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1. Otvoritev seje
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2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik

3. Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je poročilo (A7-0204/2010) gospoda Lyona v imenu Odbora za kmetijstvo
in razvoj podeželja o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2013 (2009/2236(INI)).

Z veseljem pozdravljamo komisarja Cioloşa. V Strasbourgu Komisija imenuje enega ali drugega komisarja,
ki se mora udeležiti zasedanj na ad hoc osnovi, a mislim, da je to znak spoštovanja vredne odgovornosti, da
je prisoten komisar, ki je odgovoren za področje, o katerem razpravljamo, in da sodeluje v tej razpravi.
Menim, da je to izredno pozitiven podatek.

George Lyon, poročevalec. − Gospod predsednik, dovolite mi, da najprej izrazim svoje sočutje svojim nemškim
kolegom in čestitam svojim španskim kolegom za včerajšnjo odlično tekmo.

Rad bi razložil dve temeljni vprašanji, na kateri menim, da moramo odgovoriti v smislu reforme SKP. Čemu
je namenjena SKP? Zakaj je še vedno smotrna v 21. stoletju? V tem času gospodarske krize, javnih financ,
kjer vladajo dolgovi, in varčevalnih ukrepov na področju proračunov je nujno, da SKP zagotovi odgovore
na ti vprašanji, če želimo, da bodo davkoplačevalci v prihodnosti še naprej zagotavljali tako zelo potrebno
podporo za naše kmete.

Eden temeljnih izzivov, s katerimi se srečuje družba, je kako izpolniti vse večje svetovno povpraševanje po
hrani, za katerega organizacija FAO ocenjuje, da se bo do leta 2050 podvojilo. Velik izziv je seveda, kako
izpolnjevati to dvojno povpraševanje po hrani, če upoštevamo, da je zaradi podnebnih sprememb vedno
manj zemeljskih površin, vode in energije. Kako naj se lotimo te nemogoče naloge in se izognemo popolnemu
viharju, ki ga je predvidel glavni znanstveni svetovalec Združenega kraljestva, Sir John Beddington, ko je leta
2009 dejal: „Smo na poti v popoln vihar v letu 2030, ker vse te stvari delujejo v istem časovnem okviru“?
Če tega ne bomo obravnavali, lahko pričakujemo veliko destabilizacijo, povečanje nemirov in morda
precejšnje probleme na področju mednarodnega preseljevanja, ker se ljudje selijo, da bi se izognili pomanjkanju
hrane in vode.

Takšen je obseg izziva. Menim, da sta reševanje podnebnih sprememb in skrb, da postane naša kmetijska
proizvodnja bolj trajnostna, cilja, ki morata biti v središču napredovanja reforme. To sta nujno potrebna
koraka, če hočemo imeti še naprej zagotovljeno zanesljivo preskrbo s hrano za evropske državljane in še
vedno prispevati k izpolnjevanju vse večjega globalnega povpraševanja po hrani.

Reforma bi morala spodbujati tudi zeleno rast z razvojem obnovljivih virov manjšega obsega, kot so veter,
biomasa, bioplin in biogoriva druge generacije. To bi pomagalo ustvariti delovna mesta in zagotoviti prave
priložnosti, da bi kmetje lahko razširili svojo dejavnost in zaslužili dodaten prihodek. Prav tako se moramo
odzvati na poziv k večjemu varstvu okolja z zagotavljanjem, da bodo imeli kmetje priložnost sodelovati v
kmetijsko-okoljskih programih, katerih cilj je, da bi bila v obdobju naslednje reforme večina kmetijskih
zemljišč zajeta v takšnem programu. S tem, ko namesto kaznovanja uporabljate nagrajevanje – to je zelo
pomembno načelo, spodbujanje z nagrajevanjem namesto velikega kaznovanja v obliki pravil in predpisov –,
boste za to agendo dobili podporo kmetov.

Pravičnost mora biti ključna gonilna sila te reforme: pravična do starih držav članic pa tudi do novih držav
članic pri razporeditvi sredstev za neposredna plačila po celotni EU; pravična razporeditev med kmete in
države članice s prenehanjem nekdanjih plačil do leta 2020. Ni prav in upravičeno, da se plačila še naprej
izvajajo na podlagi tega, kako ste kmetovali pred nekaj 10 leti. Potrebujemo tudi pravično poslovanje, da
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bodo lahko kmetje v prehranski verigi sprejeli pristojnosti trgovinskih verig. Tako morata biti pravičnost in
načelo pravičnosti v središču napredovanja reforme.

Prav tako moramo obravnavati vprašanje nestanovitnosti trga, a glede tega bi pozval k previdnosti. Da, še
vedno sta potrebna posredovanje in zasebna pomoč skladiščem. Da, pregledati moramo druga orodja, kot
so zavarovanje tveganja in prihodnji trgi. Da, potrebujemo svojo posebno rezervno proračunsko vrstico za
financiranje ukrepov v smislu krize. A zavrniti bi morali vsako misel na vrnitev k upravljanju trgov v velikem
obsegu, ki smo mu bili priča v preteklosti. To smo že poskusili in nam ni uspelo. Domnevam, da ne želimo
iti ponovno po isti poti.

Za zaključek, prepričan sem, da bo ta parlament podprl naše reforme za posodobitev SKP in jo postavil na
novo pot, da bo lahko uresničila nove izzive 21. stoletja. S podporo tega poročila bo Parlament oblikoval
razpravo in določil agendo, komisarja pa bi povabil, naj uporabi naše zamisli in oblikuje svoje predloge glede
reforme SKP, ko jih bo novembra letos objavil.

Dacian Cioloş, član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, seveda sem zelo počaščen, da
lahko sodelujem v teh razpravah, ki me zanimajo zlasti zato, ker moram podati predloge glede reforme
skupne kmetijske politike. Kakor sem v svojih zaslišanjih pred Parlamentom povedal že v preteklosti, menim,
da je odnos z Evropskim parlamentom ključ do končne izvedbe reforme skupne kmetijske politike, ki je bolj
usklajena s pričakovanji državljanov in jo Evropski državljani celo bolje razumejo.

Iskreno bi se rad zahvalil gospodu Lyonu za poročilo, o katerem bo danes potekalo glasovanje, pa tudi njegovi
celotni ekipi in seveda vsem članom Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki so predložili predloge
sprememb, ki so obogatili besedilo.

Prav tako pozdravljam poziv tega poročila in voljo za boljše obveščanje glede skupne kmetijske politike in
prihodnosti kmetijstva v Evropski uniji. Mislim, da je to poročilo poleg tega, da je njegova tehnična vsebina
zelo pomembna, že zelo dober instrument za sporočanje informacij o skupni kmetijski politiki, o tem, kaj
je bila do sedaj, o potrebi po takšni politiki v prihodnosti in o potrebi po razvoju te politike.

Prav tako upoštevam vaš poziv, da se skupna kmetijska politika preoblikuje v skladu ne le z Lizbonsko
pogodbo, ki določa jasne cilje za SKP, ampak tudi s strategijo Evropa 2020. Mislim, da imamo tu priložnost,
da našo skupno kmetijsko politiko bolje prilagodimo sedanjim pričakovanjem naših državljanov, tako da
bo presegala tradicionalne cilje zagotavljanja zanesljive oskrbe trgov.

Priporočate tudi ukrepe za pomoč pri izboljšanju delovanja prehranjevalne verige in ravnotežja med različnimi
izvajalci znotraj verige, pa tudi preglednosti položajev in pogajalskih pristojnosti kmetijskih proizvajalcev.
To so elementi, ki se ne bodo odražali le v reformi SKP, ampak tudi v drugih pobudah, ki jih bo predlagala
Komisija.

Zelo pozorno sem prebral tudi vaše predloge o prihodnosti neposrednih plačil kot instrumenta ne le za
zagotavljanje stabilnosti prihodkov kmetov, ampak tudi za zagotavljanje minimalne ravni zagotavljanja
javnih dobrin. Menim, da imamo tu nov koncept neposrednih plačil in novo utemeljitev, povezano z
zagotavljanjem minimalnega osnovnega prihodka za kmete, pa tudi pobudo za ustvarjanje javnih dobrin.

Upošteval sem tudi predlog, da bi bilo treba pregledati merila, ki urejajo razporeditev teh neposrednih plačil,
najprej to novo merilo, pa tudi za zagotavljanje enakomernejše razporeditve med različnimi državami
članicami, regijami in kategorijami kmetov, pri čemer se upošteva tudi posebna narava kmetovanja na manj
ugodnih in težavnih območjih.

Prav tako ugotavljam, kakor je dejal gospod Lyon, da je potrebno še naprej zagotavljati, da bo SKP
osredotočena na trg, in to je treba doseči na premišljen način, da bi kmetom preprečili srečevanje z izredno
kaotičnimi trgi. S tega stališča mislim, da je osredotočenost na trge popolnoma združljiva z izboljšanjem
mehanizmov za upravljanje trga kot sredstva za zagotavljanje, natančneje, da bodo lahko ti trgi ustrezno
delovali ne da bi vplivali, kakor sem dejal, na doseganje ciljev, usmerjenih v ohranjanje kmetijstva po Evropi
in v ohranjanje raznolikosti našega kmetijstva.

Imam nekaj pripomb o predloženih predlogih sprememb, o katerih bomo razpravljali. Mislim, da je
proizvodnja hrane pomemben cilj SKP. To proizvodnjo plačujejo neposredno trgi, a upoštevati moramo
tudi javne dobrine, ki jih ne plačujejo trgi in jih moramo kriti v okviru javnofinančnih prispevkov. V kmetijski
proizvodnji lahko upoštevamo naslednja dva vidika: proizvodnjo hrane in proizvodnjo javnih dobrih z
vidiki, ki jih plačujejo trgi, in drugimi, ki jih ne in jih moramo podpreti iz javne blagajne.
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Kar zadeva strukturo skupne kmetijske politike, sem že večkrat povedal, da mora biti po mojem mnenju
skupna kmetijska politika sestavljena iz dveh stebrov, da bi poskrbeli za jasnejše doseganje ciljev SKP in tudi
da bi zagotovili boljše upravljanje instrumentov, ki so nam na voljo. Imamo instrumente, ki jih je treba
izvajati na letni ravni in katerih rezultate je mogoče izmeriti vsako leto, imamo pa tudi nekaj ukrepov, ki jih
je treba izvajati več let v okviru programov, kjer je za doseganje rezultatov potrebnih več let. Da bi zagotovili
boljše upravljanje virov in sredstev, ki jih imamo na voljo v okviru skupne kmetijske politike, mislim, da
potrebujemo ta dva stebra, ki se morata seveda dopolnjevati in imeti jasno določene cilje. Potem, in
najpomembneje, bi bilo dobro pojasniti, kako bi bilo treba izvajati ukrepe, ki jih vključujeta.

Kar zadeva navzkrižno skladnost mislim, da je imela pozitiven vpliv na neposredna plačila. Prav tako je tudi
jasno določala izhodišče javnih dobrin, ki se upravičeno plačujejo iz javne blagajne. Seveda lahko ukrepe
navzkrižne skladnosti poenostavimo. Zagotovimo lahko, da bo njihova vsebina jasnejša za kmete, pa tudi
za nacionalne ali regionalne organe, ki jih izvajajo in nadzirajo. Glede na povedano mislim, da je okoljska
navzkrižna skladnost, povezana z osnovnimi neposrednimi plačili, tudi dobro izhodišče za kasnejšo jasno
določitev drugih ukrepov, ki spodbujajo proizvodnjo javnih dobrin.

V smislu tržnih ukrepov menim, kakor sem dejal, da se je nujno treba osredotočiti na trge, vendar pa moramo
zaščititi tudi varnostne mreže in preučiti nove ukrepe, ki bi nam lahko omogočili dosego cilja ravni stabilnosti
tržnih cen in prihodka.

Kar zadeva strukture malih, srednje velikih in velikih kmetij, se strinjam, da mora biti njihovo delo boljše – in
to velja tudi za male kmetije –, a sposobni moramo biti zagotoviti, da bo do te spremembe prišlo v njihovem
specifičnem okolju in z večjim obsegom izkoriščanja njihovega posebnega potenciala. Zato lahko
prestrukturiramo te kmetije, ki so tesno povezane z gibanjem k trgom, a brez prehoda na enoten model
kmetijstva, da bomo lahko ohranili raznovrstnost v kmetijstvu.

Po teh pripombah bom sedaj pozorno prisluhnil vašim pripombam in opazkam in lahko vam zagotovim,
gospod Lyon, da bom zelo pozorno pregledal vsebino poročila, za katerega glasuje Parlament, in vsekakor
ga bom upošteval, ko bom v prihodnjih mesecih pripravljal zakonodajne pobude Komisije.

Giovanni La Via, poročevalec mnenja Odbora za proračun. − (IT) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe
in gospodje, menim, da se poročilo gospoda Lyona odlikuje po tem, da je v njem jasno opredeljen niz ciljev
skupne kmetijske politike, ki je mnogo obširnejši kot v preteklosti in je v skladu s strategijo EU 2020.

Kakor je jasno iz poročila, mora ta kmetijska politika po obsegu ostati evropska in zato moramo resnično
zavreti tiste, ki so načrtovali njeno ponovno nacionalizacijo, ki so zanjo želeli nacionalno podporo. Podana
je prepričljiva trditev, da potrebujemo vire, ki bodo sorazmerni z mnogo obširnejšimi cilji, ki so bili določeni,
nenazadnje za doseganje javnih ciljev in cilja, da bi imeli javne dobrine brez trga. Poskrbljeno je za jasnost,
ponovno v poročilu, da morajo biti sredstva, namenjena novi skupni kmetijski politiki, v skladu s tistimi, ki
jih je imela ta politika do sedaj.

Michel Dantin, v imenu skupine PPE. – (FR) Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospodu Lyonu in
tudi skupini poročevalcev v senci, ki menim, da so učinkovito sodelovali z njim pri tem poročilu.

Kar zadeva našo skupino, to poročilo razkriva prizadevnost za evropsko kmetijstvo. Napisano je bilo po
krizi na področju surovin v letih 2007 in 2008 in po krizi v kmetijstvu v letu 2009, iz katere smo se naučili,
da liberalizem ni rešitev za kmetijstvo.

Naše kmetijstvo je v prvi vrsti namenjeno nudenju – zagotavljanju – zanesljive preskrbe s hrano za
450 milijonov Evropejcev, a prav tako moramo zavzeti svoje mesto na solventnih trgih. Jasno je, da so se
pogoji, ki so prevladovali od sredine 20. stoletja, razvijali, da so se razvijale tehnike in da se morajo razvijati
še naprej, da se morajo spreminjati in da se morajo razvijati tudi instrumenti kmetijske politike. Kmetijstvo
je treba v tem razvoju podpirati.

Medtem ko mora prvi steber, financiran izključno iz proračuna EU, podpirati raven družbenega povpraševanja,
ki ga pripisujemo kmetijstvu, mora drugi sofinancirani steber še naprej podpirati posodabljanje kmetijstva
in kmetijskih živil, da bi bili upoštevani novi konteksti. Ta politika bo morala biti tudi pravičnejša – da, rekel
sem pravičnejša – med državami in samimi kmeti. Vsekakor je naša želja, da vrnemo upanje 14 milijonom
kmetom in njihovim družinam, zlasti, da bi zagotovili nadomestitev 4,5 milijona kmetov, ki so danes starejši
od 60 let in se bodo prenehali ukvarjati s svojim poklicem. Vprašanje generacijskih sprememb bo eno od
naših skrbi.
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Wojciech Michał Olejniczak, v imenu skupine S&D. – (PL) Gospod predsednik, razprave, ki smo jih imeli
zadnje mesece v Evropskem parlamentu, jasno kažejo na potrebo po spremembi v skupni kmetijski politiki.
Nihče od nas ne dvomi, da bi morala SKP pomagati zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano v naslednjih nekaj
desetletjih z zagotavljanjem dobre in zdrave hrane ter s sočasnim ohranjanjem biotske raznovrstnosti in
varstvom okolja.

V prihodnosti bi morala SKP v večji meri odgovarjati na družbene potrebe, kot sta ustvarjanje delovnih mest
in položaj žensk in mladih v kmetijstvu. Močno bi rad poudaril, da je treba kmetom zagotoviti stabilne in
primerne prihodke v zameno za njihovo trdo delo in zagotavljanje visokokakovostnih dobrin za nas.

Poročilo, ki ga bomo sprejeli danes, vključuje predloge, ki so jih predložili poslanci, ki predstavljajo politične
skupine in posamezne države članice. Sprejeti moramo pomembne odločitve, ki bodo določale izbiro posebne
poti, da bo denar, potrošen za SKP, v prihodnosti prinesel koristi kmetijskim proizvajalcem in tudi
potrošnikom.

Nazadnje bi se rad zelo iskreno zahvalil gospodu Lyonu, ker nam je omogočil tako dobro sodelovanje.

Marit Paulsen, v imenu skupine ALDE. – (SV) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje,
gospod Lyon je naredil nekaj morda majhnih a vseeno izredno pomembnih korakov za spremembo kmetijske
politike. Potrebujemo skupno evropsko kmetijsko politiko. Pozabimo na vse misli v zvezi s ponovno
nacionalizacijo. Spoznati moramo tudi, da živimo v novi dobi z zelo težavnimi vprašanji, ki smo jih dolžni
rešiti. Sem seveda sodi tudi dejstvo, da moramo najti hrano za devet milijard ljudi. Istočasno pa se srečujemo
tudi z strašanskimi izzivi glede podnebja in glede skrbi za delovanje naravnih ciklov.

Ne glejmo na kmetijstvo kot na okoljskega malopridneža in okoljski problem. Kmetijstvo in gozdarstvo
imata temeljne rešitve za naše ogromne probleme.

Martin Häusling, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospod Lyon,
najprej bi se vam rad zahvalil za poročilo. Dobro smo sodelovali kot poročevalci in menim, da smo našli
odličen kompromis, ki ga lahko v celoti podprem. Pomembno je, da mora Parlament podati močno sporočilo,
ki kaže na naš namen, da si še naprej prizadevamo za skupno kmetijsko politiko.

Seveda so stvari takšne, da v kompromisu ne dobimo vsega, kar želimo. Vendar pa menim, da je za nas
pomembno, in to bi rad poudaril, da imamo možnosti za bolj zeleno SKP – zelene nimam v mislih le v smislu
trajnostne energetske politike, ampak tudi v smislu trajnostne kmetijske politike – in da začnemo na
konkurenco gledati ne le kot na konkurenčno držo v zvezi z globalnim trgom, ampak tudi kot takšno, ki
posveča več pozornosti razmeram v evropskem kmetijstvu, da se osredotočamo na konkurenčne pogoje v
evropskem kmetijstvu, ne le da se držimo pravil STO za prihodnjo kmetijsko politiko, ampak da na koncu
razvijemo močno lastno skupno evropsko kmetijsko politiko.

Pomembno je, da v prihodnosti namenjamo neposredna plačila iz prvega stebra v skladu s trajnostno
kmetijsko politiko in da imamo močan drugi steber za razvoj podeželja, ki je osredotočen na delovna mesta.

To, česar ne bomo podprli – in glede tega smo bili jasni na ravni odbora –, je kmetijska politika v zvezi z
globalnim trgom, ki temelji na izvoznih subvencijah. To strategijo še naprej zavračamo in v nasprotju z
mnogimi drugimi smo v svojem vrednotenju zgodovine sedanje kmetijske politike bolj kritični. Z drugimi
besedami, želimo kmetijsko politiko, ki se odmika od industrializacije in večje koncentracije in od tržne
politike, ki v celoti temelji na konkurenci. Namesto tega se želimo osredotočiti na dejstvo, da je kmetijska
politika resnično politika za prihodnost, katere namen je zagotoviti politiko za podeželje, ki spodbuja varnost
hrane in varovanje prsti, vode in biotske raznovrstnosti. Prav tako menimo, da bi morali razviti kmetijsko
politiko za boj proti podnebnim spremembam in nenazadnje kot pomemben mehanizem za zavarovanje
delovnih mest.

James Nicholson, v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, to poročilo Parlamentu omogoča, da opišemo
svoja stališča, preden Komisija predloži svoje predloge za prihodnost SKP do konca letošnjega leta. Medtem
ko bomo jaz in moja skupina glasovali za to poročilo, pa bi rad razjasnil, da se z nekaterimi deli ne strinjamo.
Vsekakor je ohranitev strukture drugega stebra odločilna in izkazalo se bo, da je osrednja za dolgoročen
uspeh SKP.

Vendar pa menim, da je dobro izhodišče za splošno razpravo o tem vprašanju in da kaže, da lahko Odbor
sodeluje. Kot Parlament imamo pomembno odgovornost zagotavljanja, da bo vsaka prihodnja reforma
zagotovila konkurenčnost kmetijstva kot industrije in njegovo zmožnost preživetja v prihodnosti. SKP je
doživela obsežne spremembe in poskrbeti moramo, da bo v 21. stoletju ustrezala svojemu namenu. Zapomniti
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si moramo, da SKP ni namenjena le kmetom: nudi nam varno in zanesljivo preskrbo s hrano in zelo obsežne
javne dobrine ter okoljske koristi. Da bi dosegli te cilje, menim, da je treba proračun vsaj ohraniti, in rad bi
se zahvalil poročevalcu za zelo dobro poročilo in njegovo sodelovanje.

João Ferreira, v imenu skupine GUE/NGL. – (PT) Gospod predsednik, sprejmite moje čestitke.

Prejšnje reforme SKP so vodile do liberalizacije kmetijskih trgov. Zaradi njih je prišlo do globokih krivic pri
razdeljevanju pomoči – med državami, proizvodi in proizvajalci. Uničile so regulativne instrumente za
proizvodnjo, kot so kvote in proizvodne pravice, skupaj z intervencijskimi mehanizmi in mehanizmi za
urejanje trga. Kmetijstvo so podvrgle pravilom STO in s tem se je uporabljalo kot sredstvo za pogajanja za
druge interese.

