαλόγου με την κοινωνία των
πολιτών συνιστούν τομείς προτεραιότητας της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για τον εκσυγχρονισμό.

Όσον αφορά το ζήτημα της ελευθέρωσης των θεωρήσεων, αυτό αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για την ΕΕ, τόσο
σε σχέση με τη Ρωσία όσο και με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ενώ η περιφερειακή συνοχή αποτελεί
πράγματι σημαντική συνιστώσα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των θεωρήσεων, η υλοποίηση του στόχου της
ελευθέρωσης των θεωρήσεων εξαρτάται πρωτίστως από τη θέσπιση όρων για την εξασφάλιση εύρυθμα διαχειριζόμενης
και ασφαλούς κινητικότητας με κάθε χώρα ξεχωριστά.

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, η Επιτροπή συμφώνησε προσφάτως με την Ουκρανία να προχωρήσουν σε ένα
πλήρως λειτουργικό στάδιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις και να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
ενός σχεδίου δράσης στο οποίο θα καθορίζονται όλοι οι τεχνικοί όροι που θα πρέπει να πληροί η Ουκρανία πριν
από την πιθανή εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ταξιδίων χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Όσον αφορά τη Ρωσία, η
Επιτροπή επιδιώκει να προχωρήσει βήμα προς βήμα, βάσει μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στα αποτελέσματα.
Πάντως, σταδιακή πρόοδος με γνώμονα τη στήριξη της κινητικότητας των πολιτών και με μακροπρόθεσμο στόχο
την ελευθέρωση των θεωρήσεων πραγματοποιείται και σε συνεργασία με άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής
σχέσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ. 49 του κ. Saïd El Khadraoui(H-0350/10)

Θέμα: Εφαρμογή iPhone για online σχεδιαστή διαδρομής των βελγικών σιδηροδρόμων (SNCB/NMBS)

Σύμφωνα με την ειδησεογραφία του βελγικού τύπου, ένας κοινός πολίτης έχει αναπτύξει ένα κινητό σχεδιαστή
διαδρομής online για όσους ταξιδεύουν με το τρένο. Ο εν λόγω πολίτης προσφέρει αυτήν την εφαρμογή δωρεάν
στην ιστοσελίδα www.irail.be. Παράλληλα όμως ο βελγικός οργανισμός σιδηροδρόμων (SNCB/NMBS) ανέπτυξε
πρόσφατα μία παρόμοια εφαρμογή και υποστηρίζει ότι παραβιάζονται εν προκειμένω εις βάρος του τόσο τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όσο και το δικαίωμα δημιουργού και το δικαίωμα προστασίας των βάσεων
δεδομένων.

Λαμβάνοντας ως αφετηρία το στόχο ενός βιώσιμου ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμμερίζεται
η Επιτροπή την άποψη ότι οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες,
ακόμα και αν δεν πρόκειται για επίσημους διαύλους επικοινωνίας; Κρίνει η Επιτροπή ότι θα πρέπει ακριβώς να
ενθαρρυνθούν οι εφαρμογές του τύπου αυτού, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης
και έκδοσης εισιτηρίων για όλα τα μεταφορικά μέσα;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της τα ακριβή γεγονότα της υπόθεσης που περιγράφεται στην ερώτηση. Αν και
αληθεύει ότι ορισμένες βάσεις δεδομένων, λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει για τη συγκέντρωση των
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πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές, χρήζουν προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού, η εν λόγω προστασία
δεν παρέχεται συνήθως εάν τα δεδομένα δεν προέρχονται από διάφορες ανεξάρτητες πηγές. Ένα ζωτικής σημασίας
ερώτημα είναι επομένως, μεταξύ άλλων, εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση δημοσιεύει τα δικά της δεδομένα ή
δεδομένα συλλεχθέντα από διάφορες άλλες πηγές (βλ. British Horseracing Board κατά William Hill, 9 Νοεμβρίου
2004, υπόθεση C-302/02).

Όσον αφορά το ερώτημα περί ελεύθερης πρόσβασης των επιβατών στις διαθέσιμες πληροφορίες, το άρθρο 10 και
το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
περιέχουν διατάξεις που αφορούν τους μηχανισμούς κράτησης εισιτηρίων για διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά ταξίδια
με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και της τυποποίησης μεταξύ των συστημάτων κράτησης εισιτηρίων των
φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων στα διάφορα κράτη μέλη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές
εισιτηρίων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης και κρατήσεων στις σιδηροδρομικές
μεταφορές (CIBSRT), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του κανονισμού.

Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης και κράτησης/έκδοσης εισιτηρίων για όλα τα
μέσα μεταφοράς θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού
χώρου μεταφορών και της παροχής στους πελάτες (πολίτες και επιχειρήσεις) αποτελεσματικών, βιώσιμων και
αξιόπιστων υπηρεσιών μεταφορών. Στο σχέδιο δράσης της για την αστική κινητικότητα(20) η Επιτροπή θέτει ως
απώτατο στόχο να προσφέρει στους χρήστες μια ενιαία διαδικτυακή πύλη δημόσιων μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, με
ιδιαίτερη έμφαση στα κύρια μέσα μεταφοράς του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει πολύ
ενεργά την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης και
κράτησης/έκδοσης εισιτηρίων.

Στον εν λόγω τομέα εκπονούνται διάφορα ελπιδοφόρα έργα Ε&Α (π.χ. iTravel, WISETRIP, LINK), ενώ επίσης το
θέμα αυτό αποτελεί συγκεκριμένη προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS)
και της προτεινόμενης οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Το σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα
μεταφορών δίδει ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στην εύκολη πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων για την
κυκλοφορία και τις μετακινήσεις με στόχο την παροχή υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα στους ταξιδιώτες. Τα
αποτελέσματα ενός εργαστηρίου σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2010, θα
δημοσιευθούν σύντομα στον ιστότοπο EUROPA (βλ. Transport/Intelligent Transport Systems/Road/ITS Action
Plan). Μόλις εγκριθεί η οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (COD/2008/0263), η Επιτροπή θα καταρτίσει
δεσμευτικές προδιαγραφές για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις.

Η Επιτροπή σκοπεύει ακόμη να εγκρίνει το 2011 ένα ειδικό κοινό πρότυπο για τους σιδηροδρόμους (γνωστό ως
«Τηλεματικές εφαρμογές για επιβάτες - Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας») που θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς(21), που θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του
προαναφερθέντος στόχου. Η ανάπτυξη κινητών εφαρμογών μεταφορών σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο θα ωφελήσει
σημαντικά την κινητικότητα των πολιτών. Η διάθεση έγκυρων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αποτελεί βασική
συνιστώσα αυτής της διαδικασίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

*
*     *

(20) COM (2009) 490
(21) Βλ. επίσης γραπτή ερώτηση E-5674/09 του κ. Simpson

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
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