Rezultat je mogoče jasno videti: brez primere v preteklosti več milijonov malih in srednje velikih kmetijskih
podjetij opušča proizvodnjo, negotovi dohodki in vse večja spremenljivost cen in poslabšanje odvisnosti na
področju živil v neštetih državah in regijah.

Vse to kliče po temeljiti spremembi SKP, ki bo zagotovila zanesljivo preskrbo s hrano in neodvisnost, pri
tem pa ima prednost potreba držav in regij, da razvijejo proizvodnjo, ki bo izpolnjevala njihove potrebe in
spodbujala okoljsko trajnost in razvoj podeželja; spodbujajo bolj raznovrstno proizvodnjo in preprečijo
njeno pojemanje in hkrati priznavajo posebne lastnosti različnih sektorjev in regij; prekosijo sedanja
neravnovesja med proizvodi, proizvajalci in državami z oblikovanjem in pokrivanjem pomoči in nazadnje,
da predvidijo intervencijske mehanizme za zagotavljanje poštenih cen kmetom za proizvodnjo in zagotavljanje
ravni dohodka, ki jim bo zagotovila stalnost proizvodnje in redno oskrbo s hrano.

Lorenzo Fontana, v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi rad čestital
gospodu Lyonu za njegovo delo in tudi predsedniku in sekretariatu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja.
Zelo hvaležen sem tudi komisarju Cioloşu, ker sta z Odborom za kmetijstvo in razvoj podeželja zagotovo
ustvarila dober delovni odnos in to je zelo pomembno. Upam, da bo Komisija tudi v prihodnosti na prihodnjih
stopnjah zakonodajnega postopka še naprej posebno pozornost posvečala proizvajalcem in potrošnikom,
ki so bili nedvomno močno kaznovani zaradi strukture trga in sedanje krize.

V moji regiji Benečiji je 150 000 kmetij in te s svojimi prizadevanji poleg kakovostnih izdelkov zagotavljajo
tudi varstvo podeželskega okolja, za katerega menimo, da je premoženje, ki ga je treba varovati in tudi
spodbujati.

Vendar pa nas naši kmetje, da bi lahko še naprej izvajali svoje dejavnosti, prosijo, naj zagotovimo boljša
jamstva proti spremenljivosti cen in naj še naprej še naprej namenjamo neposredno pomoč. Nujno je tudi
ohranjanje drugega stebra skupne kmetijske politike. Politiko podeželskega razvoja je treba zavarovati
predvsem zato, ker pospešuje razvoj različnih vrst lokalnega kmetijstva, ki so prisotne v Evropi in se morajo
ravnati po vedno višjih standardih kakovosti.

Na konkurenčnem trgu, kjer so pogosto v neugodnem položaju, naši kmetje prosijo, da se birokratsko breme,
ki jim je naloženo, zmanjša v okviru prednostnih ukrepov, saj ta zagotovo igra vlogo pri njihovi manjši
konkurenčnosti.

Diane Dodds (NI). - Gospod predsednik, želela bi se zahvaliti poročevalcu za to poročilo. Vsekakor je bilo
dobro imeti poročevalca, ki posluša, in njegova potovanja po državah članicah to odražajo, odražajo pa tudi
izide v poročilu.

Prihodnost kmetovanja in SKP morata kmetom zagotoviti izvedljive in zanesljive dohodke. Kmetje morajo
iz prvega stebra še naprej dobivati plačila neposredna plačila, ki jim dajejo minimalno raven dohodkovne
varnosti. Da bi to dosegli, bomo potrebovali proračun SKP, ki bo vsaj ohranjen na sedanji ravni ali še
pomembneje, povečan ob upoštevanju širjenja Unije.

Nestanovitnost znotraj trgov je škodila industriji po Evropi in obdržati moramo varnostne mreže, da bi
ohranili stabilnost in zagotovili donos. Pri razporeditvi sredstev SKP je treba upoštevati stroške proizvodnje
v državah članicah.

Opredelitev pravičnega mora Komisija podrobneje pregledati in plačila, ki temeljijo na območjih in bi
povzročila, da bi kmetje na Severnem Irskem dobili manj v svojem enotnem plačilu za kmetijo, bi škodilo
industriji, kjer je mnogo kmetov na robu preživetja. Severna Irska ima mnogo kmetov, ki imajo majhna
zemljišča, a intenzivno kmetujejo in takšno plačilo ne bi odražalo njihovega bremena niti finančnega bremena,
s katerim se srečujejo. Zato je treba upoštevati in poskrbeti za regionalno odstopanje v SKP po letu 2013.
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Albert Deß (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospod Cioloş, gospe in gospodje, danes poteka pomembna
razprava o poročilu Georga Lyona in rad bi izkoristil to priložnost, da se iskreno zahvalim gospodu Lyonu
za pripravljenost sklepanja kompromisov, ki jo je pokazal v tem dokumentu. Uspeli smo doseči dober
kompromis, ki ga lahko podprejo mnoge skupine, in upam, da bo ta kompromis na glasovanju, ki bo potekalo
danes opoldne, podprla velika večina.

Skupna kmetijska politika v Evropi je bila in je eden najpomembnejših stebrov postopka evropskega
združevanja. V tem poročilu opisujemo učinke skupne kmetijske politike po letu 2013. Evropski kmetijski
sektor proizvaja visokokakovostno hrano, varuje glavna podeželska območja in mnoga delovna mesta,
ohranja in spodbuja našo kulturno pokrajino in biotsko raznovrstnost in lahko prispeva k ohranjanju fosilnih
goriv s proizvodnjo obnovljivih surovin in energije. Za zagotavljanje, da bo lahko evropsko kmetijstvo še
naprej opravljalo te funkcije v prihodnosti, moramo najti koncept za obdobje po letu 2013, ki mu bo
omogočilo izpolnjevanje teh mnogih nalog.

Pozdravljam dejstvo, da je komisar Cioloş jasno pokazal, da želi videti nadaljevanje sistema dveh stebrov.
Moja skupina bo to podprla. Prvi steber deluje kot protiutež omejitvam v okviru katerih deluje evropsko
kmetijstvo v zvezi z drugimi kmetijskimi regijami sveta, medtem ko drugi steber vključuje ustvarjanje seznama
ukrepov, ki bodo 27 državam članicam omogočili, da bodo kmetijstvu zagotovile prejem dodatne pomoči,
ki mu bo omogočala izpolnjevanje njegovih funkcij. Velika večina skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) bo glasovala za poročilo.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje,
socialisti in demokrati smo posebno zadovoljni, da vidimo, da se naši glavni predlogi odražajo v poročilu
gospoda Lyona: 80–90 % naših predlogov sprememb je bilo obravnavnih in lahko smo podprli 49 od
50 zavez, o katerih je glasoval Odbor za kmetijstvo.

Zlasti pozdravljamo dejstvo, da je v poročilu gospoda Lyona vključena jasna pripravljenost za ohranjanje
resnično Skupnosti naklonjenega značaja SKP in želja, da ta še naprej prejema primeren proračun. Vključuje
obsodbo preteklih meril za dodeljevanje pomoči kmetom in njihovo nadomestitev z novimi merili, ki se v
osnovi vrtijo okoli okolja, namen gibanja v smeri pravičnejše porazdelitve podpore med kmete in države
članice, kakor je ponovilo več mojih kolegov, in priznava, da so za upravljanje trga ter obvladovanje tveganj
in krize potrebni ustrezni politični instrumenti. Prav tako vključuje nov sistem podpore, ki temelji na
nadomestilih za nudenje storitev in javnih dobrin, ki so v korist celotni družbi, a za katere na trgu niso
nagrajeni.

Komisija ima tako mnogo virov navdiha s svoje sporočilo, ki bo predstavljeno novembra, in pozdravljam
dejstvo, da je komisar že pokazal svojo pripravljenost, da sprejme naša priporočila.

Upam, da bom lahko čez šest mesecev čestital komisarju Cioloş z enakim zadovoljstvom, kot sedaj lahko
čestitam svojemu kolegu poslancu, gospodu Lyonu, za njegovo odlično delo, ki plemeniti in krepi vlogo
Parlamenta ravno v trenutku, ko z Lizbonsko pogodbo prevzemamo pristojnosti soodločanja.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, rada bi se zahvalila
našemu poročevalcu za njegovo ustvarjalno sodelovanje in za pomembne vidike, ki so izpostavljeni v
njegovem poročilu o prihodnosti SKP po letu 2013. To poročilo poziva k nadaljnjemu razvoju obstoječe
skupne kmetijske politike in ne k razvoju nove politike. To je dobro.

Primarna funkcija kmetijstva je in ostaja proizvodnja hrane za naše državljane. Ta vedno večja potreba po
javnih dobrinah, rast števila prebivalstva in hkratno pomanjkanje naravnih virov otežujejo doseganje tega
cilja. Kmetje morajo proizvesti vedno več z vse manj sredstvi. To je nemogoče brez povečanja učinkovitosti.
Evropski parlament, Komisija in Svet so odgovorni za zagotovitev nujnih okvirnih pogojev za to. Če želimo
v Evropi v prihodnosti ohraniti zdrav in raznolik kmetijski sektor, bomo morali upoštevati tudi potrebe
kmetov, namreč za uveljavljanjem čim manj birokracije in z dopuščanjem čim več podjetniške svobode, da
bi jim omogočili, da si zaslužijo zmeren dohodek.

Alyn Smith (Verts/ALE). - Gospod predsednik, nikakršna izjema ne bom in bom čestital svojemu škotskemu
kolegu Georgeu Lyonu za zelo temeljito poročilo. V tem poročilu je mnogo stvari, s katerimi smo lahko
zadovoljni, in ponavljam pripombe, ki so jih to jutro podali številni kolegi. Zlasti mi je všeč zelo jasna navedba
v poročilu, da je proizvodnja hrane primarni namen skupne kmetijske politike. Vse drugo je zelo vredno,
zelo zaželeno, a sekundarnega pomena.
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Na jasnem si moramo biti, da je varna preskrba s hrano sestavni del naše evropske nacionalne varnosti in
primarno javno dobro SKP, ki ga velja plačati samega po sebi. Nadaljujem zlasti v zvezi s pripombami
gospoda La Vie o proračunu, ki jih je to jutro ponovilo presenetljivo malo kolegov. Morda je nekoliko
stereotipno škotsko, da se toliko osredotočamo na proračun, a če ne bomo imeli zadostnih denarnih sredstev,
dodeljenih tej politiki, je vse nesmiselno. Hvaležen bi bil za nekaj besed našega komisarja o tem, kako predlaga,
naj zagovarjamo nadaljnji razvoj tega proračuna, nenazadnje, ker želijo številne države članice, med njimi
tudi Britanija, ukiniti neposredna plačila kmetom.

Vendar pa ste lahko še naprej prepričani v podporo tega parlamenta glede ohranjanja uporabne SKP in
uporabnega proračuna in to je dobra osnova za razpravo, ki poteka.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Gospod predsednik, tudi jaz bi rad izrazil svoje spoštovanje do
gospoda Lyona, ki je pripravil osnutek poročila, ki vsebuje vizijo najpomembnejših izzivov pred evropskim
kmetijstvom.

Gospe in gospodje, imamo problem, ki je povezan z odpravo razlik med subvencijami, ki se plačujejo v
različnih državah članicah in to je zelo resen problem. Ko pogledamo sedanje subvencije – in če bi hoteli
ohraniti ta sistem –, vidimo velike razlike. V nekaterih državah subvencija po letu 2013 znaša več kot 500 EUR
na hektar, v drugih državah – v glavnem v novih državah članicah – pa je subvencija nižja celo od 100 EUR.
Spopasti se moramo s tem problemom in ga rešiti. Dolgoročno ne moremo nadaljevati s tako velikimi
razlikami. Ta problem bo težko rešiti.

Rad bi se zahvalil gospodu Smithu, ki je opazil problem s proračunom. Tega problema ne bomo rešili brez
večjega proračuna, ker je težko jemati tistim, ki imajo več; namesto tega bi morali dati tistim, ki imajo manj.
Če navedem vodilo francoske revolucije: „Svoboda, enakost, bratstvo“ – nimamo težav s svobodo, a pri
enakosti in bratstvu imamo več potreb in pozivam kolege poslance iz starih držav članic, naj pomagajo rešiti
ta problem v duhu enakosti in bratstva.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Gospod predsednik, tudi jaz pozdravljam to pomembno poročilo,
čeprav sem nekoliko razočarana, da v njem ni pripravljena vizija za skupno kmetijsko politiko (SKP), s
pomočjo katere bo odpravljeno razseljevanje podeželja in zagotovljeno, da bodo lahko dejavni kmetje
zagotovili dobrine in storitve, po katerih povprašuje družba.

Potrebujemo SKP, ki bo zagotovila visokokakovostno hrano, proizvedeno po visokih standardih; skrb in
vzdrževanje zemljišč in varstvo vode, tal in biotske raznovrstnosti; skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotovila
delovna mesta na podeželju, in okrepljeno podeželsko gospodarstvo, in takšno, ki bo okrepila boj proti
podnebnim spremembam.

Nujno je spremeniti SKP, da bo v pomoč tistim, ki jo nujno potrebujejo. Sedaj največji delež dobijo veliki
lastniki in proizvajalci. Ustrezen proračun za SKP je tudi pomemben in zahvaljujem se gospodu Lyonu.

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospod komisar, gospod Lyon, gospe in gospodje, v
kontekstu, kot je ta, potrebujejo kmetje močno podporo, da bi vpeljali novosti in napredovali.

Vloga kmetov se mora korenito spremeniti: s sistemizacijo kmetijske proizvodnje postanejo kmetje kmetijski
podjetniki in tako spodbujajo gospodarski razvoj. Menim, da je nujno pomembno, da se pri ustvarjanju
kratkih in zaprtih kmetijskih panog uporablja oživitev neštetih opuščenih zemljišč – z drugimi besedami,
sisteme, ki povezujejo kmetijsko pridelavo neposredno s prodajo. Ti sistemi lahko delujejo in postanejo
široko razširjeni po vsej Evropski uniji.

Menim, da bi morala Komisija v okviru nove skupne kmetijske politike (SKP) podpreti ustvarjanje kmetijskih
zadrug, da bi zmanjšala stroške proizvodnje in poskrbela za večjo konkurenčnost kmetov. Komisija se mora
zavezati, da bo določila proračun, ki je zadosten za dosego teh ciljev. Financiranje nove SKP mora biti
povezano z rezultati, da bi preprečili razsipavanje in različne vrste špekulacij.

Še več, v tej krizi se želijo mnogi mladi ljudje vrniti h kmetovanju. Vendar pa se srečujejo z različnimi ovirami:
zemljišča so predraga in politike razvoja na podeželju je težko upravljati; dejstvo, da je treba za zemljišče
dolgo čakati in da je to zajamčeno na podlagi zaslužka in ne na podlagi zamisli, ki jo izrazijo mladi podjetniki,
preprečuje tej skupini ljudi, da bi uresničila svoje zmožnosti. Menim, da mora Komisija zavzeti podporen
in prožen pristop za pomoč mladim kmetom. Prav tako je treba začeti z informacijsko politiko, najprej v
šolah in na univerzah, da bi spodbudili...

(Predsednik je prekinil govornika)
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Strinjam se z mnenji kolegov poslancev, ki so izpostavili kakovost
tega poročila, in s širokim soglasjem, ki ga je dobilo v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Na eni strani je to velikopotezno poročilo, ker poskuša najti rešitve za sedanje pomembne izzive; na drugi
strani pa je to uravnoteženo poročilo, ki poskuša odgovoriti na upravičene skrbi novih držav članic glede
pravične koristi od skupne kmetijske politike.

Rad bi poudaril zlasti člene, ki so povezani z arhitekturo skupne kmetijske politike. SKP mora še naprej
temeljiti na svojih dveh stebrih. Odprava teh bi na koncu uničila SKP ali pa jo spremenila v politiko brez
vsakršne možnosti za pomoč pri posodobitvi kmetijstva in povečanju njegove konkurenčnosti. Odprava
stebra za razvoj podeželja bi bila napaka in bi upočasnila posodobitev kmetijstva v celotni Evropi, a najbolj
v novih državah članicah.

Druga ključna točka je ohraniti proračun SKP vsaj na sedanji ravni. Evropski kmetje morajo ravnati v skladu
z najvišjimi standardi kakovosti, kar se odraža v kakovosti hrane, ki jo Evropejci pojedo, in v naši globalni
konkurenčnosti. Vendar pa kmetje potrebujejo podporo, da lahko ravnajo skladno s temi standardi. Dobro
strukturirana in ustrezno financirana skupna kmetijska politika pomeni varno in kakovostna hrano za
Evropejce.

Menim, da bo glasovanje o tem poročilu Parlamentu omogočilo, da bo dal Svetu in Komisiji jasen in
nedvoumen znak glede našega stališča v vlogi predstavnikov državljanov Evrope.

Paolo De Castro (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v naslednjih nekaj letih bodo izzivi,
ki spremljajo razvoj evropskega kmetijskega sistema, veliki: vse večje povpraševanje po hrani bo treba
izpolnjevati s trajnostno rabo naravnih virov, z vzporednim povečanjem ravni okoljske uspešnosti.

Ta cilj, ki krepi odnos med kmetijskim sektorjem in proizvodnjo javnih dobrin, daje kmetijstvu nov strateški
pomen: ustvarjanje prihodnje skupne kmetijske politike (SKP) danes predstavlja rešitev teh glavnih izzivov,
s katerimi se srečuje naša družba, in politika bo igrala ključno vlogo pri odzivanju na to, kar je že kriza na
področju prehrane. Zato gre tu za primer večje proizvodnje in hkrati manjšega onesnaževanja: to je težak
cilj, ki ga bo moralo evropsko kmetijstvo izpolniti v naslednjih nekaj letih.

Na podlagi teh predpostavk je Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, kateremu imam čast predsedovati,
izdelal močno in jedrnato delo – ki ga je gospod Lyon z udeležbo vseh skupin odlično nadziral – v obliki
poročila, ki je bilo danes predstavljeno Parlamentu. To je poročilo, za katerega smo prepričani, da bo pomagalo
postaviti temelje za prihodnjo SKP in bo zagotovilo Evropski komisiji nekatere jasne kazalce, da bo lahko
ob koncu leta pripravila sporočilo glede prihodnosti SKP po letu 2013.

Liam Aylward (ALDE). - Gospod predsednik, rad bi se zahvalil svojemu kolegu Georgeu Lyonu za njegovo
odlično delo v zvezi s tem poročilom. SKP se srečuje z mnogimi izzivi in v razširjeni Evropi je nujno, da EU
ohranja močno in ustrezno podprto kmetijsko politiko, ki bo pomagala kmetom, podeželskim skupnostim
in družbi, in bo zagotovila zanesljivo preskrbo s hrano. Prav tako je pomembno, da preko sofinanciranja ne
pride do ponovne nacionalizacije SKP. Skupna kmetijska politika mora ostati skupna evropska politika.

V okviru SKP se je v preteklih 50 letih izboljšala produktivnost, prispevala je k primernemu življenjskemu
standardu kmečkega prebivalstva, zagotovila nemoteno preskrbo in potrošnikom zagotovila kakovostno
hrano po zmernih cenah. Evropski državljani imajo znatne koristi od kmetijstva v obliki zanesljive preskrbe
s hrano, varstva okolja, boja proti podnebnim spremembam, ohranjanja podeželskih skupnosti in podpore
kmečkih družin.

Da bi SKP lahko še naprej pomagala evropskim državljanom in izpolnjevala njihove zahteve, jo je treba
močno podpreti in to seveda pomeni močan proračun. Drugič, preglednost in sorazmernost bi morala biti
osrednja za prihodnjo SKP. Evropska kmetijska politika bi morala kmete podpreti z glavnim ciljem, da
proizvede visokokakovostno hrano, in ne, da jih ovira ali obremenjuje s prekomernimi upravnimi zahtevami
ali birokracijo.

Nazadnje, evropski kmetje proizvajajo hrano najvišje kakovosti in po najvišjih standardih. Za ves uvoz v EU
mora biti zajamčeno, da je proizveden po enaki kakovosti in standardih kot proizvodi iz EU. Prav tako
moramo zagotoviti enakopravne pogoje, pošteno konkurenco in prihodnjo uspešnost evropskega kmetijstva.

Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Največja krivica sedanje skupne kmetijske politike je dejstvo, da so subvencije
neenakopravno in krivično porazdeljene med starimi in novimi državami članicami. Letos bodo kmetje v
novih državah članicah, ki so se pridružile leta 2004, prejeli le 70 % tistega, kar prejmejo kmetje v stari
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Evropski uniji tako imenovane petnajsterice. Bolgari in Romuni bodo prejeli le borih 40 %. Istočasno pa vse
delujejo na skupnem trgu Evropske unije. Trdno sem prepričan, da je treba čim prej odpraviti to krivico. Vsi
kmetje po Uniji morajo imeti enakopraven položaj in enake pogoje za subvencije. Zato podpiram predlog
spremembe 6, ki zahteva, da se ta cilj doseže čim prej, in upam, da ga bodo moji kolegi poslanci podprli.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Gospod predsednik, skupna kmetijska politika je bila
oblikovana za zaščito evropske neodvisnosti pri pridelavi hrane. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je
bilo skoraj 70 % proračuna EU potrošenega na kmetijstvo. Vendar pa se je po resnih reformah na področju
konkurence potrošnja za kmetijstvo v proračunu zmanjšala na 35 % za finančno obdobje 2007–2013.

Žal se danes revidirana SKP oblikuje pod enakimi pogoji na področju konkurenčnosti kot v pretekli politiki.
Žaljivo je, da se gospodarska kriza uporablja kot pretveza za zmanjšanje podpore kmetom. Dalje, slednje je
treba kriviti za današnje krizne pogoje.

Osnovni cilj nove SKP bi moral biti spodbujanje globalnega modela, ki je združljiv z zdravo hrano, varstvom
okolja in bojem proti emisijam ogljikovega dioksida. Ne smemo pozabiti, da agrokemični model
konvencionalnega kmetijstva nosi resno odgovornost za učinek tople grede in podnebne spremembe in da
se mora spremeniti, natanko zato, ker deluje proti kmetom, ljudem in biotski raznovrstnosti planeta.

John Stuart Agnew (EFD). - Gospod predsednik, izjavljam svoj interes kot aktivni kmet. Načrti za prihodnjo
SKP morajo delovati na praktični ravni in biti mora cenovno sprejemljiva. Vojska ima reklo „no names, no
pack-drill“ (brez imen, brez kazni); vendar pa je poslanec skupine PPE v odboru glasoval proti temu poročilu.
Morda je tako, ker je v sedanjem finančnem ozračju strošek skrb in navdušenost v poročilu za nekmetijske
cilje v okviru drugega stebra sredstva preusmerja stran od kmetov.

Obsedenost s podnebnimi spremembami v poročilu bi lahko pripeljala do sprejetja nasveta, ki poljedelce
obvezuje k črpanju traktorskih izpušnih plinov pod zemljo, s čimer bi se povečala potrošnja goriva in bi bilo
posledično uničeno morsko dno. Moje lastne izkušnje, da sem bil priča poskusom izvajalcev, da bi umazano
vodo vbrizgali v zemljo z namenom, da zadostijo pravilom EU, mi pravijo, da so pred nami problemi. Morda
bodo morali kmetje, ki gojijo prežvekovalce, zmanjšati emisije metana tako, da nadomestijo seno in siliranje
z dražjo krmo na osnovi žit. Če mora obstajati SKP, naj kmetom pomaga, namesto da jih ovira.

Esther Herranz García (PPE). - (ES) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, v naslednjih
nekaj mesecih bomo začeli s celovito razpravo o novi skupni kmetijski politiki. Pomembno je, da dosežemo
zadovoljiv sporazum, in tako upam, da bo belgijsko predsedstvo uspelo doseči to, česar špansko predsedstvo
ni. Upam, da bo belgijsko predsedstvo lahko razprave usmerilo tako, da se bodo države članice zavezale k
ohranjanju resnično močne SKP v prihodnosti z zadostnim proračunom za doseganje potreb 27 držav članic,
novih in starih; prav tako upam, da ne bo tako, kot je bilo leta 2005, ko je primanjkovalo denarja in je bilo
treba improvizirati pri prilagajanju.

V prihodnji reformi SKP špekuliramo z uspešnostjo sektorja, ki ne zagotavlja le nesnovnih dobrin in storitev,
kot je skrb za okolje, ampak mora zagotoviti tudi preskrbo s hrano za evropsko javnost. Priča smo bili
mučnim razmeram pomanjkanja v preteklosti in zato bi moral Evropski parlament poskrbeti, da bi zanesljiva
preskrba, ki temelji na proizvodnji EU, postala glavni cilj naslednje reforme, ne da bi pustila ob strani druge
prispevke, kot je boj proti podnebnim spremembam.

Stéphane Le Foll (S&D). – (FR) Gospod predsednik, razumem, da ste imeli kratko in srečno noč. Zahvaljujem
se gospodu komisarju, ker je poslušal celotno razpravo in rad bi čestital gospodu Lyonu za delo, ki ga je
opravil v zvezi s poročilom, ki ga predstavlja to jutro.

Kakšen je tu cilj? Da bi poskrbeli, da bodo ljudje spoznali, da so v današnjem svetu kmetijstvo, hrana in okolje
izzivi za celotno Evropo. To je cilj. Kaj mislimo s tem? Zavračanje ponovne nacionalizacije SKP in povečanje
sofinanciranja, to je prva točka. Ohranjanje kmetijskega proračuna, ki ustreza tem izzivom in temu glavnemu
vprašanju zanesljive preskrbe s hrano, ki je druga točka. Zagotavljanje, da lahko kmetijstvo zagotovi javne
dobrine, po katerih povprašuje družba, to je tretji element. Četrti element je ureditev in preprečevanje
spremenljivosti trga, kar mislim, da je bistveno. Vrniti se moramo k tej temi in iti moramo še malo dlje.

Moja zadnja točka zadeva prvi in drugi steber. Vse tiste, ki zagovarjajo to strukturo – in morda imajo prav –,
opozarjam, da na koncu v okviru razprave o proračunu obstaja nevarnost, da se prvi steber bistveno zmanjša,
pri tem pa se vse prenese na drugi steber, ki je sam sofinanciran, kar bi bilo v nasprotju s ciljem, ki smo ga
določili za izogibanje ponovni nacionalizaciji skupne kmetijske politike. To jutro to pravim zato, ker je
takšna naša razprava.
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Gospod komisar, rad bi končal s preprosto zamislijo. SKP je bila ustvarjena hkrati z Evropsko gospodarsko
skupnostjo. Sedaj smo v Evropski uniji. Resnično mislim, da bi morali imeti pomembno politiko...

(Predsednik je prekinil govornika)

Richard Ashworth (ECR). - Gospod predsednik, v tem spreminjajočem se svetu je bistvenega pomena, da
se skupna kmetijska politika še naprej spreminja tako, da bo lahko ustrezala izzivom prihodnosti in da ne
bo živela v preteklosti.

Reformirana skupna kmetijska politika bo morala igrati nujno potrebno vlogo pri reševanju vprašanj, kot
so zanesljiva preskrba s hrano, spremenljivost trga in podnebne spremembe, a rad bi omenil tri druga načela,
ki po mojem mnenju niso nič manj pomembna.

Najprej moramo priznati, da je najboljši način za doseganje ciljev skupne kmetijske politike, da ustvarimo
uspešen in dinamičen kmetijski sektor, in mislim, da tega cilja ne bi smeli izgubiti izpred oči.

Drugič, če hočemo to doseči, mora biti skupna kmetijska politika enostavnejša, bolj pravična in preglednejša
pri izvajanju.

Nazadnje mora za denar prinesti vrednost. Vsi narodi in vsi sektorji sedaj doživljajo težke gospodarske čase
in ta odbor svarim, naj bo skrajno realističen glede svojih pričakovanj od evropskega proračuna. Po mojem
mnenju to pomeni, da bi morali zagotoviti učinkovito uporabo sredstev. Poročevalec je izdelal odlično
poročilo. Čestitam mu za njegovo delo in z veseljem ga podpiram.

John Bufton (EFD). - Gospod predsednik, v prihodnosti bo skupna kmetijska politika bolj osredotočena
na povezovanje s politiko o podnebnih spremembah. V mojem volilnem okrožju v Walesu bodo obstoječi
načrti in drugi steber zamenjani z načrtom Glastir, ki je osredotočen na cilje podnebnih sprememb in
skladiščenja ogljika. Kmetje bodo plačani po hektarju za ohranjanje vode, ponovno pogozdovanje in tako
naprej. Pri reformi SKP po letu 2013 je pomembno, da ne žrtvujemo prvega stebra zaradi spodbujanja dveh
ciljev novega stebra.

Plačilo za posamezne kmetije je pomembno za mnoge kmete, ki se zanašajo na subvencije, ki bi jih bilo
mogoče presenetljivo hitro izgubiti. Če so valižanski kmetje nezadovoljni z glastirskim režimom, ali bodo
dobili na izbiro razumne alternativne možnosti ali bodo kakor koli kaznovani, ker niso sprejeli tega načrta?
Izbira brez alternativnih možnosti ni nikakršna izbira.

Wales ima močno kmetijsko zgodovino in mnoge skupnosti so v veliki meri odvisne od kmetijstva. Sedanje
reforme kmetijske politike, ki temeljijo le na ideologiji podnebnih sprememb, bi lahko ogrozile valižansko
kmetijsko tradicijo in ekonomsko prihodnost Walesa.

Iratxe García Pérez (S&D). - (ES) Gospod predsednik, skupna kmetijska politika (SKP) si je številna leta
prizadevala, da bi se prilagodila, in sedaj vstopamo v novo fazo v tem procesu trajne reforme.

Gospod komisar, poročilo gospoda Lyona priznava vlogo, ki jo lahko kmetijstvo kot strateški sektor igra
pri prispevanju k prednostnim nalogam nove strategije Evropa 2020. Želimo močno SKP po letu 2013, ki
ohranja svoj skupni značaj, brez škode za posebno naravo nekaterih sektorjev ali regij. Njena tržna usmerjenost
se bo nadaljevala kot sedaj. Vendar pa vse večja spremenljivost trga skupaj z zahtevami mednarodnih zavez
Unije lahko negativno vpliva na prihodke kmetov.

Potrebujemo ustrezno varnostno mrežo. Neposredno pomoč je treba v celoti financirati iz proračuna Unije
in SKP mora imeti ustrezno proračunsko dodelitev za spopadanje z novimi izzivi in cilji, ki so pred njo, na
ravni, ki je vsaj enaka tisti za leto 2013, saj bi nadaljnja zmanjšanja ogrozila njeno učinkovitost.

Gospod komisar, naši kmetje si bodo znova morali prizadevati, da se prilagodijo. Spremembe, do katerih
bo prišlo, morajo spremljati realna prehodna obdobja.

Rada bi se zahvalila gospodu Lyonu in vsem poročevalcem v senci za njihovo delo. Izdelali so poročilo, ki
ga lahko mi v Parlamentu podpremo in ki bo pozitiven znak za odpravo negotovosti evropskih kmetov.

Predsednik. - Sedaj imamo problem: 23 poslancev je prosilo za besedo med postopkom „catch the eye“.
Kakor veste je v Poslovniku določeno, da jih lahko govori pet. Dalje, za celotno razpravo je bilo predvidenih
57 minut, do sedaj smo jih porabili 59, s tem, da še nista govorila niti gospod komisar niti poročevalec, da
bi zaključila razpravo.
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Glede na to, da menim, da je vprašanje zelo pomembno – dokaz je izredno število ljudi, ki so zaprosili za
besedo –, bomo dovolili besedo 10, to je dvakrat več, kot je določeno v Poslovniku.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Gospod predsednik, gospod Cioloş, opustitev določanja ravni podpore
na podlagi preteklosti in uvedba nove in pravične razporeditve sredstev iz skupne kmetijske politike med
kmete iz celotne Evropske unije, brez razlikovanja med „starimi“ in „novimi“ državami članicami je eden
najpomembnejših izzivov za skupno kmetijsko politiko po letu 2013.

Podpiram model podpore v dveh stebrih, v katerem se plačila izvajajo kmetom in so namenjena razvoju in
posodobitvi kmetij in ne lastnikom, ki jemljejo denar, a ga ne vlagajo v kmetijstvo in tako ovirajo nujne
spremembe. S sprejetjem novih izzivov mora skupna kmetijska politika ohraniti svojo skrb za okoljske
vrednote in varnost hrane. Poleg tega predlagam, da se preizkušene in testirane instrumente za urejanje trga
pusti nedotaknjene. En primer so mlečne kvote. Če bodo odpravljene, s čim jih bomo nadomestili? Seveda
obstajajo določene zamisli, a nimamo nič gotovega...

(Predsednik je prekinil govornika)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Rada bi čestitala poročevalcu, poročevalcem v senci in vsem tistim,
ki so bili udeleženi pri tem projektu, ki je posebno pomemben za prihodnost SKP.

Evropska unija mora v globaliziranem svetu s svojim trgom Skupnosti izvesti enotne ukrepe, s katerimi bo
mogoče zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano in spodbujati obnovljive vire. Prav tako mora pomagati v
boju proti podnebnim spremembam, ter okrepiti svoja prizadevanja, da bi bilo mogoče bolje izkoristiti
možnosti, ki jih ponujajo raziskave.

SKP mora nuditi možnosti in stabilen okvir, ki bo spodbujal razvoj kmetijske proizvodnje s povečanjem
produktivnosti in konkurenčnosti pa tudi z zagotavljanjem odprtega delovanja trga, s čimer zagotovi
neodvisnost strateške oskrbe v vseh ključnih proizvodnih sektorjih.

Menim, da je ključno, da ohranimo dva stebra skupne kmetijske politike in jasno razlikujemo, kje imamo
prvi steber, ki je dovolj močan za zagotavljanje pravičnega življenjskega standarda za kmete v vseh državah
članicah...

(Predsednik je prekinil govornico)

José Bové (Verts/ALE). – (FR) Gospod predsednik, najprej bi se očitno rad zahvalil našemu poročevalcu,
gospodu Lyonu, s katerim menim, da smo vsi delali na osnovi medsebojnega razumevanja, da bi se poskusili
pomakniti naprej, in rad bi na kratko povedal, le z nekaj besedami, da imamo pred sabo dokaze.

Dokaz je, da je danes Evropa neto uvoznica kmetijskih surovin. Imeti moramo velikopotezno kmetijsko in
živilsko politiko, da bomo lahko našim državljanom zagotovili izpolnjevanje njihovih potreb po živilih.

Dalje, danes imamo SKP, ki jo je treba reformirati zaradi treh razlogov. To je SKP, ki ni pravična v
gospodarskem, družbenem in okoljskem smislu. V gospodarskem smislu: količina, plačana proizvajalcem,
je manjša, kot so njihovi proizvodni stroški in SKP mora omogočiti, da se ta problem reši. V družbenem
smislu: pomoč se nepravično razdeljuje med državami, regijami in kmeti. Osemdeset odstotkov pomoči je
dodeljenih 20 % kmetov. V okoljskem smislu: potrebujemo SKP, ki spoštuje zemljo, ki spoštuje...

(Predsednik je prekinil govornika)

Peter van Dalen (ECR). - (NL) Gospod predsednik, na kratko, naslednje velja za skupno kmetijsko politiko:
sedaj imamo več držav, več prednostnih nalog in manj denarja. To zato pomeni, da je v SKP potrebna temeljita
reforma in za takšno reformo je treba začeti iz nič. Ker je hrana najpomembnejša skupna korist kmetijskega
sektorja, je treba zagotoviti proizvodnjo hrane, zlasti zaradi varne preskrbe s hrano v prihodnjih desetletjih.

Poleg tega želimo v Evropi kakovostno hrano in veliko vrednost pripisujemo dobremu počutju živali in
okolju. A kljub temu trg ne nagradi vedno naših kmetov za te prispevke za javno dobro. Njihovim globalnim
tekmecem se ni treba boriti s takšnimi zahtevami ali pa, če se morajo, so zahteve, ki jih morajo izpolnjevati,
mnogo nižje. Zato potrebujemo podporo, kjer trgu ne uspe. Dejstvo, da to poročilo poziva k pomoči po
hektarju, je pozitivna stvar. To bo preprečilo nadaljnje večanje intenzivnosti kmetijstva in zagotovilo, da bo
dosega okoljskih ciljev bolj realna možnost. Tako lahko nagradimo svoje kmete.
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Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Vsi vemo, da je skupna kmetijska politika Evropske unije zelo zapleteno in
občutljivo vprašanje. Nadaljnja uporaba tako imenovanega načela preteklosti v zvezi s podporo
kmetijstva – celo po širitvi EU – je prinesla bistveno nesorazmerje v evropsko gospodarsko politiko.

Zato je nujno čim prej uvesti objektivno pravična merila v sistem razdeljevanja naše finančne podpore za
kmete, saj bo to ustvarilo prave pogoje za ustrezno gospodarsko konkurenco med kmeti enotnega evropskega
trga.

Financiranje mora biti razdeljeno ustrezno in na uravnotežen način, da bodo imeli kmetje v vseh državah
EU pravico do enakih ravni podpore in da bodo lahko med sabo pravično tekmovali.

Po mojem mnenju bi morali zato podpreti predlog spremembe 6 v predloženem poročilu, kar bo pomagalo
na poti do pravičnega podpornega mehanizma za evropsko kmetijsko proizvodnjo.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, kmetijska politika potrebuje
skladen okvir. Ta mora okrepiti EU kot celoto, hkrati pa mora upoštevati tudi regionalne razlike. Drugi
dejavnik je zlasti pomemben za mojo domačo državo, Avstrijo, ko obravnavamo posebne okoljske in
investicijske programe.

Obstajajo ogromni izzivi, s katerimi se srečuje kmetijska politika. Ocene kažejo, da se bo svetovno prebivalstvo
povečalo na 9 milijard ljudi, hkrati pa so pred nami učinki podnebnih sprememb, kot so pomanjkanje vode
in suše. Da bi rešili te probleme, bi morala EU nujno ne le učinkoviteje sodelovati na znotraj, ampak bi morala
delovati skladno tudi v svetovnem okviru.

Seán Kelly (PPE). - Gospod predsednik, današnja razprava je bila zelo spodbudna iz vseh strani Parlamenta
s kmetijskega stališča. Zlasti pozdravljam poudarek na spodbujanju mladih ljudi h kmetijstvu, kar je
popolnoma bistveno; ne sme priti do ponovne nacionalizacije SKP; gospod komisar je dejal, da je treba dva
stebra ohraniti, ker brez prvega stebra ne bi bilo potrebe po drugem stebru, ker ne bi bilo donosno kmetovati
in zato javne dobrine ne bi bile zagotovljene; in, kakor je dejala gospa Dodd, premisliti moramo o tem, kaj
imamo v mislih z besedo „pravičen“, zlasti ob upoštevanju različnih stroškov in kupne moči po Uniji.

Tudi sam gospod Lyon je opozoril na osnovo preteklih plačil. Mislim, da je sedaj zelo pomembno, da se
kmetom pošlje jasen signal glede tega, kaj se bo verjetno zgodilo, da ne bodo prepuščeni brezumnim
špekulacijam in ne bodo vedeli, ali naj kupujejo ali prodajajo živino na podlagi modela preteklih plačil. Zato
pozdravljam či, prejšnji jasen signal glede tega s strani komisarja.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, tudi jaz bi se rad zahvalil in čestital
našemu kolegu poslancu, gospodu Lyonu, za njegovo odlično poročilo, ki predstavlja prvi pozitiven korak
v smeri preoblikovanja SKP.

Cilj nove SKP je imeti pomembno evropsko kmetijsko, živilsko, družbeno in okoljsko politiko, ne Evropo,
ki je en sam razuzdan prosti trg. Želimo, da je SKP bolj zakonita v smislu javnih sredstev, zajamčenih in
sprejetih s strani davkoplačevalca, pravičnejša pri razdeljevanju evropskih sredstev med 27 držav članic in
med kmete in učinkovitejša v ustrezni rabi javnega denarja.

Določeni bodo novi javni mehanizmi za upravljanje kmetijske proizvodnje za zagotavljanje zanesljive
preskrbe s hrano za potrošnike. Smo za močno SKP, ki ima proračun, ki ga potrebuje za doseganje svojih
ciljev. Za ta namen poročilo gospoda Lyona upravičeno izpostavlja pojav novih izzivov, s katerimi se bo
srečevala SKP: zlasti podnebnih sprememb, upravljanja voda, obnovljivih virov energije, biotske raznovrstnosti
in erozije tal.

To poročilo poziva k enostavnejši, odgovornejši SKP, ki učinkoviteje odgovarja na potrebe evropskih kmetov
v interesu doslednosti in ohranjanja...

(Predsednik je prekinil govornika)

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje skupna kmetijska
politika (SKP) je nujna in bo še dolgo časa, nenazadnje, ko gre za zaposlovanje. V Evropi se je v manj kot
10 letih zaposlovanje v kmetijstvu zmanjšalo za 25 %, izgubljenih je bilo skoraj 4 milijone delovnih mest.
Če želimo rešiti pereče vprašanje brezposelnosti, SKP ne smemo pustiti, da gre svojo pot, in moramo vlagati
v njo z zagotavljanjem ustreznih sredstev, ki vodijo do trajne rasti. Zato bo morala nova SKP zagotoviti vsaj
enako raven financiranja kot v preteklosti.
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Vendar, gospod komisar, zahteva, ki vam jo je danes podal Parlament, ni namenjena zagotavljanju enake
ravni financiranja, ampak njeno povečanje. Končna neprenosljiva zahteva je, da je danes obstoječe financiranje
enako preteklemu, zahteva pa je, da se poveča – bistveno poveča – financiranje kmetijstva. Poročilo
gospoda Lyona vsebuje nekatere zelo pozitivne elemente, ukrepe za ukrotitev spremenljivosti cen, podporo
sektorja, zagotavljanje pravičnega dohodka kmetom in zagotavljanje sedanje...

(Predsednik je prekinil govornika)

Luís Paulo Alves (S&D). – (PT) Gospod predsednik, zagovarjamo tudi močno skupno kmetijsko politiko,
ki ni usmerjena le v kmete, ampak tudi v več kot 500 milijonov državljanov Evrope, ki je opremljena z
velikopoteznim proračunom, zmožnim reševati vse večje izzive, s katerimi se srečujemo, in predvsem, ki
deluje v vseh evropskih regijah. Zagotavljanje, da se to zgodi, je ključnega pomena za Azore, kjer je kmetijstvo
nenadomestljiv steber modela trajnostnega razvoja.

Ta nova SKP bi morala opustiti zgodovinska merila za dodeljevanje sredstev, ker je bilo to do sedaj v veliki
meri v škodo Portugalski in portugalskim kmetom. Nova SKP bi morala upoštevati poseben značaj kmetijstva
in zagotoviti niz orodij za upravljanje trga in tveganj, ki bodo lahko zagotovila ustrezno delovanje trga in
stabilnost kmetijske proizvodnje.

SKP po letu 2013 bi morala povečati konkurenčnost evropskega kmetijskega modela in s tem zagotoviti
ustrezno razporeditev vrednosti na domačem trgu, ki jo ustvarjajo odnosi, ustvarjeni v živilski verigi, in
odpiranje zunanjih trgov...

(Predsednik je prekinil govornika)

Predsednik. - Imam dve zahtevi za besedo v zvezi s pravilnostjo izvajanja Poslovnika. Najprej ima besedo
gospa McGuinness.

Mairead McGuinness (PPE). - Gospod predsednik, le glede pravilnosti postopka; vem, da se drugi kolegi
strinjajo z mojo zaskrbljenostjo glede postopka „catch the eye“ in v tem smislu imate vse pristojnosti, a
poslanci, ki so v kmetijskem odboru, ki so se dejansko dolgo časa ukvarjali s to dokumentacijo in so bili v
tej razpravi že od njenega samega začetka, si po mojem mnenju zaslužijo, da poslušamo njihova premišljena
mnenja, in nase nisem mogla opozoriti, ker me niste pogledali, čeprav me je opazilo šest drugih oči okoli
vas, gospod predsednik. Dovolite mi, da sedaj, ko imam besedo, prosim Komisijo, naj komentira glede
možnosti, da se območja z omejenimi možnostmi prestavijo v prvi steber? Glede tega vprašanja bom
predložila pisno izjavo. Kolegi, upam, da podpirate moj cilj.

Predsednik. - Gospa McGuinness, zagotavljam vam, da sem vas gledal skoraj ves čas in da sem videl, da
želite besedo.

Vendar pa je težava v tem, da ta točka ni oblikovana tako: z drugimi besedami, ni oblikovana tako, da bi dali
prednost članom zadevnega odbora, ampak je oblikovana tako, da dobijo prednost tisti poslanci, ki pritegnejo
pozornost predsednika po postopku „catch the eye“ pred vsemi ostalimi. Takšna so pravila Poslovnika. Dalje,
določeno je, da bo govorilo pet oseb, čeprav smo dali besedo 10.

To je zelo pomembno vprašanje. Čas za skupine je bil razdeljen med poslance, da je vsakdo lahko imel minuto
časa za govor, a skoraj nihče ni govoril manj kot minuto in pol in ni bilo mogoče odgovoriti pozitivno, kot
bi vsi želeli, vsem, ki bi želeli podati svoj prispevek zunaj časa, dodeljenega za njihove skupine.

Sedaj ima besedo gospod Obermayr, in sicer tudi glede izpolnjevanja pravil Poslovnika.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik, predvidevam, da ste mislili name. Želel bi le nadaljevati
v zvezi s tem, kar je povedala predhodna govornica. Seveda bi se vam rad zahvalil za vašo velikodušnost, da
ste dovolili govoriti desetim govornikom in ne le petim. Seveda razumemo vaše časovne omejitve, a upam,
da nas boste tudi vi razumeli. To je zelo pomembno vprašanje. Nekateri deli Evrope delujejo pod precejšnjo
obremenitvijo in so izredno ogroženi. Seveda je vse to res tudi zunaj dela odborov.

Drugič, navedli ste, da težava glede postopka „catch the exe“ ni bila rešena. Prosimo, da se to vprašanje reši
kar se da hitro, ker ne vem, če bi se morali postaviti v vrsto dan prej ali pa zadevo predložiti tri dni prej in
potem preživeti noč tu, da bomo lahko končno dobili priložnost za besedo. Pomembno je tudi, da se nam
pove, če bomo poslušali 10 govornikov, kdo so ti govorniki.

Koristno in pravično bi bilo, da bi čim prej izdelali ustrezne strukture. Tako boste doživeli manj stresa in
boste toliko bolj priljubljeni, če boste lahko dovolili več ljudem da spregovorijo. Veseli bomo tudi, če boste
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imeli rešitev, ki bo pravična do nas. Prosim vas za popustljivost in se vam ponovno zahvaljujem za vaše
razumevanje.

Predsednik. – Imate popolnoma prav. Ta zamisel postopka „catch the eye“ s pritegovanjem pozornosti
predsednika je očitno popolnoma subjektivna, glede na to, da ima predsednik oči, vendar pa ne vidi na široko
in večstransko kot plazilci, kar pomeni, da so tisti, ki pritegnejo njegovo pozornost tisti, ki jo pritegnejo; pri
tem lahko tajniško osebje veliko pripomore. Vseeno pa imate prav: to je vprašanje, ki ga parlamentarno
predsedstvo ni primerno obravnavalo – to razumem.

To, kar na primer pravi gospa McGuinness, da bi morali imeti prednost člani zadevnega odbora, se mi zdi
popolnoma smiselno, a za to ne obstaja določba. Edina določba, ki obstaja, je, da je predsednik tisti, ki vodi
razpravo, kakor meni, da je prav, kar predsednika postavlja v izredno zapletene položaje.

Dalje, sami poslanci ne upoštevajo Poslovnika, saj se modra kartica ne uporablja za prošnje za besedo med
postopkom „catch the eye“. Modra kartica se uporablja za namene prekinitve govornika, ki govori, da bi mu
ali ji postavili vprašanje v 30 sekundah. Vendar pa imamo poslance, ki neprestano vlečejo na plan modro
kartico.

Izvesti bomo morali kratko učno uro, da se bodo poslanci naučili, da je modra kartica namenjena posebni
uporabi in da morajo, če želijo govoriti v času postopka „catch the eye“, dvigniti roko, dvigniti belo kartico
ali pa uporabiti kateri drug mehanizem in ne modro kartico.

Vendar pa ne želim podaljševati razprave. Že tako smo precej v zaostanku in v času, ki smo ga porabili za
to vprašanje, bi lahko imeli dva ali tri prispevke.

Dacian Cioloş, član Komisije. − (FR) Gospod predsednik, nisem prepričan, da je bilo postavljenih mnogo
vprašanj. Vsekakor sem opazil, da so bila nekatera načela potrjena, ki se, kakor smo videli, dobro odražajo
v poročilu.

V vsakem primeru, glavna zadeva, ki sem jo povzel iz te razprave, je, da potrebujemo skupno kmetijsko
politiko, kmetijsko politiko, ki mora biti politika Skupnosti, in da potrebujemo tudi proračun, ki mora biti
sorazmeren s cilji, ki jih določamo za kmetijstvo. Zato menim, da potrebujemo realen proračun. Po mojem
mnenju je realen proračun tak proračun, ki upošteva cilje, določene za skupno kmetijsko politiko.

Opažamo, da od naših kmetov zahtevamo vedno več. Seveda prav tako zahtevamo, da se zagotovljena
sredstva uporabljajo učinkoviteje in da so jasneje utemeljena. Vmes sem opazil, da je tu moj kolega
gospod Lewandowski, komisar za proračun; morda je prišel posebej z namenom, da nam potrdi, da bo imela
SKP proračun, sorazmeren s cilji, ki smo ji jih zastavili.

Prav tako sem upošteval dejstvo, da moramo, če želi kmetijstvo – skupna kmetijska politika – doseči cilje,
ki smo ji jih zastavili, upoštevati vse razlike med vsemi vrstami kmetijstva, ki obstajajo v Evropski uniji. To
raznovrstnost moramo upoštevati tako, da lahko v regijah, kjer se izraža, te različne vrste kmetijstva pomagajo
doseči cilje ne le z upoštevanjem oskrbe trga, proizvodnje in zanasljive oskrbe trga, ampak tudi kot potezo
v smeri boljšega priznavanja okolja, upravljanja naravnih virov in zmogljivosti gospodarskega razvoja na
podeželju. Premisliti moramo, kako lahko kmetijstvo in kmetijsko-živilski sektor prispevata k temu.

Upošteval sem tudi dejstvo, da morajo vse te misli o prihodnosti skupne kmetijske politike prav tako spodbujati
mlade ljudi, da morajo dati možnosti mladim, ki se želijo uveljaviti, ki želijo vlagati v kmetijstvo, da bo
kmetijska dejavnost tudi dejavnost prihodnosti in da bomo lahko dosegli svoje cilje.

Rad bi podal tudi jasno sporočilo in odgovoril gospodu Kellyu na vprašanje o neposredni pomoči. Mislim,
da ni nobenega dvoma, da moramo, če želimo pravičnejše kmetijstvo in preglednejšo in učinkovitejšo skupno
kmetijsko politiko, opredeliti merila za razdelitev te neposredne pomoči v skladu s cilji, ki jih bomo določili.
Zato po mojem mnenju navedbe preteklih plačil ne predstavljajo pravičnih, preglednih ali objektivnih meril.
Te navedbe preteklih plačil moramo zamenjati z mnogo jasnejšimi cilji, ki bodo ustvarili določeno mero
pravičnosti in omogočili boljše upoštevanje kmetijske raznovrstnosti, ki obstaja v Evropski uniji. To bo
državam članicam in regijam dalo sredstva, da bodo lahko dosegale boljši donos iz sredstev, ki jih imajo.

Za zaključek bi rad zagotovil, da potrebujemo skupno kmetijsko politiko za Evropo. Potrebujemo skupno
kmetijsko politiko za celotno Evropsko unijo in seveda skupno kmetijsko politiko, ki drugim regijam sveta
ne preprečuje razvoja njihovega kmetijstva.
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George Lyon, poročevalec. − Gospod predsednik, dovolite mi, da se najprej dotaknem nekaterih ključnih
tem, ki so jih med razpravo izpostavili kolegi. Nov strateški pomen za proizvodnjo hrane in SKP: vsekakor.
Dva stebra: vsekakor, s tem se strinjam. Proizvodnja hrane v osrčju SKP: da, to je natanko tisto, za kar gre
pri SKP. Vse ostalo so le dopolnila za zagotavljanje, da bomo imeli donosen kmetijski sektor, da bo lahko
prinesel okoljske koristi, da bo reševal podnebne spremembe in vse druge zadeve, ki smo jih določili v
poročilu.

Močan proračun: da, vsekakor; pravičen do starih in novih držav članic: mnogo poslancev je izpostavilo to
vprašanje in to je vprašanje, ki ga moramo obravnavati. Biti mora objektiven in pregleden glede tega, kako
se med državami članicami razdeljuje denar. Izpolnjevati morajo izzive strategije Evrope 2020. Popolnoma
nujno je, da bosta kmetijstvo in SKP obravnavana kot del rešitve za izpolnjevanje teh ciljev in ne kot del
problema.

Rad bi izrazil spoštovanje Michelu Dantinu, gospodu Häuslingu, gospodu Olejniczaku in Jimu Nicholsonu,
mojim poročevalcem v senci. Izredno smo sodelovali pri sestavljanju tega po mojem mnenju zelo močnega
poročila, ki določa jasno vizijo o tem, v katero smer želi ta parlament, da bi šla SKP po letu 2013. Rad bi
povedal, da postavlja ta parlament v izredno vpliven položaj, ko gre za poslovanje in pogajanje s Komisijo
in s Svetom za kmetijstvo. Gospod komisar, rad bi vam dejal, da pojdite skupaj z nami in lahko poskrbimo,
da bomo to vizijo uresničili skupaj.

(Aplavz)

Predsednik. - Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo danes, v četrtek, 8. julija 2010, ob 12.00.

Rad bi se ponovno opravičil tistim poslancem, ki jim nisem mogel dovoliti, da spregovorijo. Kakor pravi
gospa McGuinness, lahko svoj prispevek predložijo v pisni obliki.

To vprašanje bom predložil predsedstvu, saj gre za vprašanje, ki ga je treba razjasniti. Predsedstvu bom
predlagal tudi – in upam, da boste to podprli –, da ne bi smeli dati dovoljenja za besedo med postopkom
„catch the eye“ poslancem, ki niso prisotni, ko se razprava začne, torej, ko poročevalec predstavi svoje
poročilo ali ko dobi besedo komisar. Imamo primere, ko so poslanci užaljeni, ker niso dobili besede, a niso
ostali, da bi slišali pojasnila in zaključke komisarja ali poročevalca. Prizadevati si moramo za strogost, a za
to si moramo prizadevati vsi mi.

Pisne izjave (člen 149 Poslovnika)

Sergio Berlato (PPE), v pisni obliki. – (IT) Skupna kmetijska politika (SKP) je ena najpomembnejših politik
Evropska unije, ko upoštevamo, da znaša potrošnja za kmetijstvo približno 43 % proračuna EU. V okviru
člena 33 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti so cilji SKP zagotavljanje zmernih cen za evropske
potrošnike in pravičnega življenjskega standarda za kmete.

Posledice nedavne gospodarske in finančne krize so povprečno 12,2-odstotno zmanjšanje dohodkov kmetov
med leti 2008 in 2009, strožji pogoji za dostopanje do kreditov in povečanje stopnje brezposelnosti na
podeželskih območjih. Spremenljivost cen proizvodov na kmetijskih trgih se je močno povečala in
pričakujemo, da se bo to povečevanje še nadaljevalo. Zato menim, da bi bilo treba v prihodnji SKP ustvariti
določbo za najmanjšo varnostno mrežo, da bo mogoče negotovost cen na trgu upravljati in da bodo
zagotovljene hitre in učinkovite rešitve za gospodarsko krizo v tem sektorju.

Organizacija za prehrano in kmetijstvo ocenjuje, da se bo do leta 2050 svetovno prebivalstvo povečalo s
sedanjih 6 milijard na 9 milijard in da bo za podvojitev povpraševanja po hrani potrebno ustrezno povečanje
svetovne proizvodnje hrane. Zato bo zanesljiva preskrba s hrano glavni izziv za prihodnje kmetijstvo in
tako bo Unija odgovorna, da se jo še naprej zagotavlja zaradi Evropskih državljanov.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), v pisni obliki. – (RO) Prilagoditev SKP novim družbenim in gospodarskim
dejstvom je nujen korak. Dejansko moramo odgovoriti na nekatera ključna vprašanja, da bomo lahko to
storili. Popolnoma se strinjam s potrebo po zagotavljanju zanesljive preskrbe s hrano. Vendar pa, do kakšne
mere želimo biti neodvisni in kako pripravljeni smo za to plačati več?

Do sedaj je SKP ohranjala visoke cene za živila, ki so cenejša v drugih državah. EU ne more spodbujati proste
trgovine in hkrati ščititi svojega lastnega kmetijskega trga. Najti je treba rešitve, ki bodo EU dopustile izvajanje
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ustreznih standardov kakovosti, da bo mogoče zmanjšati razliko med cenami kmetijskih izdelkov v različnih
državah.

Vendar pa me skrbi vpliv, ki ga imajo reforme SKP na kmete. Ločevanje plačil je uspelo le usmeriti neposredna
plačila glavnim lastnikom zemljišč, ki zagotovo niso kmetje. Ločevanje je nujno, da bi se izognili presežni
proizvodnji. Vendar pa pozivam Komisijo, naj predloži nekatera pravičnejša merila, da bodo lahko kmeti
resnični upravičenci SKP. Potrebujemo spodbude za kmete, zlasti, da bi spodbudili mlade ljudi, da se preselijo
na podeželje. Vendar pa se to ne bo zgodilo ob ohranjanju sedanjega smešnega sistema neposrednih plačil.

Nessa Childers (S&D), v pisni obliki. – Skupna kmetijska politika (SKP) ima možnosti nudenja rešitev za
mnoge težave, ki sedaj vplivajo na evropske kmete, in to ni v nobeni drugi državi v EU bolj očitno kot na
Irskem, kjer obstaja enaka zaveza tako za zagotavljanje pravičnega in polnega dogovora SKP in za pomik
naprej z izvajanjem sprememb, potrebnih v kmetijstvu 21. stoletja. Vendar pa mora, da bi zagotovili zaupanje
in zavezanost kmetijske skupnosti Evrope, nova SKP nuditi stabilnost kmetom in pravično ceno, kakršna je
zagotovljena sedaj za dobrine, ki jih proizvajajo. V zameno bodo evropski državljani dobili ne le zanesljive,
visokokakovostne dobrine, za katere je zagotovljeno, da so bile pridelane po visokih standardih praks EU,
ampak bodo prav tako imeli ugodnosti socialnih in kulturnih posledic SKP, kot so tiste, ki jih vsebuje drugi
steber. Predvsem mora EU ohraniti zaupanje evropskih kmetov. Kmetijska skupnost se zaveda, da so s tem
novim dogovorom na poti spremembe in jih sedaj sprejema. Da bi izkoristile ta pozitiven odnos, morajo
ustanove EU zagotoviti dogovor, ki je sodoben in hkrati celovit in pravičen za vse.

Béla Glattfelder (PPE), v pisni obliki. – (HU) Evropa bo po letu 2013 še vedno potrebovala učinkovito in
skupno kmetijsko politiko. Zato bi bilo treba kmetijski proračun EU ohranjati vsaj na sedanji ravni.

Evropa ima posebno odgovornost, da zagotovi varno preskrbo s hrano po svetu. To je zato, ker je mogoče
v Evropi proizvesti najbolj varno hrano v okviru najstrožjih standardov za varstvo okolja. Zato je glavna
naloga SKP ohraniti zmogljivost kmetijske proizvodnje v Evropski uniji.

Zato je nujno zagotoviti, da se ne bodo neposredna plačila zmanjšala.

V primeru podpore kmetijskega razvoja v okviru drugega stebra je treba zagotoviti, da se uporablja za
kmetijske namene.

Kmete je treba zavarovati pred pretiranim nihanjem interventnih cen, ki so bile zadnjih nekaj let pogoste.
Potrebujemo orodja za tržne intervencije, v določenih sektorjih, kot so vino in mleko, pa so potrebni ukrepi
za omejitev preskrbe. To bi zmanjšalo pojav izgub kmetov, ki nastajajo zaradi nihanja cen.

Evropska trgovina z živili je mnogo bolj zgoščena kot živilsko-predelovalna industrija ali kmetijska
proizvodnja. Zelo pogosto več sto kmetov tekmuje z veliko verigo veleblagovnic in njihov pogajalski položaj
je mnogo slabši. Zato moramo pomagati izboljšati sodelovanje med kmeti. Vendar pa je za to potrebno
izvzetje iz strogih konkurenčnih pravil EU v kmetijstvu.

Uvoz iz tretjih držav bi bilo treba podvreči enako strogim predpisom glede varstva okolja, varnosti hrane,
dobrega počutja živali in drugim kot evropske kmete.

Elisabeth Jeggle (PPE), v pisni obliki. – (DE) Poročilo na lastno pobudo gospoda Lyona vključuje Parlament
na zelo zgodnji stopnji v razpravi glede prihodnosti SKP. Vsem udeležencem se želim zahvaliti za delo, ki
so ga opravili. Cilji, usmerjeni v prihodnost, so bili oblikovani za celotno Skupnost.

Obravnavati moramo tri temeljne točke, če želimo še naprej zagotavljati vsestranski in trajnostni kmetijski
razvoj po vseh Evropi. 1. Nujno je, da poskrbimo, da bo SKP po letu 2013 ustrezno financirana in da bomo
ustvarili ustrezen proračun.

2. Ohraniti je treba preizkušeno in testirano strukturo dveh stebrov z močnim prvim stebrom in enako
močnim drugim stebrom. Edini način, kako lahko ohranimo evropski kmetijski model, je zagotavljanje
proizvodnje hrane po naših najvišjih standardih v prvem stebru in v drugem stebru, da zagotovimo dobre
možnosti za razvoj podeželja ter ustvarjanje delovnih mest in infrastrukture za kmete in nekmete, za moške
in ženske in zlasti za mlade.

3. Glavna nihanja na liberaliziranih trgih in učinki podnebnih sprememb še naprej zahtevajo varnostno
mrežo. Za nas so nastali novi cilji v smislu tržne usmerjenosti, varnosti proizvodov, varstva živali in potrebe
po varstvu okolja in biotske raznovrstnosti zaradi podnebnih sprememb. Ob upoštevanju teh sprememb je
dobra kmetijska politika najboljša politika za prihodnost in ta je v interesu vseh naših državljanov.
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Sandra Kalniete (PPE), v pisni obliki. – (LV) Ta resolucija vključuje prehod s področja, kot je osnova preteklih
plačil za določanje neposrednih plačil podpore v naslednjem obdobju finančnega načrtovanja. Tako
zagotavljamo možnost prehodnega obdobja. Takšno obdobje je nujno, a celih sedem let bi bilo močno
predolgo prehodno obdobje. Zavlačevanje pri izvajanju te nove metode bi lahko negativno vplivalo na
doseganje pomembnega cilja reforme SKP – podpre, ki je ciljno usmerjena, pravična, uravnotežena, preprosta
in pregledna. En argument v korist ohranitve proračuna SKP na ravni leta 2013 so upravičena pričakovanja
novih držav članic, da bo podpora SKP v njihovem primeru primerljiva s tisto, ki je zagotovljena starejšim
državam članicam. Prepričana sem, da je lahko SKP močna in resnično skupna le, če je namenjena zagotavljanju
pravične konkurence med vsemi evropskimi kmeti. Neizkrivljena konkurenca v Evropi je prav tako predpogoj
za konkurenčnost evropskih kmetov na svetovnih trgih. Rada bi izpostavila politično voljo, izraženo v
resoluciji, za krepitev položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, da bodo lahko postale
organizacije primarnih proizvajalcev učinkovitejše in da bodo lahko govorile z velikimi trgovci in
predelovalnimi podjetji pod enakimi pogoji. Upam, da bo element razvoja podeželja v SKP konsolidiran in
da bo glavna pozornost v strategiji razvoja podeželja namenjena podeželskim skupnostim, izboljšanju stanja
okolja, posodobitvi in prestrukturiranju kmetijstva, krepitvi kohezije, izboljšanju prodaje pridelkov in
konkurenčnosti, ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju ter podnebnim spremembam,
obnovljivi energiji in biotski raznovrstnosti.

Filip Kaczmarek (PPE), v pisni obliki. – (PL) Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 je za nas
izredno pomembna. Mnogo pomembnih stvari je odvisnih od SKP – struktura proračuna Evropske unije in
prihodnost kmetijstva, kmetov in podeželja. Celoten Evropski parlament se mora zavedati pomembnosti
SKP za prihodnost EU. Seveda je ključna zadeva v zvezi z neposrednimi plačili, pa tudi potreba za odpravo
razlik med njimi v različnih državah. Danes so razlike med ravnjo plačil v različnih državah članicah prevelike.
To slabi občutek solidarnosti, enakosti in skupnosti. Kmetje potrebujejo predvsem stabilne dohodke, sedaj
in dolgoročno. Brez tega bo zelo težko posodobiti kmetije in zelo težko bo ohraniti ugoden vpliv kmetijstva
na naravno in kulturno okolje. Zato si prizadevajmo, da bi pomagali zagotoviti, da bodo prihodnje spremembe
v skupni kmetijski politiki pripeljale do stabilnih dohodkov za evropske kmete. Hvala lepa.

Mairead McGuinness (PPE), v pisni obliki. – Pozdravljam to poročilo, ki je prvi korak pri pregledovanju
oblike in narave skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. To poročilo potrjuje, da bomo imeli po letu
2013 SKP, da bi morala ta ostati skupna politika in da bi moral biti njen proračun ohranjen vsaj na sedanjih
ravneh. V poročilu je odločno navedeno, da mora ta politika ostati na ravni EU, in zavrnjeni so poskusi za
njeno ponovno nacionalizacijo. Kmeti bi si morali vzeti k srcu, da ta Parlament razume njihove skrbi. SKP
po letu 2013 bi morala podpreti aktivne proizvajalce in jih nagraditi za hrano, ki jo proizvajajo, in za mnoge
javne dobrine, ki jih zagotavljajo družbi – vključno z dobrim počutjem živali na visoki ravni in z visokimi
okoljskimi standardi. Tržni podporni ukrepi bodo bistveni pri zagotavljanju ustreznih varnostnih mrež proti
drastični spremenljivosti trga, ki bo verjetno značilna za trg v prihodnosti. Le sedem odstotkov kmetov EU
je mlajših od 35 let – to je močan opomin, da moramo zagotoviti obstoj pogojev, da bodo mladi ljudje še
naprej kmeti. V SKP po letu 2013 se je treba nujno močno osredotočiti na mlade generacije, da bi zagotovili
inovativen in učinkovit razvoj kmetijstva.

Ivari Padar (S&D), v pisni obliki. – (ET) Najprej bi se rad zahvalil kolegu, gospodu Lyonu, ker je pripravil
zelo uravnotežen osnutek poročila. Menim, da nam je to že omogočilo, da ustvarimo dobro osnovo za
razpravo v bližnji prihodnosti. Sprememba kmetijske politike je morda ena največjih nalog tega plenarnega
zasedanja. Res je, da bomo začeli preizkušati sadove teh zakonov mnogo kasneje, morda deset let kasneje.
Čeprav je najpomembnejša naloga kmetijstva zagotavljanje hrane, je pomembnost kmetijstva za javni interes
vse bolj priznana, ne glede na to, ali se kaže v socialni politiki, v okolju ali kulturi. Sorazmerno majhen del
prebivalstva dejansko nahrani 100 % ljudi, gospodarno uporablja tla in skrbi za družbeno ravnovesje na
podeželju po vsej Evropski uniji. Poročilo je dobra osnova za nadaljnje razprave. Zahvaljujem se vam za
pozornost.

Ulrike Rodust (S&D), v pisni obliki. – (DE) Zahvaljujem se poročevalcu. Mnoge zamisli iz moje skupine so
bile vgrajene v poročilo, ki je pred nami, in sedaj imamo zelo dober rezultat.

Naš primarni cilj mora biti zagotavljanje visokokakovostne proizvodnje hrane v Evropi.

V razpravi o organizaciji agrarne reforme pogosto govorimo o nadomestitvi javnih dobrin. Po mojem mnenju
gre ta razprava v pravo smer.

Le če bodo državljani EU prepričani, da resnično potekajo prizadevanja in da se denar ne izplačuje preprosto
le preko pulta, bo skupna kmetijska politika dobila priznanje, ki si ga zasluži.
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Razvoj podeželja igra večjo vlogo kot kdaj koli prej. Da bi preprečili uničenje in dezertifikacijo našega
kmetijstva, moramo razviti nadaljnje instrumente, ki bodo ustavili množične selitve s podeželja.

Aktivno podeželje je privlačno življenjsko okolje, ne le za kmete, ampak tudi za ljudi, ki ne želijo živeti v
mestih.

Poročilo, kakršno je sedaj, bi morali na plenarnem zasedanju odobriti z veliko večino, da bi pokazali jasno
viden signal.

Csaba Sógor (PPE), v pisni obliki. – (HU) Ko se je začel proces evropskega povezovanja, skupna kmetijska
politika ni le zagotovila zanesljive preskrbe s hrano za prebivalstvo, ampak je položila tudi temelje za sodobno
evropsko kmetijstvo in druge posebne politike. Vendar pa je Evropska unija nedavno pridobila 12 novih
držav članic. To pomeni, da je EU pridobila novo kmetijsko prebivalstvo 7 milijonov ljudi poleg 6 milijonov,
ki jih je imela pred letom 2004. Polet tega se je po pristopu novih držav članic kmetijsko zemljišče EU v
velikosti 130 milijonov hektarjev povečalo za 40 % na 185 milijonov hektarjev. V času pristopa so nove
države članice pričakovale, da bodo s časom njihovi kmetje prejeli enako raven podpore od SKP kot kmetje
v starih državah članicah. Vendar pa je to mogoče doseči le, če sredstva, namenjena kmetijski politiki, po
letu 2013 ne bodo zmanjšana. EU mora upoštevati različne razmere in potrebe držav članic, saj bo evropsko
kmetijstvo le spodbujalo interese držav članic, kmetov in državljanov enako, če sredstva ne bodo razdeljena
nepravično zaradi razlik v ravneh posodabljanja.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D), v pisni obliki. – (HU) Skupna kmetijska politika zahteva temeljno in drzno
reformo, v kateri so upoštevane posebne razmere novih držav članic. Ohranjanje SKP je smiselno le v očeh
evropskih davkoplačevalcev in opravičljivo na pogajanjih s finančnimi ministri, če lahko pokaže, da lahko
kmetijstvo poleg evropske varne hrane zagotovi tudi socialne in okoljske javne dobrine za družbo. Menim,
da lahko le obsežna reforma reši skupno kmetijsko politiko. Investicije novih držav članic v kmetijstvo bi
bilo treba podpirati s subvencioniranimi bonitetami, drugače bo evropsko kmetijstvo delovalo na dveh ali,
ob upoštevanju razmer v Romuniji in Bolgariji, treh različnih ravneh razvoja. To bo še bolj povečalo vrzel
med EU15 in 12 novimi državami članicami. Doseganje „zelenega“ kmetijstva in proizvodnja okolju prijaznih
javnih dobrin zahtevata nova vlaganja, zlasti v novih državah članicah. Kmetov ne bi smeli kaznovati, ampak
jim dati finančne spodbude, da jim pomagamo kupiti stroje, ki omogočajo okolju in tlom prijazno obdelovanje,
nadomestitev genskega sklada za gojene vrste in naložbe za varstvo okolja in čistosti vode.

Artur Zasada (PPE), v pisni obliki. – (PL) Pri reformiranju SKP ne smemo pozabiti na načela povezovanja,
solidarnosti in skupnosti. Neposredna plačila bistveno vplivajo na zanesljivo preskrbo s hrano. Ne pomagajo
le stabilizirati dohodke kmetov, ampak nadomestijo tudi stroške ravnanja skladno z vedno večjimi zahtevami,
ki se uveljavljajo za kmetijstvo. Če ne bomo odpravili razlik na ravni neposredne podpore, bo ta
instrument – glavni finančni instrument SKP – še naprej razdeljeval Evropsko unijo na stare in nove države
članice. Odmik od preteklih meril razdeljevanja ne bi bil le simbolična gesta bolj celovitega povezovanja,
ampak bi prispeval tudi k zagotavljanju enakih pogojev konkurenčnosti na enotnem trgu Skupnosti. Dalje,
nujno je, da je strategija razvoja podeželja še naprej ključni element SKP, ki podpira gospodarski in socialni
razvoj v širokem smislu. Tu temeljno vlogo igrajo nenehno prestrukturiranje in posodabljanje kmetij in tudi
mnoge inovacijami, namenjene povečanju učinkovitosti in izboljšanju konkurenčnosti v povečani Uniji.
Močan drugi steber je priložnost za pomoč mladim kmetom, da se začnejo ukvarjati s kmetijstvom in tudi
da izboljšajo kakovost življenja, za aktivacijo družbe in izboljšanje položaja žensk na podeželju.

4. Obnovitev pogajanj z državami Mercosur zaradi sklenitve pridružitvenega
sporazuma in posledice za kmetijstvo EU - Priprave na prihodnji sestanek voditeljev
EU in Brazilije 14. julija v Brasilii (razprava)

Predsednik. – Naslednja točka je razprava o:

- vprašanju Komisiji za ustni odgovor o obnovitvi pogajanj z državami Mercosur zaradi sklenitve
pridružitvenega sporazuma in posledicah za kmetijstvo EU, ki so ga predložili gospa McGuinness, gospod Deß,
gospod Papastamkos, gospa Mathieu, gospa Nedelcheva, gospod Dantin, gospod La Via, gospa Jeggle,
gospod Jahr, gospa Klaß, gospa Köstinger, gospa De Lange, gospod Silvestris, gospa Lulling, gospod Glattfelder,
gospa Herranz García, gospod Mato Adrover, gospod Dorfmann, gospod Kalinowski, gospod Daul,
gospa Patrão Neves, gospod Siekierski, gospod Béchu, gospod Niculescu, gospod Mayer in gospod Audy v
imenu skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), gospod Nicholson in
gospod Wojciechowski v imenu skupine Evropskih konservativcev in reformistov, gospod Bové v imenu
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skupne Zelenih/Evropske svobodne zveze, gospod Lyon v imenu skupine Zavezništva liberalcev in demokratov
za Evropo ter gospod Capoulas Santos in gospa Kadenbach v imenu Skupine naprednega zavezništva
socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (O-0079/2010/rev. 2 - B7-0315/2010), in

- vprašanju Komisiji za ustni odgovor glede priprav na prihodnji sestanek voditeljev EU in Brazilije 14. julija
v Brasilii, ki ga je predložil gospod Yáñez-Barnuevo García v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov
in demokratov v Evropskem parlamentu (O-0091/2010 - B7-0317/2010).

Mairead McGuinness, vlagateljica. − Gospod predsednik, hvala za vaše pojasnilo v zvezi z eno minuto, a
dovolite mi, da izkoristim to priložnost: pravilnost postopka. Bila sem ena od vlagateljic prvega vprašanja
za ustni odgovor. Niti malo nisem zadovoljna, da imamo sedaj skupno razpravo z združitvijo dveh vprašanj.
Že od maja poskušam doseči, da bi prišlo vprašanje držav Mercosur na dnevni red. Menim, da to ne bi smelo
biti skupno vprašanje, in rada bi, da je izrazila svoje popolno nasprotovanje temu, kar se je zgodilo to jutro.
Ne vem kako ali zakaj se je to zgodilo. Zaradi tega sem izredno nezadovoljna. Ali se lahko vrnem k temu v
razpravi? Rada bi pojasnilo, prosim, in upam, da me bodo drugi kolegi podprli.

Predsednik. - Gospa McGuinness, kakor veste, ker ste dolgoletna poslanka tega parlamenta, je konferenca
predsednikov tista, ki je odločila, da mora biti razprava organizirana tako in tako tudi bo. Seveda sem si
zabeležil vaše nezadovoljstvo v zvezi s tem vprašanjem, a prosim vas, da razumete, da o tem sedaj ne bomo
začeli razpravljati, ker drugače nihče od poslancev, ki bi morali govoriti, tega ne bo mogel storiti.

James Nicholson, vlagatelj. − Gospod predsednik, mislim, da imamo danes težave zaradi pomanjkanja
posvetovanja. Mislil bi, da bi morali kot vlagatelji vprašanja o državah Mercosur dobiti vsaj dostojnost, da
se z nami posvetujete, zakaj je do tega prišlo. Vem, da je konferenca predsednikov bistvena, ampak,
gospod predsednik, ste zelo ugleden član predsedstva tega parlamenta in upam, da boste predsedstvu
posredovali sporočilo, da morate za razpravo o kmetijstvu v tem Parlamentu dodeliti dovolj časa.

Danes očitno ni bilo dovolj časa. Videli ste zahteve in videli ste težavo. Nam lahko uspe, da bi ta parlament
delal za poslance Parlamenta in ne za upravo Parlamenta? Smo ljudje, ki smo bili izvoljeni, da zastopamo
naše ljudi in ne upravo, ki se ji plačuje velike mastne plače...

(Predsednik je prekinil govornika)

Predsednik. - Gospod Nicholson, zabeležili smo vaše besede in seveda bomo vaše skrbi posredovali
parlamentarnemu predsedstu. Uprava ni tista, ki organizira razprave. Uprava pomaga političnim organom
organizirati razprave.

Mairead McGuinness, vlagateljica. − Gospod predsednik, ne gre za to, ker je poletje in vsi trpimo. Preprosto
gre zato, ker podajamo zelo tehtne točke in ker resno jemljemo svoje naloge. Vzela bom 30 sekund, ker
imam dve prazni strani. Komisiji sem postavila pet vprašanj. Ne nameravam govoriti, dokler ne slišim
odgovorov. Ponovno bom spregovorila ob koncu te razprave.

Predsednik. – Najlepša hvala, gospa McGuinness. Kasneje vam bom dodelil čas, ki ga niste uporabili sedaj.

James Nicholson, vlagatelj. − Mislim, da so bili mnogi presenečeni zaradi nedavne odločitve Komisije, da
ponovno odpre pogajanja z državami Mercosur glede sporazuma o prosti trgovini. Ko vstopamo v obdobje,
ko bomo priča reformi SKP, in o tem smo ravno razpravljali, vsi vedo, da bo kmetijstvo glavni del tega
sporazuma.

Medtem ko sprejmem, da je delo Komisije v okviru pravic do ponovnega odprtja pogovorov, pa bi bilo
mnogo bolje, da bi o svojih namerah obvestili Parlament. To vprašanje povzroča možnost odprtja Pandorine
skrinjice v mnogih sektorjih evropskega kmetijstva in zato resno dvomim v modrost tega, da se lotimo
kakršnega koli prihodnjega dogovora.

V Braziliji in Argentini obstajajo resne težave glede sledljivosti živali in drugih zdravstvenih in varnostnih
vprašanj. V zadnjem poročilu misije FAO v državi Santa Catarina je zaključeno, da je bilo zelo malo kontrol
v zvezi z živino, ki je potovala iz Argentine v Brazilijo ali seveda med različnimi državami v Braziliji. Dalje,
pravila o označevanju ušes se niso izvajala. Le nekaj primerov med mnogimi je, ki sem jih lahko naštel iz
poročila FAO lani oktobra.

Gospodu komisarju moram zelo odkrito povedati, da bo, če bo še naprej vztrajal na tej poti, na vsakem
koraku naletel na nasprotovanja. Do neke mere lahko razumem, zakaj se morda to zdi kot privlačna možnost,
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saj razprave STO nikakor ne napredujejo, a resnično menim, da lahko to uniči STO. Če bo Mercosur uspel
doseči dogovor z EU, zakaj bi morale te države še naprej sodelovati v pogajanjih STO?

Razumeti morate, da ne bo nikakor zmanjšana raven standardov zdravja, dobrega počutja ali sledljivosti
živali. Potrošnike in proizvajalce v Evropski uniji je treba zavarovati in mislim, da s trgovinskim sporazumom
z državami Mercosur tega ne bomo dosegli. Vsekakor bo imel popolnoma nasproten učinek.

José Bové, vlagatelj. − (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, ponovno odprtje pogajanj z državami
Mercosur ob pripravah Evropske unije za ponovno opredelitev njene kmetijske politike razkriva nevarno
pomanjkanje doslednosti s strani Komisije. Evropa že uvaža 500 000 ton govedine. Še večje odprtje trga bi
bilo neugodno za evropske govedorejce na območjih z omejenimi možnostmi brez vsakega jamstva glede
spoštovanja zdravstvenih in socialnih standardov. Tega ne moremo sprejeti.

Evropa kupi 38 milijonov ton soje in krme za govedo. Uvoz iz Brazilije in Argentine predstavlja monopol
nad več kot 19 milijoni hektarjev zemljišč. Zgoščeni so v rokah treh podjetij: Cargill, ADM in Bunch. Med
leti 2001 in 2004 je soja uničila več kot 1,2 milijona hektarjev tropskega in ekvatorskega gozda. Je eden
glavnih vzrokov za povečanje emisij toplogrednih plinov in izgubo biotske raznovrstnosti.

Evropski Parlament se je odločil, da bo izdelal poročilo o obnovi neodvisnosti v zvezi z rastlinskimi proteini
za hranjenje živine. Odločitev je spodbudila potreba po okolju prijaznem kmetijstvu in boju proti podnebnim
spremembam. Ta prizadevanja bo popolnoma razveljavil osnutek dvostranskega sporazuma. Ponovno
Evropska komisija izdaja in prodaja svoje kmetijstvo in svoje kmete, da bi dobila priložnostne koristi za
storitvena podjetja. Te koncesije ne bodo služile interesom kmečkih družin držav Mercosur, ampak le tistim
v kmetijsko-industrijskih skupinah. Prepričljiv dokaz tega je mogoče najti v poročilu skupine Tyson,
korporacije ZDA in težke kategorije na mednarodnem mesnem trgu, ki je naznanila, da je vlagala v
Brazilijo – navajam, to je v njenem poročilu –, da bi to državo izkoristila kot platformo za izvažanje v Evropo.

Druga podjetja, kot je Doux Group, so že predvidevala to potezo z odkupom brazilske skupine Frangosul
leta 1998. Mnogi perutninarji, zlasti v Bretanji, so plačali ceno za ta posel.

Kaže, da želi Evropa slediti svoji politiki preseljevanja z okrepitvijo svojih napadov na kmete. Ustaviti moramo
ta nori proces tako, da svojim državljanom ponudimo kakovostno in lokalno proizvedeno hrano.

George Lyon, vlagatelj. − Gospod predsednik, poskusil bom biti kratek. Obstajajo resnične skrbi glede
ponovnega odprtja pogajanj z državami Mercosur.

Predstavljam Škotsko, ki ima ekstenzivno proizvodnjo govedine. To je sistem z visokimi stroški in nujno je,
da se ta proizvodni sistem nadaljuje, če Škotska ne želi doživeti, da bo opuščen velik del njene zemlje zaradi
cenenega uvoza, ki poplavlja trg. Obstaja resna skrb, da lahko doživimo žrtvovanje naše škotske govedorejske
industrije zaradi potrebe po pogajanjih in sprejetju dogovora z državami Mercosur.

Zato bi rad izpostavil številna vprašanja v zvezi s tem, kar ni le škotsko vprašanje, ampak je tudi vprašanje
za Irce ali Francoze in celotno Evropo. Zlasti bi vas rad vprašal, zakaj se zdi, da ni bilo nikakršnega posvetovanja
s tem Parlamentom in s parlamentarnim Odborom za kmetijstvo pred objavo. Zagotovo bi, vsaj v smislu
spoštljivosti, predhodno obveščanje o objavi pomagalo poskusiti zagotoviti primerne odnose med
Parlamentom in vami glede tega vprašanja.

Drugič, kakšen pogajalski mandat bodo imeli pogajalci v smislu kmetijskih proizvodov? Ali mi lahko, prosim,
nekdo pove, o čem se smejo pogajati? Koliko ton govedine? Koliko dostopa? Ni tarife ali obstajajo minimalne
tarife? Nam lahko, prosim, nekdo pove, kakšen je ta mandat?

Še dve točki. Kdaj bo izvedena ocena vpliva, da bomo izvedeli, kakšen bi lahko bil vpliv morebitnega dogovora,
ne glede na njegov obseg? Vedeti bi morali vsaj kakšen je vpliv, preden postanemo del nečesa, zlasti v času,
ko se ponovno pogajamo glede SKP in ko se odločamo o tem, kako bo določena prihodnja podpora za
kmetijstvo. Ti dve zadevi sta popolnoma povezani in zato moramo razumeti kakšen bo vpliv.

Nazadnje, kako je pri tem vprašanju udeležen komisar za kmetijstvo? Do danes smo slišali zelo malo glede
tega, kakšna bo njegova vloga pri teh pogajanjih in ali je odgovoren za določanje mandata za vaša pogajanja.
Ali bodo izvedena pogajanja s tem parlamentom preden bo dosežen kakršen koli končni dogovor? Rad bi
slišal nekatere odgovore na ta vprašanja.
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Predsednik. - Rad bi vas vse opozoril na dejstvo, da so govorniki, ki so sedaj prispevali s svojim govorom,
med njimi tudi gospod Capoulas Santos, člani vlagateljev prvega vprašanja, o katerem razpravljamo, in da
je govornik, ki sledi, Yáñez-Barnuevo García, vlagatelj drugega vprašanja.

Luis Manuel Capoulas Santos, vlagatelj. – (PT) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje,
Latinska Amerika kot celota in zlasti države Mercosur so strateške partnerke Evropske unije. Imamo skupno
zgodovino in družbene vrednote. Dalje, to je geopolitično območje, kjer so svoboda, demokracija in
spoštovanje človekovih pravic močno napredovali. Poglobitev političnih in kulturnih vezi in maksimiranje
medsebojnih koristi v gospodarskem smislu sta zato popolnoma smiselna.

Zato pozdravljam evropsko odločitev za ponovno odprtje pogajanj glede pridružitvenega sporazuma z
državami Mercosur, čeprav obžalujem in obsojam nedavne protekcionistične ukrepe Argentine, ki so
popolnoma v nasprotju z duhom odprtosti, ki ga je pokazala evropska stran.

Vendar pa moram opozoriti Komisijo na morebitne negativne posledice za evropski kmetijski sektor, če ne
bomo teh pogajanj vodili previdno. Vsi poznamo razpon neravnovesij v naši trgovini z državami Mercosur
in zadevne proizvodne pogoje in zahteve za kmete na obeh straneh Atlantika.

Zaradi tega bi rad, poleg vprašanj, ki so bila uradno pisno predložena, zlasti tisto, ki vsebuje vprašanje glede
načina, kako namerava Komisija obravnavati vprašanje občutljivih proizvodov, vedel, kako se namerava
odzvati na razumljiv ukrep Argentine.

Luis Yáñez-Barnuevo García, vlagatelj. – (ES) Gospod predsednik, danes je dan za čestitke: prva od teh je
namenjena španskemu ministru za zunanje zadeve, gospodu Moratinosu, ki je uspel pripeljati številne
kubanske politične zapornike v Španijo ali pa bo to storil; tudi Guillermu Fariñasu, političnemu zaporniku,
ki je z gladovno stavko, vztrajnostjo in žrtvovanjem dosegel svobodo za te zapornike.

Predvsem pa bi, če se sedaj obrnem k vprašanju, zaradi katerega smo tu, čestital Svetu, ker je začel pogajanja
v zvezi s pomembnim trgovinskim sporazumom, ki je tudi političen in je povezan s sodelovanjem med
Evropsko unijo in državami Mercosur, o katerem se je odločalo na madridskem vrhovnem srečanju 18. maja
letos. V nasprotju s povedanim je Parlament vedno znova izražal svojo podporo za ta pogajanja v okviru
Delegacije za odnose z državami Mercosur, Delegacije pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
(EuroLat) in samih plenarnih zasedanj na več parlamentarnih zasedanjih. Govorimo o tem, kaj bi lahko in
kaj bi moral biti najobsežnejši trgovinski sporazum, ki obstaja na svetu in bo prinesel razvoj, blaginjo,
napredek, zaposlitev 800 milijonov ljudi in presenetljivo povečanje izmenjave dobrin, trgovskega blaga in
storitev med tema dvema regijama.

Kmetijstvo je le en del tega makro sporazuma. Med pogajanji bo treba iskati uravnotežene sporazume, a ne
z miselnostjo protekcionizma, ki je sovražnik razvoja in blaginje; evropskega protekcionizma in tudi
protekcionizma nekaterih držav Mercosur. V vsakem primeru predstavljajo industrija in storitve 97 %
evropskega bruto domačega proizvoda in kmetijstvo le 2,1 %. Zato se moramo spoprijeti s strahovi v smislu
njihovih ustreznih velikosti in upravičenosti.

Gospod komisar, naslednje vrhovno srečanje med Evropsko unijo in Brazilijo, ki bo potekalo 14. julija, bi
moralo tako služiti spodbujanju in pospeševanju teh pogajanj, katerih končanje je dobilo še večji pomen v
času gospodarske krize, ki jo doživljamo, ta sporazum bo prispeval k rešitvi zanjo.

Karel De Gucht, član Komisije. − Gospod predsednik, glede na to, da je to skupna razprava in v dogovoru s
predsedujočim, bi rad na začetku seje obravnaval posledice pridružitvenega sporazuma z državami Mercosur
in prihodnji sestanek voditeljev. Tako bom z veseljem odgovoril v kakršni koli obliki, ki jo določi predsedujoči.

Če začnem z državami Mercosur, ponovni začetek pogajanj za pridružitveni sporazum z državami Mercosur
je izredno pomemben za EU, v političnem in tudi v gospodarskem smislu. V političnem smislu je Mercosur
največji projekt regionalnega povezovanja v Latinski Ameriki, zaradi česar je odveč vztrajati na geopolitičnem
pomenu krepitve naših vezi s to celino. Imamo sporazume s Čilom in Mehiko in nedavno smo končali
pogajanja s Kolumbijo, Perujem in Srednjo Ameriko, torej je edino smiselno, da sodelujemo tudi z državami
Mercosur.

V gospodarskem smislu bi lahko uspešen gospodarski sporazum prinesel pomembne koristi za EU in tudi
za Mercosur. V teh težkih gospodarskih časih si ne moremo privoščiti in spregledati potenciala tega sporazuma
za naši dve regiji v smislu delovnih mest in rasti.

21Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



Mercosur je velik in dinamičen gospodarski subjekt, s celotnim BDP v višini 1 300 milijard EUR in pričakovati
je, da bodo stopnje rasti BDP dosegle 5 % v letu 2010 in 4 % v letu 2011. Postaja vse pomembnejši partner
za EU. V smislu izvoza EU je enakovreden Indiji in prednjači pred državami, kot sta Kanada in Koreja. V
preteklih štirih letih, dokler ni udarila kriza, se je izvoz EU v Mercosur povečal za več kot 15 % letno.

V smislu zunanjih neposrednih naložb je Mercosur tudi ključni partner. Naložbe EU v Mercosur znašajo več
kot 165 milijard EUR – več kot naložbe EU v Kitajsko, Indijo in Rusijo skupaj. Glede na njegovo velikost in
možnosti in tudi glede na dejstvo, da je Mercosur še vedno razmeroma zaščiten trg, bi lahko bile gospodarske
koristi za podjetja EU med najpomembnejšimi od sporazumov o prosti trgovini, ki so bili nedavno sklenjeni
ali pa o njih sedaj potekajo pogajanja EU s pomembnimi trgovinskimi partnerji, kot sta Koreja in Indija.

Ponoven začetek teh pogajanj je tudi znak zavezanosti obeh regij, da še naprej spodbujata prosto trgovino
in zavračata protekcionizem. Komisija je to odločitev sprejela po temeljitem pregledu in poglobljeni notranji
razpravi. Ob doseganju te odločitve je Komisija pozitivno ocenila navedbe, ki jih je Mercosur podal med
neuradnim dialogom na tehnični ravni glede vprašanj, kot so blagovna trgovina, javno naročanje ali nekateri
storitveni sektorji.

Dovolite mi, da dodam, da sem takoj potem, ko je Kolegij sprejel to odločitev, prišel v odbor INTA in smo
podrobno razpravljali o ponovnem začetku pogajanj. Lahko bi celo dodal, da Svet meni, da sem z Evropskim
parlamentom ravnal mnogo bolje, kot z njimi, torej sploh niso bili zadovoljni. To smo storili na isti osnovi
mandata, ki ga imamo, zato nismo potrebovali novega mandata. To je bila prava odločitev Kolegija in
Parlament je bil o tem obsežno obveščen takoj za tem.

Vendar pa mora biti sedaj zelo jasno, da bližnji odnos naših partnerjev držav Mercosur vsekakor dopušča,
da se pogajanja ponovno začnejo, a seveda to ni zagotovilo za uspešen zaključek. To je nekaj popolnoma
drugačnega. Da bi zaključili, bomo morali s pogajanji doseči velikopotezen sporazum, namreč v sektorjih,
kot je trgovina z blagom in storitvami, ali na področju intelektualne lastnine, vključno z geografskimi
označbami.

Prvo srečanje z državami Mercosur je prejšnji teden potekalo v Buenos Airesu. To je bil dokaj tehnični krog
za dosego osnove po več kot pet letih odgoditve, na katerem je bilo določeno, kje so ostala pogajanja v letu
2004, kakšna so vprašanja procesa in načini za nadaljevanje pogajanj. Seveda bomo skrbeli, da bosta Evropski
parlament in Svet popolnoma obveščena o razvoju pogajanj.

Glede vaših posebnih vprašanj, Komisija dela na podlagi direktiv v zvezi s pogajanji, ki jih je Svet sprejel leta
1999. Te direktive Komisiji nalagajo, da mora s pogajanji doseči uravnotežen in vsestranski sporazum z
državami Mercosur z namenom, da se bistveno liberalizira vsa trgovina v skladu z obveznostmi EU v STO.
To velja za vsa področja, ki morajo biti zajeta v sporazumu, vključno s kmetijstvom.

Komisija se zelo dobro zaveda občutljivosti kmetijstva v teh pogajanjih in bo ta element upoštevala pri
pogajanjih z državami Mercosur. Upoštevati moramo tudi, da imamo velike ofenzivne kmetijske interese
tudi v državah Mercosu, kot so vino, sir, sadje in zelenjava ter geografske označbe. V tem okviru se zavedamo,
da lahko postanejo nujni spremljajoči ukrepi za najbolj občutljive sektorje. Vendar pa je mnogo prezgodaj
razpravljati, kaj bi lahko ti ukrepi zajemali. S pogajanji šele začenjamo in nismo še začeli razpravljati o vsebini.

Za sedaj še nismo podali kmetijskih ponudb in postavljeno je bilo vprašanje – ne vem, kdo ga je postavil – o
položaju komisarja za kmetijstvo v zvezi s tem. Ni komisar za trgovino tisti, ki odloča, kakšne kmetijske
ponudbe bodo predložene. To se morava dogovoriti komisar za kmetijstvo in jaz in, če se ne bova dogovorila,
potem zadevo predava Kolegiju komisarjev in odločitev sprejme Kolegij komisarjev. Tako potekajo stvari,
torej je gospod Dacian Cioloş v celoti vključen v te razprave.

Vemo tudi, da bomo morali upoštevati pretekle kmetijske ponudbe, ki jih je EU podala v krogu pogajanj v
Dohi, pri čemer je pričakovati, da bo Mercosur eden glavnih upravičencev. Dovolite mi, da v tem okviru
pojasnim, da ponoven začetek pogajanj z državami Mercosur nikakor ne uničuje naše zavezanosti za uspešen
zaključek razvojne agende iz Dohe. Načeloma se pogajamo le za sporazume o prosti trgovini, ki so združljivi
s pravili STO in ki gredo z gradnjo na pravnem redu STO mnogo dlje po obsegu kot krog pogajanj v Dohi.
Menim, da je mogoče uspešno skleniti obe pogajanji, če bomo sprejeli prave odločitve.

Glede varnosti hrane je samoumevno, da mora uvoz v celoti spoštovati zahteve EU glede varnosti hrane.
Naj bo zelo jasno, da se v pogajanjih ne nameravamo odpovedati svojim zahtevam glede zdravja in varnosti,
niti z državami Mercosur, niti s komer koli drugim! Pristop EU v vseh trgovinskih pogajanjih zagotovo ni
zmanjšati raven zaščite EU. Pravila STO nam dajejo pravico, da vzpostavimo svojo lastno raven zaščite, če
ta temelji na priznanih znanstvenih dokazih – to je nedotakljiva pravica.

08-07-2010Razprave Evropskega parlamentaSL22



Nazadnje, glede vpliva morebitnega sporazuma, trajnostna ocena vpliva trgovinskega sporazuma med EU
in državami Mercosur je že bila izvedena in je javnosti na voljo od marca 2009. Poleg tega bo Komisija v
prihodnjih mesecih dokončala to oceno vpliva z bolj osredotočeno gospodarsko študijo.

Dovolite mi, da se sedaj obrnem na vrhovno srečanje med EU in Brazilijo in začnem s kratkim pregledom
naših odnosov. Brazilija ima nesporno mednarodno veličino, ki je v skladu z velikostjo njenega ozemlja,
njenega prebivalstva in njene gospodarske učinkovitosti. Podpira večstranskost, je članica G20 in ključna
akterka v svetovnih razpravah o podnebnih spremembah, gospodarskem upravljanju, reformi ZN, trgovinskih
vprašanjih in odpravi revščine. Dalje, Brazilija pogosto deluje kot neuradni most med zahodnimi državami,
državami v vzponu in državami v razvoju. Brazilija je ena od devetih držav, s katerimi je EU sklenila strateško
partnerstvo. Partnerstvo izhaja iz leta 2007, skupni akcijski načrt, ki prevaja partnerstvo v otipljiva dejanja,
pa iz leta 2008.

Mnogoterost skupnih pobud, raven medsebojnega razumevanja in poglobitev odnosa, ki vključuje 18
dialogov v teku, so priča našemu zadovoljstvu z izvajanjem skupnega akcijskega načrta. To bo četrto vrhovno
srečanje med EU in Brazilijo, na katerem nameravamo popisati napredek v naših odnosih in razpravljati o
glavnih globalnih izzivih. To je še posebno primeren čas za takšno oceno, ker se mandat predsednika Lule
bliža koncu.

Glede okoljskih vprašanj, na tretjem vrhovnem srečanju v Stockholmu smo načrtovali sodelovanje ob
upoštevanju vrhovnega srečanja, ki je lani decembra potekalo v Københavnu, in pobude o bioenergiji, v
katero so vključene Brazilija, EU in Afriška unija. Prihodnji konferenci v mestih Cancun in Nagoya o podnebnih
spremembah in biotski raznovrstnosti sta uvrščeni visoko na agendi vrhovnega srečanja, saj je okrepljeno
usklajevanje z Brazilijo ključnega pomena za uspešen izziv.

Dalje, na predlog predsednika Lule na vrhovnem srečanju med EU in državami Mercosur v Madridu
obravnavamo skupno stališče z Brazilijo za Cancun. Komisija Afriške unije je prejela naš skupni predlog o
tristranskem sodelovanju v zvezi z bioenergijo in upamo, da se bomo kmalu slišali z njimi.

V smislu sodelovanja na večstranskem forumu nadaljujemo z usklajevanjem pred vrhovnim srečanjem G20
v Seulu, da bi dobili podporo Brazilije za pridobitev ustreznega predstavljanja EU v sistemu ZN in da bi se
namerno začeli ukvarjati z dosego zaključka kroga pogajanj v Dohi. Brazilija želi okrepiti svoj vpliv v sistemu
globalnega upravljanja in potrebuje našo podporo za stalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov.
Kot napredno gospodarstvo v vzponu zavzema zelo drugačno stališče od EU glede reforme Svetovne banke
in MDS.

Na splošno je zagotovo jasno, da imamo skupno agendo kot globalno pomembni partnerji in da moramo
najti načine, kako rešiti naša nesoglasja in se poskušati zbližati. Na vrhovnem srečanju bomo potrdili svojo
zavezo h krepitvi neširjenja jedrskega orožja in spodbujanju tesnejšega sodelovanja. Brazilija je nasprotovala
sankcijam za Iran, ki jih je lani junija sprejel Varnostni svet ZN. Vendar pa je EU pozdravila prizadevanja
Brazilije in Turčije, ki so pripeljala do Teheranske deklaracije, kjer so bile izpostavljene njene pomanjkljivosti
in tudi poudarjena njena vrednost v smislu morebitnega instrumenta za gradnjo zaupanja in kjer je bil Iran
pozvan, naj izkoristi možnost za nadaljevanje resnih pogajanj. Čeprav se v taktičnem smislu razhajamo,
imamo stično točko v načelih, določenih v Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja, in v potrebi, da Iran pokaže
mirno naravo svojega jedrskega programa.

Obsežno sem se ukvarjal s pogajanji z državami Mercosur v prvi polovici svojega govora, a ta bodo seveda
izpostavljena na razpravah vrhovnega srečanja. Žal me ne bo v Braziliji, a glede na to, da smo se srečali
nedavno in izvedli prve tehnične pogovore po dolgem premoru, je malo verjetno, da bi vrh sprejel trdne
odločitve v zvezi s temi pogajanji. Na vrhovnem srečanju bodo obravnavana regionalna vprašanja: Kuba,
Honduras, Paragvaj in Venezuela. Vloga Brazilije pri pomoči za stabilizacijo Paragvaja, njeno zavračanje
priznavanja nove honduraške vlade, njena povezanost s Kubo in Venezuelo, vse to je na agendi.

Nazadnje, dokončujemo težko delo v zvezi z nekaterimi vprašanji, za katera pričakujemo, da jih bomo rešili
na vrhovnem srečanju. Najprej, podpis horizontalnega sporazuma o civilnem letalstvu in sporazuma o
varnosti v letalstvu. Drugič, naznanitev skupnega delovnega programa o tristranskem sodelovanju z državami
v razvoju. Tretjič, 14. julija bo v Bruslju podpisano pismo o nameri med Komisijo in brazilskim nacionalnim
svetom za pravosodje zaradi napredovanja na področju tristranskega sodelovanja v volilni podpori in
pravosodne reforme.
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Naš odnos z Brazilijo se ne konča z vrhovnim srečanjem; imamo druge vzporedne pobude, ki prispevajo k
polnejši razsežnosti naših dvostranskih, regionalnih in globalnih dolžnosti, a več kot izkoristil sem svoj čas
za govor. Dodatne primere bom skušal podati v odgovoru na vaša vprašanja.

Georgios Papastamkos, v imenu skupine PPE. – (EL) Gospod predsednik, glede držav Mercosur bi rad izpostavil
velik primanjkljaj v trgovinski bilanci v nasprotju z Evropsko unijo v sektorju kmetijskih proizvodov. A
kljub temu Argentina blokira uvoz hrane iz tretjih držav, ter tako resno škodi izvozu evropskih
kmetijsko-živilskih izdelkov, med njimi grške breskove marmelade. Rad bi vprašal gospoda komisarja, če je
prejšnji teden izpostavil to vprašanje v prvem krogu pogajanj v Buenos Airesu. Prav tako, ali drža Argentine
sproža vprašanja nezdružljivosti njenih ukrepov s predpisi in obveznostmi Svetovne trgovinske organizacije?

Kratek odmik: gospod komisar, pogajanja z državami Andov in Srednje Amerike so se končala. Če smo
pošteni, koncesije, ki jih je dala Evropa v kmetijskem sektorju, povzročajo upravičene skrbi in sprožajo
posebna vprašanja: Kakšno opravičilo imamo za kvote, ki jih je Evropa zagotovila na področjih riža in
sladkorja, ki so presegle proizvodne zmogljivosti teh držav? Ali je v teh sporazumih vključena klavzula neto
izvoznice, da bi preprečili razvoj trgovinskega trikotnika? Ali nam lahko Komisija zagotovi, da bodo uvozne
cene ohranjene na področju sadja in zelenjave?

Gospod komisar, tudi jaz bi rad dodal svoj glas glasovom svojih kolegov poslancev, ki so govorili o potrebi
po tesnejšem medinstitucionalnem sodelovanju med Komisijo in Evropskim parlamentom. Komisija mora
spoznati, da so se pogoji medinstitucionalnega sodelovanja spremenili v okviru Lizbonske pogodbe, prav
tako pa tudi medinstitucionalna kultura. Hitreje kot se boste pomikali v tej smeri, bolj plodno in pravilno
bo sodelovanje med tema dvema institucijama.

Edite Estrela, v imenu skupine S&D. – (PT) Gospod predsednik, prvo vrhovno srečanje med EU in Brazilijo,
ki ga je portugalsko predsedstvo spodbujalo leta 2007, je zapolnilo nerazložljivo vrzel. Brazilija je bila edina
država BRIC, s katero Evropa ni imela strateškega partnerstva.

Krepitev dialoga med EU in Brazilijo je popolnoma smiselna, saj nam omogoča poglobitev sodelovanja na
ključnih področjih, kot so energetska varnost, trajnostni razvoj, biotska raznovrstnost in podnebne
spremembe, itd.

Velikost prebivalstva Brazilije in njen gospodarski razvoj ter stabilnost jo uvrščata med ključne akterje na
mednarodnem prizorišču.

Sedaj, ko bo 4. vrhovno srečanje med EU in Brazilijo, je pomembno, da dosežemo ravnovesje med
proslavljanjem doseženega napredka in preverjanjem, kako lahko to partnerstvo razvijemo, da se bomo
lahko spopadali s skupnimi izzivi in uskladili stališča, na primer v zvezi s konferenco ZN o podnebnih
spremembah, ki bo konec letošnjega leta potekala v Mehiki. To vrhovno srečanje je tudi priložnost za to, da
pomaknemo naprej pogajanja z državami Mercosur, da bi dosegli zaključek glede pridružitvenega sporazuma
in premagali sedanje razlike.

Marielle De Sarnez, v imenu skupine ALDE. – (FR) Gospod predsednik, ravno smo imeli v tej dvorani razpravo
o skupni kmetijski politiki, kjer smo večkrat ponovili pomen podpore evropskega modela, ki je edinstven
na svetu.

Vendar pa se je istočasno Komisija odločila brez predhodne javne razprave ponovno odpreti pogajanja z
državami Mercosur in obstaja nevarnost, da bodo posledice tega katastrofalne za naše kmetijstvo in zlasti
za našo evropsko govedorejo, ki se že sedaj bori za preživetje. Uvoz govedine se bo povečal za 70 %, uvoz
perutnine pa za 25 %. V Evropo bodo vdirali po nižjih cenah, ker se ne proizvajajo v skladu z enako ravnjo
zdravstvenih, okoljskih in socialnih zahtev.

Gospod komisar, zato bi vam rada izrazila svojo skrb. Naše kmetijstvo je v velikih težavah. Njegova nadaljnja
destabilizacija bo imela resne posledice. Evropske trgovinske politike ne moremo razviti ne da bi upoštevali
in branili enega naših glavnih virov. Komisija mora slišati to sporočilo in to zahtevo.

Elie Hoarau, v imenu skupine GUE/NGL. – (FR) Gospod predsednik, mnoge kolege poslance skrbi za zaradi
razvejenosti, ki bi jo lahko ustvarilo ponovno odprtje pogajanj o pridružitvenem sporazumu z državami
Mercosur za evropsko kmetijstvo.

Moja skupina in jaz se s temi skrbmi strinjamo. Seveda obstaja strah – in kot poslanka EP za najbolj oddaljeno
regijo imam izkušnje s sporazumi za banane –, da lahko sporazum z državami Mercosur zada resen udarec
mnogim evropskim kmetijskim sektorjem. Zato je popolnoma nujna ocena vpliva. Prav tako obstaja strah,
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da bo kmetijstvo držav Mercosur postalo s tem sporazumom bolj usmerjeno v proizvodnjo – malo preveč
usmerjeno v proizvodnjo –, kar bo v škodo malim kmetijam v teh državah. Zato je treba najti ravnotežje,
da ta sporazum ne bo preoblikoval celin Latinske Amerike in Evrope v velesili, ki ju v osnovi opredeljuje
trgovinska dogma.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Gospod predsednik, intervencije Kitajske v Srednji in Latinski Ameriki so
prinesle nov zagon pogajanjem EU. Z več kot 200 milijoni potrošnikov, so države Mercosur, s katerimi
imamo, kot vemo, mnogo skupnih vrednot in interesov, najpomembnejši trg za naše domače proizvode v
Latinski Ameriki. Trgujemo z največjim območjem proste trgovine na svetu, kjer je skupaj 700 milijonov
prebivalcev in 100 milijard EUR obsega trgovine.

Seveda je to pomemben argument v korist sporazumu o prosti trgovini, nečemu, kar bi morali načeloma
podpreti. Vendar pa ostaja vprašanje, zakaj imamo ločene sporazume z Mehiko, Čilom, državami Mercosur,
Perujem in Kolumbijo, namesto, da bi imeli en skupen sporazum. Prav tako je treba, če bomo sklepali
posamezne sporazume, vključiti male države, ne le s trgovinskimi združenji. Očitno gre tu ta pomanjkanje
doslednosti.

Pozabiti ne smemo niti na zaskrbljenost kmetijskega sektorja glede cenenega uvoza mesa. Navsezadnje,
medtem ko mi nadziramo svoje lastne kmetije z birokratskimi pravili in predpisi glede standardov kakovosti,
okoljskih standardov in standardov za varstvo živali, pa ne velja enako za meso, proizvedeno v državah
Mercosur. Ne smemo še bolj izpodbijati samozadostnosti EU, ki že tako ni več popolna, in izogniti se moramo
povečevanju števila evropskih kmetov, ki zapuščajo zemljo.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - (ES) Gospod predsednik, vsi smo veseli zaradi izpustitve
političnih zapornikov na Kubi. Vendar pa na temo čestitk nisem slišal, da bi bila katera namenjena katoliški
cerkvi in zlasti Parlamentu za vlogo, ki jo je pri tem igral, kar je bilo ključno v odločni obrambi vseh ljudi, ki
se borijo za njihovo svobodo in dostojanstvo na Kubi.

Glede teme držav Mercosur je treba pojasniti več stvari. Kakor je pojasnil komisar De Gucht, je Komisija
predložila nekatere pogajalske direktive za namene sklenitve pridružitvenega sporazuma med Evropsko
unijo in državami Mercosur, ki sta jih sprejela Svet in Parlament. Pogajanja so bila na mrtvi točki šest let in
jasno je, da so bila ponovno odprta v okviru vrhovnega srečanja voditeljev držav in vlad Evropske unije,
Latinske Amerike in Karibskega otočja, tudi s podporo Parlamenta.

Sedaj je cilj doseči uravnotežen sporazum, ki kaže splošno pozornost za interese vseh sektorjev v Evropski
uniji. Ne razumem, zakaj bi morali določeni sektorji ali interesne skupine iz teh pogajanj priti v neugoden
položaj. Tako ni bilo 10 let in ni razloga, zakaj bi moralo biti tako v prihodnosti. To bo odvisno od trdnosti
naših pogajalcev. V vsakem primeru, če bi do takšnih razmer prišlo, je jasno, da bi morala Komisija izdelati
nadomestne ukrepe za prizadete sektorje.

Tako je bilo narejeno s tretjimi državami, z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami in z najnovejšimi
sporazumi z Andsko skupnostjo. Glavni razlog, da je bilo to narejeno s temi državami, je potreba, da se brani
proizvajalce Evropske unije, v tem primeru proizvajalce banan.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, na srečanju, ki ga je imel 4. maja 2010,
se je kolegij komisarjev odločil, da bo ponovno odprl pogajanja o pridružitvenem sporazumu med Evropsko
unijo in državami Mercosur. Vse nas nagiba k temu, da verjamemo, da se bodo evropski kmetijski proizvajalci,
če bo pri teh pogajanjih prišlo do sporazuma, srečevali z velikimi težavami, zlasti na področjih govedine,
perutnine, žit ter sadja in zelenjave. Katastrofalni verižni učinki bi lahko sledili tudi na drugih področjih, kot
je na primer področje svinjine. Tu vas moram opozoriti na nepošteno konkurenco, ki bi jo lahko to, tretji
svetovni povezani trg, pripeljalo.

Seveda, medtem ko želi biti Evropa prepoznavna kot pionirka v smislu zdravstvenih zahtev, higiene,
sledljivosti, spoštovanja okolja in predvsem tudi družbenih standardov z uveljavljanjem zelo restriktivnega
sistema navzkrižne skladnosti za svoje proizvajalce, pa proizvodnja govedine – natančneje Brazilska
proizvodnja govedine – še vedno ne izpolnjuje v celoti veterinarskih in zdravstvenih standardov.
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S sprejetjem uvoza iz držav Mercosur, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov, tvegamo, da bomo morali
prevzeti težko breme v bran interesov naših potrošnikov in smo v nevarnosti, da bomo z uporabo dvojnih
standardov kaznovali evropske proizvajalce.

Gospod komisar, prosil bi vas, da ste glede tega posebno pazljivi.

Liam Aylward (ALDE). - Gospod predsednik, vse večji dostop do trga EU za države Mercosur bi zdesetkal
nacionalne industrije, zlasti – v mojem primeru – v mojo veliko skrb: industrijo govejega mesa na Irskem in
drugod. Tu ne gre za širjenje preplaha. Irska izvaža okoli 90 % svoje proizvodnje govejega mesa, in kvota
govejega mesa, ki jo želi Mercosur, bo neposredna konkurenca irski industriji govejega mesa.

Evropski kmetje delujejo o okviru strogih zdravstvenih in varnostnih meril. Držijo se vseh standardov, ki so
zanje določeni, in zagotavljajo visokokakovostne in varne izdelke za potrošnike.

V preteklosti je Komisija evropske potrošnike in poslance tega parlamenta neprestano prepričevala v kakovost
uvoza v Evropsko unijo. Vendar pa so kmetijske organizacije in poslanci EP dokazali, da je napačno stališče
Komisije v zvezi z vprašanji enake kakovosti in standardov med uvozom in proizvodi EU, posledično pa je
bilo število izvoznih enot v Braziliji zmanjšano s 3 000 na 1 000.

Torej, gospod komisar, moje vprašanje je: glede na pretekle izkušnje in sedanjo raztreseno naravo misij UPV,
kako lahko Komisija zagotovi potrošnikom, da je ves uvoz, ki prihaja v Evropsko unijo enake kakovosti in
da je v skladu s standardi Evropske unije? Dovolite mi le, da povem, gospod komisar, da mi rezultati ne dajejo
velikega upanja ali velikega zaupanja za prihodnost.

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ponovno so bila odprta pogajanja z
državami Mercosur in, če si pravilno razlagam današnje kritike, je glavno vprašanje to, da Odbor za kmetijstvo
in razvoj podeželja o tem ni bil obveščen. Strinjam se, da moramo izboljšati usklajenost vseh teh tem v
Evropskem parlamentu.

Seveda je odprtje pogajanj z državami Mercosur izredno pomembno vprašanje za naše kolege poslance v
Odboru za kmetijstvo. Vendar pa, ravno tako, kot je primanjkovalo informacij v zvezi s tem vprašanjem v
Odboru za kmetijstvo, tudi moji kolegi iz Odbora za mednarodno trgovino niso bili obveščeni o predložitvi
današnjega vprašanja za ustni odgovor. Mislim, da moramo mi, predsedstvo in skupine v Parlamentu, vsi
bolj poskrbeti za zagotavljanje izvajanja usklajenih politik in da bodo vsi ustrezni odbori redno obveščani.

Rad bi poudaril zlasti eno stvar. Dejansko sem hvaležen, da je Komisija ponovno odprla pogajanja. 5. maja
letos je ta parlament podprl ponovno odprtje pogajanj v poročilu gospoda Salafrance. Z drugimi besedami,
Komisija dela natanko to, kar je Parlament sklenil z veliko večino. Vendar pa bi zagovarjal trditev, da ne
želimo sporazuma za vsako ceno. Seveda je treba v celoti upoštevati interese kmetijstva, industrije in sektorja
storitev. Dejstvo, da lahko uspemo pri obravnavi interesov kmetijskega sektorja v sporazumih o prosti
trgovini, dokazuje na primer sporazum o prosti trgovini z Južno Korejo, kjer je bil odziv kmetijskega sektorja
zelo pozitiven in kjer se kažejo nove tržne priložnosti.

Prav tako smo dobili pozitivne povratne informacije glede trgovinskega sporazuma s Srednjo Ameriko, kjer
se tudi odpirajo novi trgi, na primer v mlečnem sektorju. Hvaležen bi bil, če bi Komisija v prihodnjih tednih
povečala svoja prizadevanja in upoštevala vse interese, torej interese industrije in sektorja storitev, pa tudi
interese kmetijstva.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Gospod predsednik, ponovno odprtje pogajanj med Evropsko unijo in
državami Mercosur prihaja v pozitivnem kontekstu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev dialoga glede
trgovinskih odnosov.

Do sedaj so se nadaljevali le pogovori in dobro je, da je današnja razprava povzročila, da Komisija ustrezno
upošteva, kaj mislimo mi.

Čeprav bo Evropska unija verjetno imela koristi na področjih, med katere sodijo vino, olivno olje, posebni
mesni proizvodi in konzervirano sadje in zelenjava, pa je logično domnevati, da v nobenem primeru ti ne
bodo nadomestili učinka, ki ga je mogoče pričakovati na govedorejo in kmetijstvo EU, kot recimo pri
proizvodnji sladkorja in žit.

Komisijo prosim, naj dela z namenom, da doseže v celoti uravnotežen sporazum, ki upošteva občutljivost
določenih proizvodov. Vključiti bi morala nujno potrebne mehanizme za preprečevanje neuspehov, kot je
strog nadzor nad ravnjo zdravstvene in fitosanitarne kakovosti uvoženih izdelkov.
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Še eno pomembno vprašanje bi bilo povezano s preprečevanjem prekrivanja rezultatov z Doho in
preprečevanje Evropski uniji, da bi podvajala svoja dovoljenja na področju kmetijstva. S povedanim ponavljam
kritike glede restriktivnih ukrepov, ki jih je sprejela Argentina proti določenim evropskim proizvodom, in
upam, da bo Komisija odločno ukrepala in kmalu rešila ta položaj.

Albert Deß (PPE). – (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, očitno je, da so države
Mercosur za nas pomembne trgovinske partnerke. Vendar pa, gospod komisar, ne smemo dovoliti, da bi ta
trgovina z državami Mercosur postala enosmerna ulica. Pogoste trditve v javnosti, da se Evropa zapira na
kmetijskem trgu, so dokaj napačne. Kupimo več kot 90 % afriškega kmetijskega izvoza in 45 % kmetijskega
izvoza iz Srednje in Južne Amerike. Evropa vsekakor ni zaprta za zunanjo trgovino.

Kritiziral pa bi, gospod komisar, informacijsko politiko, ki se izvaja. Ta ni dobra. Kot oblikovalec kmetijske
politike sem za začetek teh pogajanj prvič izvedel, ko sem odprl časopise. V prihodnosti se za pridobivanje
naših informacij ne bi smeli zanašati na tisk. Pozivam vas, da kmetijski sektor, ki ga zastopamo tu v Parlamentu
obveščate o napredku pogajanj.

Še ena točka, ki bi jo želel kritizirati, je dejstvo, da je tu cilj prosta trgovina, ki ne temelji na standardih. Kako
je mogoče, da zahtevamo visoke standarde varstva potrošnikov, varstva živali in varstva okolja v Evropi, a
ne zahtevamo istih standardov od uvoza? Naj glede tega podam le en primer. Lani je Parlament sprejel
najstrožjo zakonodajo o fitofarmacevtskih sredstvih na svetu. Mnogo aktivnih sestavin je v Evropi
prepovedanih. Gospod komisar, ne smemo dovoliti, da bi v prihodnosti prišlo do razmer, ko se v Evropo
dobavlja hrana iz držav, kjer se uporabljajo aktivne sestavine, ki so v Evropi prepovedane z namenom varstva
potrošnikov. Varstvo potrošnika je nedotakljivo in dobro bi bilo, da bi si to zapomnili na pogajanjih. Potem
se nimamo česa bati pri naših tekmecih in mi, evropski kmetje, bomo vztrajali proti tej konkurenci.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Gospod komisar, madžarski pregovor pravi, da daljša, kot je razlaga,
večja je verjetnost, da oseba, ki jo podaja, laže. Ne govorite resnice! Evropska komisija je komaj kdaj imela
poštenega komisarja, gospoda Daciana Cioloşa, ki je dejal, da moramo izbrati med STO in državami Mercosur,
drugače bomo uničili evropsko kmetijstvo. To je resnica, gospod De Gucht. Kar zadeva vas, sta špansko
predsedstvo in Komisija kršila Lizbonsko pogodbo, ker sta pozabila na Evropski parlament. Gospod Gaspari
lahko reče, da je Odbor za Zunanje zadeve dal dovoljenje, a Parlament ni dobil mandata. To je drug razlog
za moje vprašanje. Posledično bi želel dodati, da lahko nove države članice tu le izgubijo. Naklonjeni smo
liberalizaciji, a če imata Španija in Portugalska posebne interese, ne bi smela v to vmešavati Evropske unije.
To bi morali rešiti sami. Za to ni treba ustvarjati okvira EU.

Béla Glattfelder (PPE). – (HU) Evropska komisija je pogajalske mandate opredelila pred približno 11 leti.
V zadnjih 11 letih se je svet spremenil. Varstvo okolja in varstvo podnebja sta postali glavni vprašanji in
sama Evropska unija se je spremenila, saj se je število njenih držav članic povečalo s 15 na 27. Evropska
komisija ni upoštevala tega razvoja. Ni zahtevala novih mandatov. To je resna napaka. Pogajanja, ki temeljijo
na 11 let starih pristojnostih se ne morejo nadaljevati; treba jih je končati. Oblikovati je treba nov mandat
in pri tem upoštevati interese 12 držav članic, ki so se v zadnjih letih pridružile EU, pa tudi globalne vidike
varstva podnebja, varstva okolja in dobrega počutja živali. Brez ustreznega mandata lahko dosežemo le
nesprejemljive sporazume.

Mairead McGuinness, vlagateljica. − Gospod predsednik, pametno sem se odločila, da sem počakala s svojim
prispevkom, dokler nisem slišala tistega, kar sem upala, da bodo odgovori. Upoštevala sem čas, ki si ga je
vzela Komisija – dlje, kot kdor koli med nami v tej dvorani – in žal mi je, da nisem dobila nikakršnega
posebnega odgovora na pet izredno neposrednih vprašanj.

Glede mandata mi dovolite, da povem, da je mandat iz leta 1999 močno zastarel in da zagotovo večina
sedanjega Parlamenta ni bila prisotna leta 1999. Vrnite se nekaj korakov nazaj. Zadnja govornica je
obravnavala nekatere zadeve, ki sem jih želela poudariti.

Ker niste obravnavali ocene vpliva, razen tega, da ste nam povedali, da ste oceno naredili, mi dovolite, da
vam povem nekaj o vplivih na naše kmetijske proizvajalce. Mesni forum držav Mercosur, ki predstavlja
Brazilijo, Argentino, Urugvaj in Paragvaj, je pozval pogajalce, naj ne zapravijo izredne priložnosti zanje.
Primerjajte to z navdušenjem ali bolje s strahom in zaskrbljenostjo ter jezo med proizvajalci EU.

Zgodilo se bo to, da bodo po podeželski Evropi izgubljena delovna mesta in da bo zmanjšana naša zmogljivost
proizvodnje živil. Poglejte vplive tega na okolje, kjer se Evropa smatra za voditeljico v smislu podnebnih
sprememb, na probleme lastništva zemlje v teh državah, sekanje gozdov, vpliv na avtohtono prebivalstvo
in prisilno delo ter posebno na govedino.
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Za tiste med vami, ki tega ne uvidite, to je napad na visokokakovostni del našega trga z govejim mesom. Če
bomo uničili ta del našega trga, bomo uničili proizvodnjo govejega mesa in ta trg v Evropski uniji. ZDA in
Japonska ne bosta sklenili posla, ker varujeta svoje proizvajalce in visoke standarde, ki jih cenita.

Ta parlament od naših proizvajalcev zahteva visoke standarde za proizvodnjo hrane. Nismo jih uspeli braniti
v preteklosti. Komisija se je izkazala za pomanjkljivo in ne smemo dovoliti, da bi prišlo do takšnega sporazuma
v škodo proizvodnji v EU v času, ko reformiramo našo skupno kmetijsko politiko. Med kmetijstvom in
trgovinsko politiko ni složnosti. Ta parlament mora vztrajati, da pride do nje.

Christophe Béchu (PPE). – (FR) Gospod predsednik, rad bi le povedal, da se je morda zgodilo, da danes
nismo preveč dobro organizirali svojega dnevnega reda.

Če sporazumi o prosti trgovini pomenijo, da dopuščamo, da v Evropo vstopajo proizvodi, ki ne spoštujejo
niti naših družbenih standardov niti okoljskih standardov, potem bo reforma skupne kmetijske politike
nesmiselna.

Očitno ne moremo še naprej izvajati tega hinavskega pristopa, ko po eni strani za naše kmete uveljavljamo
okoljske omejitve v zvezi s sledljivostjo zdravja in varnosti, češ da moramo zavarovati potrošnike, po drugi
strani pa dopuščamo, da na našo celino prosto vstopajo proizvodi, ki teh standardov ne izpolnjujejo.

To je natanko tisto vprašanje, o katerem se razpravlja za prizoriščem na pogajanjih z državami Mercosur.
Čeprav nam pravite, da je bil Parlament zelo dobro obveščen in da so zadeve kolikor se da pregledne in jasne,
pa način, kako so se stvari začele, ne daje dobrega vtisa glede pogajanj, ki potekajo hkrati z drugimi pogajanji
v STO. Zaradi doslednosti in zaradi varstva potrošnikov in naših kmetov, menim, da ne smemo nadaljevati
po tej poti.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Gospod predsednik, čeprav bo sklenitev trgovinskega sporazuma z državami
Mercosur v takratno korist obeh strani, pa bo ta imel mogočne neugodne učinke na kmetijski sektor. Celo
predsednik Komisije, gospod Barroso, je priznal to razsežnost, ko je sporočil namero Komisije, da sprejme
posebne ukrepe za boj proti negativnim učinkom, ki bodo vplivali zlasti na kmetijstvo.

Če sem iskren, določena področja kmetijstva že prizadevajo dvostranski sporazumi in poleg tega višje
specifikacije za kmetijsko proizvodnjo v Evropski uniji ne varujejo njene boljše kakovosti v primerjavi s
cenejšo proizvodnjo iz tretjih držav.

Gospod komisar, kako se nameravate lotiti tega vprašanja in kakšna objektivna merila namerava Komisija
uporabiti, da bi zagotovila, da se ta diskriminacija različnih področij kmetijstva ne okrepi?

Marian Harkin (ALDE). - Gospod predsednik, kakor veste, današnje jutro razpravljamo o SKP po letu 2013,
a vseeno našo razpravo slabi ponovno odprtje pogajanj z državami Mercosur. Sprašujem, kje je doslednost?

Pred nekaj tedni, potem ko je bilo naznanjeno, da boste ponovno začeli pogajanja z državami Mercosur,
sem imela kratek sestanek z vami. Na tem sestanku ste dejali, da je velika verjetnost, da bi bila za kmetijstvo
potrebna dovoljenja, če bi šlo za velikopotezen sporazum. Zaradi tega sem izredno zaskrbljena. Že sedaj
govorimo o morebitnih dovoljenjih za kmetijstvo in rada bi, da to pojasnite.

V svojem odgovoru ste govorili o prihodnjih vrhovnih srečanjih o podnebnih spremembah. Ali ocenjujete
vprašanja, kot so uhajanje ogljika, krčenje gozdov, izguba biotske raznovrstnosti v smislu nadaljnjega uvoza
kmetijskih proizvodov iz držav Mercosur? Prihajam iz Irske, kjer izvažamo 90 % našega govejega mesa.
Nedavne raziskave so pokazale, da Brazilija oddaja od trikrat do osemkrat več emisij kot Irska v ustreznem
merilu. Ali bo kar koli od tega upoštevano v vaših ocenah vpliva?

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, špansko predsedstvo se je odločilo,
da bo podpisalo ta sporazum. Ta odločitev je povzročila nekaj zaskrbljenosti, kot smo že slišali, in s
predložitvijo tega vprašanja moji kolegi poslanci prosijo za pojasnilo glede vpliva, ki bi ga lahko imela
pogajanja na evropske proizvajalce ali proizvode.

Želel sem opozoriti, da ustvarjanje odnosa proste trgovine med tema dvema strankama dopušča uvoz
živalskih izdelkov v Evropo, ki vsebujejo rastne hormone, ki niso bili podvrženi ustreznemu testiranju, in
gensko spremenjenih kmetijskih proizvodov, ki bi lahko ogrozili varnost hrane kmetov. Zato pozivam
Komisijo, naj sprejme oblastno stališče, da zavaruje evropsko kakovostno proizvodnjo. Komisija mora prav
tako prevzeti obvezo in zagotoviti, da bodo visoki proizvodni standardi Evrope priznani na mednarodni
ravni in da bodo ti isti standardi zahtevani pri vseh uvoženih proizvodih.

08-07-2010Razprave Evropskega parlamentaSL28



Nazadnje, menim, da bi morala Komisija upoštevati skrbi, ki so jih izrazila različna združenja v tem sektorju,
da bo zagotovila pregledna in pravična pogajanja, ki ne bodo škodila evropskemu gospodarstvu.

Diane Dodds (NI). - Gospod predsednik, izredno me skrbi, da je Komisija nepopustljiva glede nadaljevanja
pogovorov na podlagi mandata iz leta 1999, kar bo imelo nedvomno negativen vpliv na kmetijstvo po vsej
EU.

Žrtvovanje kmetijstva za koristi na drugih področjih je preprosto nesprejemljivo. Industrija govejega mesa
v Združenem kraljestvu sedaj doživlja nižanje odkupnih cen kmetijskih proizvodov. Če se bo zaradi pogovorov
povečal uvoz, menim, da bomo priča množičnemu begu kmetov iz te industrije. Kako bo Evropa poskrbela
za te ljudi? Ali ni nepravično, da morajo naši kmeti tekmovati z državami, katerih proizvajalcem ni treba
dosegati enakih meril glede kakovosti, varnosti in sledljivosti kot kmetom v Evropski uniji? Komisija, ki trdi,
da deluje v najboljšem interesu državljanov, mora to tudi početi. Prekiniti moramo te pogovore in poskrbeti
za naše kmete.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Pogajanja z državami Mercosur so bila ustavljena leta 2004. Letos
so se ponovno začela in se izvajajo na osnovi mandata iz leta 1999. Pred tako pomembno odločitvijo bi
morala potekati razprava o politiki v Evropskem parlamentu in Svetu. Razumem, da so tveganja v teh
pogovorih izredno velika, ker so države Mercosur ogromen trg, trg za industrijske proizvode in storitve EU.
Vendar pa bi morali varovati tudi interese naših kmetov ter sektorja kmetijstva in živil.

Če bi bil z državami Mercosur sklenjen dvostranski sporazum o preferencialni trgovini, bi morda imel zelo
škodljive učinke, med drugim na sektorje perutnine, govejega mesa in svinjine, na sektor sladkorja in mlečnih
izdelkov, pa tudi na sektor etanola. Če bi se to zgodilo, bi bilo nujno predlagati določene oblike nadomestil
za kmete. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko sklenitev takšnega sporazuma povzročila zelo velike izgube
dohodkov med kmeti. Te bodo še večje, če bo sporazum dvostranski in sklenjen tudi na ravni STO.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, kot podpisnica tega vprašanja, bi
se rada vrnila k posebnemu vprašanju, namreč varnosti hrane.

V svojih današnjih uvodnih pripombah ste nam povedali, da morajo proizvodi, uvoženi v EU, izpolnjevati
naše zahteve in da nam STO daje pravico, da branimo svoje predpise, če temeljijo na znanstvenih dokazih.
Vendar pa, če upoštevam našo kmetijsko proizvodnjo in same proizvode, vsega ni mogoče znanstveno
dokazati. Pomembni so, na primer, tudi splošni pogoji, v okviru katerih so živali vzrejene, kakor tudi splošni
pogoji, v okviru katerih deluje kmetijstvo.

V Evropi imamo nekaj odlične zakonodaje v zvezi s prihodnostjo biotske raznovrstnosti. Od vas bi radi
slišali nekaj odgovorov glede tega, kako nameravate izpolnjevati ta načela glede varnosti hrane, varstva
potrošnikov, varstva živali in varstva okolja v tem trgovinskem sporazumu. Politiki se morajo biti sposobni
odločiti, tudi takrat, ko znanstveni dokazi niso na voljo. Nočemo kloniranega mesa iz držav Mercosur.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, francoski socialistični politik je nekoč
dejal: „Ko si v politični manjšini, si zakonito v zmoti“. Razumete, da menimo, da mandat ne velja več.
Gospod komisar, obnoviti moramo ta mandat in obžalovanja vredno je, da Svet, ki bi moral dati nujna
navodila, ni prisoten.

Prav tako bi rad vašo pozornost pritegnil k političnim vidikom držav Mercosur. V trgovini je ključni element
zaupanje. Kakšno pravico ima v političnem smislu Mercosur, da se pogaja z Evropsko unijo? Na svetu imamo
tri regije: Evropsko unijo, ki želi enotno trgovino, Severno-ameriški sporazum o prosti trgovini in Mercosur.
Mercosur je bil na vrhovnem srečanju leta 2007 skoraj razpuščen. Države se ne strinjajo glede pristopov.
Venezuela skoraj ni pristopila.

Kako se lahko pogajamo s tako politično nestabilnim območjem? Najprej preverite politično stabilnost držav
Mercosur in nato bomo sklepali trgovinske sporazume.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospod predsednik, menim, da smo mnogo govorili o trajnosti. O njej smo
razpravljali dve uri, a obstaja ena stvar, ki očitno ni trajnostna, in očitno obstaja popolnoma enak problem
z vsakim predsednikom: dejstvo, da ne vemo, kdaj zaprositi za besedo, da bi bila naša zahteva uslišana.

Sedaj sem bil že drugič spregledan, čeprav sem za besedo zaprosil, ko je bilo obilo časa. Mislim, da je to
sramota. Seveda je nujno vsakega predsednika, vključno s predhodnim predsednikom, prositi, da se podajo
jasna pravila, in predsednik mora upoštevati, kdaj moramo prositi za besedo med postopkom catch-the-eye.
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Nesprejemljivo je, da se javim takoj po razpravi po prvi točki dnevnega reda in zelo vljudno prosim za besedo,
pa me prezrete. Prosim, povejte nam, ko nas boste prezrli. Prosim povejte nam, če očitno nimate želje, da
bi nekomu dovolili spregovoriti o nečem tako pomembnem, kot je tema trajnosti. Tu očitno ni trajnosti, če
moramo vsakega predsedujočega prositi, da nam prizna našo parlamentarno pravico in nam dovoli govoriti.
Rad bi podal nujno zahtevo za pojasnilo v zvezi s tem, ker je to nepravično početje.

Predsednik. − Kolegi, da vam pojasnim, na seznamu imam približno 18 ljudi. Razumem, da bi radi vsi dobili
besedo, a imamo pet minut za postopek catch-the-eye – vsak eno minuto – torej lahko dam besedo petim
govornikom. Danes sem dal besedo osmim govornikom. Če ste opazili sem poskušal čas enakomerno
razdeliti glede na moč političnih skupin, torej, če ste opazili, smo imeli tri govornike iz skupine PPE, dva
govornika iz skupine PSE in enega govornika iz skupine ALDE, enega iz skupine EFD in enega od samostojnih
poslancev. Torej menim, da sem storil največ, kar sem lahko.

Karel De Gucht, član Komisije. − Gospod predsednik, poskušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja, ker
je bilo izpostavljenih veliko vprašanj, a na mnoga sem odgovoril že v svoji uvodni izjavi.

Najprej glede mandata. Več poslancev je kritiziralo dejstvo, da delamo na podlagi mandata iz leta 1999.
Direktive iz leta 1999 Komisiji nalagajo – in navajam – „da mora s pogajanji doseči uravnotežen in vsestranski
sporazum z državami Mercosur z namenom, da se bistveno liberalizira vsa trgovina v skladu z obveznostmi
EU v STO. To velja za vsa področja, ki morajo biti zajeta v sporazumu, vključno s kmetijstvom.“ To še vedno
drži. To moramo še vedno storiti, torej temu mandatu ni treba dodati kaj dosti.

Medtem pa imamo problem podnebnih sprememb in tudi svet se je od takrat spremenil. Da, tudi mi smo to
opazili in to bomo upoštevali pri pogajanjih. To ni razlog za spremembo mandata.

Nek drug poslanec je dejal, da bi moral biti Svet tu in da bi nas moral Svet poučiti. Svetu nas ni treba poučevati.
Imamo mandat za pogajanja in če bodo pogajanja končana in končno dosežemo rezultat, bomo mi parafirali,
Svet bo podpisal, Parlament pa bo ratificiral. Svet nas ne poučuje. In k sreči je tako, ker je to zadeva Skupnosti
in je v izključni pristojnosti Evropske unije, pri tem pa ima Komisija zelo jasne pristojnosti. Tega se bomo
držali.

Pripravljen sem na dolgo razpravljati o vseh elementih. To sem storil z odborom INTA in pripravljen sem
se vrniti v odbor INTA. Obveščani boste o zadevah, o katerih se pogajamo, kaj bo predloženo in tako dalje,
a vsakdo mora igrati svojo vlogo in mi bomo igrali vlogo, ki jo mora v tem smislu odigrati Komisija.

Glede problema protekcionističnih ukrepov, ki jih je nedavno sprejela Argentina: ti ukrepi in prakse so očitno
pomembni za Evropo in od Argentine smo takoj zahtevali pojasnilo. 12. maja je generalni direktor za trgovino
svojemu argentinskemu kolegu poslal pismo. Delegacija EU je začela z uradno demaršo v Buenos Airesu in
izvedli smo več srečanj z misijo Argentine in njenega veleposlanika v Bruslju z namenom, da bi izrazili našo
najresnejšo zaskrbljenost. Prav tako smo vztrajali, da se v skupno sporočilo med EU in državami Mercosur
neposredno vključi obveza za zavračanje protekcionizma v vseh oblikah.

Prejšnji teden smo v Buenos Airesu dvostransko izpostavili to temo pri ustreznih argentinskih oblasteh, v
tisku in v kontekstu prvega kroga pogajanj med EU in državami Mercosur. Naše sporočilo je bilo zelo močno
in zelo jasno. Pokazali smo, da so ti ukrepi, ne glede na to, ali temeljijo na zakoniti pisni podlagi ali ne, v
nasprotju z duhom pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini z EU in bi lahko imeli jasen negativen učinek
na pogajalski proces.

Dalje smo nameravali razpravljati o tem vprašanju z Argentino 6. julija v skupnem odboru, a je Argentina
prejšnji teden naznanila njegov odlog. Vztrajali bomo, da se to srečanje izvede čim prej.

Poleg tega na prvi pogled kaže, da niso v skladu z obveznostmi Argentine v okviru G20 in zlasti z obveznostmi
v okviru STO. Še naprej bomo zelo pozorno spremljali to vprašanje in če se bodo ti ukrepi in prakse nadaljevali,
jih bomo pozorno analizirali, preden se odločimo glede najboljše možne rešitve za reševanje tega problema.

Stališče Komisije ostaja, da se je treba protekcionističnim ukrepom izogibati zlasti v sedanjem globalnem
gospodarskem kontekstu, eden od omenjenih elementov, primanjkljaj pri Argentini, pa je zagotovo zelo
dober element.

Glede sladkorja:

član Komisije. − (FR) Komisija se dobro zaveda občutljivosti vprašanja sladkorja in zato je bila ponudba
Kolumbiji in Peruju omejena na tarifne preferenciale pri nični dajatvi za skromno količino in brez zmanjšanja
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tarife izven preferencialov. Za podobne preferenciale je poskrbljeno v okviru pogajanj s Srednjo Ameriko.
Kolumbijske, perujske in srednje-ameriške celotne količine znašajo manj kot 2 % evropske potrošnje.

Glede zdravja rastlin ter okoljskih in drugih ukrepov...

član Komisije. − V svojih izjavah sem zelo jasno povedal, da se bomo držali zahtev v zvezi z varnostjo hrane
in to so tiste, ki jih je mogoče izvajati v okviru STO. To bomo storili. Če pogledate uvoz govejega mesa – in
to je tudi del odgovora gospodu Tarabelli, ki je med tem zapustil to plenarno zasedanje –, opazil bo, da se je
po problemih SPS z brazilskim govejim mesom, uvoz močno zmanjšal. Torej jih uveljavljamo: nadziramo
jih in uveljavljamo jih in še naprej bomo to počeli.

A zavedati se moramo, tudi tu v Evropskem parlamentu, da je bilo določeno število evropskih zahtev
določenih na notranji ravni, ki so posledica političnega procesa, v katerega je močno vključen Evropski
parlament, in da teh ne moremo uveljavljati v okviru STO.

Držati se moramo tistih, ki jih lahko uveljavljamo in za katere lahko STO pripravimo, da jih spoštuje: to
bomo zagotovo storili v primeru varnosti hrane. V primeru drugih pa mora Evropska unija premisliti, kar
resnično želi storiti. Zavedati se morajo, da obstajajo gospodarske in finančne posledice, če želijo takšno
zahtevo uveljavljati za naše kmetijstvo. A to niso posledice, ki jih lahko uveljavljamo pri drugih državah.

Poskusil sem odgovoriti na večino vprašanj, ki so bila večkrat ponovljena v vprašanjih poslancev, a seveda
sem pripravljen na nadaljnjo razpravo. Domnevam, da tokrat ne razpravljamo zadnjič o državah Mercosur
na tem plenarnem zasedanju.

Predsednik. − Gospod komisar, tudi sam sem prepričan, da to ne bo zadnjič.

Skupna razprava je zaključena.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

Luís Paulo Alves (S&D), v pisni obliki. – (PT) Nadaljevanje pogajanj, ki bodo potekala septembra med
državami Mercosur in EU, je proces, ki je za EU izredno pomemben. Po eni strani je v večpolarnem svetu,
kjer države BRIC pridobivajo vedno večji vpliv, bistveno, da EU ustvari privilegiran odnos z državami Latinske
Amerike, kamor vlaga več kot v Rusijo, Indijo in Kitajsko skupaj. V zvezi s posebnim trgovinskim odnosom
bi to zagotovilo utrditev ogromne gospodarske prednosti na globalni ravni. Na drugi strani pa imamo raven
odprtosti za trgovino v zvezi s kmetijskimi dobrinami in opredelitvijo pravil glede zdravja in zdravja rastlin,
ki so potrebna za izmenjavo med blokoma. Konkurenčnost držav Mercosur na kmetijskih trgih je bila
okrepljena in se je v zadnjih letih povečala, zato je potrebna študija vpliva na posledice sporazuma za evropsko
kmetijsko dejavnost, ki ni v stanju, da bi sedaj utrpela še dodatne udarce. To pomeni, da se ne smemo zagnati
v proces, ki bo prehitro sklenil svoj zaključek brez upoštevanja morebiti negativnih vplivov na evropsko
kmetijstvo ali prekomernega protekcionizma, ki ogroža pomemben položaj EU v tem delu sveta.

Jarosław Kalinowski (PPE), v pisni obliki. – (PL) Ponoven začetek pogajanj z državami Mercosur brez
posvetovanja z državami članicami je bil zelo umazana igra. Pogajanja so bila ustavljena leta 2004, ko je
bilo ugotovljeno, da bi lahko imela trgovina med EU in članicami držav Mercosur škodljive učinke na naše
kmetijstvo. V največji nevarnosti za izgube so sektorji govejega in svinjskega mesa ter perutnine in sektorji
mleka, sadja in zelenjave, sladkorja ter bioetanola. Ocenjuje se, da bi podpis sporazuma povzročil izgube v
obsegu od več milijard evrov do večkratnega tega zneska. Pred liberalizacijo trgovine med Unijo in državami
Mercosur je treba izvesti točno analizo vpliva takšnega sporazuma na trg Skupnosti in se skrbno posvetovati
s predstavniki udeleženih strani. Odprtje našega trga za uvoz ni popolnoma slaba pobuda, a le, če bodo v
vseh državah veljali enaki standardi. Drugače bodo stroške koncesij v okviru STO nosili naši kmeti.

Alan Kelly (S&D), v pisni obliki. – Ti pogovori z državami Mercosur predstavljajo morebiti srhljiv razvoj za
prihodnost evropskega kmetijstva. Povedati moram, da je bil odnos Komisije v zvezi s to zadevo strašen.
Zdi se, kot da stojijo v vrsti za sporazum in da bodo kmetijske standarde uporabili kot valuto za nakup
sporazuma z državami Mercosur. Menim, da je ta odnos strašen. Zdi se, da so kmetje prve žrtve v trgovinskih
sporazumih, a tudi prvi, ki jih je treba kriviti, če trgovinski sporazumi ne delujejo. Želel bi doslednejši in
skrbnejši odnos Komisije do prihodnosti sektorja družinskih kmetij. Vesel sem, da tukaj vidim toliko poslancev
EP s področja kmetijstva iz vseh skupin, ki podpirajo varstvo kmetijstva. Odklanjanje skrbi Parlamenta ne
bo delovalo, komisar De Gucht, in pozval bi vas, da se bolj posvetujete z nami, če želite, da Parlament podpiše
morebiten sporazum.
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Elisabeth Köstinger (PPE), v pisni obliki. – (DE) Kaže, da so pogajanja z državami Mercosur namenjena
doseganju le enega cilja: predati nezavarovano evropsko kmetijstvo. Ne želim vedeti kako neizmerno visok
bo dobiček za industrijo in storitve – vedeti želim, kako velika bo škoda za kmetijstvo. Sedaj ne more nihče
oceniti škode, ki jo lahko povzroči morebitni sporazum z državami Mercosur za domače kmetijske
proizvajalce. Občutljivega kmetijskega sektorja v pogajanjih ne smemo predati. Enako velja za evropske
potrošnike, ki so se znašli pred hrano, ki ni proizvedena v okviru visokih proizvodnih standardov EU. Po
eni strani je to nevarno za zdravje državljanov EU, ker pogoji proizvodnje uvožene hrane niso jasni, po drugi
strani pa je evropsko kmetijstvo obravnavano neenako, ker standardi EU za proizvodnjo in predelavo ne
veljajo za kmetijski uvoz iz držav Mercosur. Če je nekdo pripravljen dati vse za dobiček ali korist, potem
imamo rek, ki jih opisuje: „Prodali bi svoje lastne babice“. Prodajte svojo babico, gospod komisar, a ne prodajte
našega evropskega kmetijstva.

Tokia Saïfi (PPE), v pisni obliki. – (FR) Nadaljevanje pogajanj z državami Mercosur, za katerega se je
enostransko odločila Evropska komisija, ne obeta nič dobrega za evropsko kmetijstvo, ki doživlja krizo brez
primere. Poleg dejstva, da pred ponovnim začetkom pogajanj ni bilo politične razprave, ta sporazum očitno
ogroža naše evropske kmetijske interese. Po ponudbah, podanih junija 2008 v okviru kroga pogajanj v Dohi,
ne more biti dvoma glede kakršnih koli kmetijskih koncesij.

Že takrat smo dosegli „končno mejo“ in tako bi njena prekoračitev pomenila uničenje našega kmetijstva.
Medtem ko to morda ni bolesten namen Komisije, pa se vseeno sprašujem glede njene sposobnosti, da
zagotovi, da EU ne bo plačala dvakrat. Zagotovo je najboljši odgovor na gospodarsko krizo, ko se srečamo
s poskusom protekcionizma, da odpremo trgovino, a ne za vsako ceno in ne v škodo EU. Kot članica Odbora
za mednarodno trgovino, ki lahko odobri ali zavrne sporazum o prosti trgovini med EU in državami Mercosur,
bom nasprotovala dvostranskemu sporazumu zniževanja cen, ki bi pomenil žrtvovanje evropskega kmetijstva
in bi zagotovil malo zadovoljivega napredka za preostalo evropsko gospodarstvo.

5. Režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU s stališča
prihodnje reforme skupne ribiške politike (razprava)

Predsednik. − Naslednja točka je poročilo gospoda Alaina Cadeca v imenu Odbora za ribištvo o režimu
uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU s stališča prihodnje reforme skupne ribiške
politike (2009/2238(INI)) (A7-0207/2010).

Alain Cadec, poročevalec. − (FR) Gospod predsednik, komisarja, gospe in gospodje, ena od močnih zamisli
tega poročila je potreba, da se ustvari nujna povezava med skupno trgovinsko politiko in skupno ribiško
politiko.

Ob upoštevanju tega lahko le pozdravimo dejstvo, da sta komisarka za pomorske zadeve in ribištvo,
gospa Damanaki, s katero smo redno v stiku, in komisar za trgovino, gospod De Gucht, spet skupaj na klopi
Komisije. Dva komisarja za eno poročilo, kakšna čast! Povedati moram, da je ta dvojna zastopanost Komisije
presenetljiva in laskava in povrh dokaj nenavadna.

Vrnimo se k samemu poročilu. Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz tretjih držav
predstavlja več kot 60 % potrošnje EU. Ta zaskrbljujoča raven odvisnosti EU od uvoza je rezultat dvojnega
pojava: najprej, proizvodnja EU se zmanjšuje, in drugič, trg EU se zaradi trgovinskih politik Komisije v
zadnjem desetletju vedno bolj odpira za uvoz.

Ta razvoj otežuje življenje ribičem EU, ki presenetljivo težko prodajajo svoj ulov po zadosti donosnih cenah,
čeprav povpraševanje presega oskrbo za večino vrst. Evropski ribiči sprejemajo, da se jim uveljavljajo okoljske,
družbene in zdravstvene omejitve, a ogorčeno zamerijo dejstvo, da se ne uporabljajo enako za proizvode,
ki se v velikih količinah uvažajo iz tretjih držav.

Tu je preprosto na kocki preživetje gospodarsko uspešnega evropskega ribiškega sektorja, ki zagotavlja
delovna mesta po vsej industriji, ki zagotavlja varno in kakovostno hrano, ki prispeva k ohranitvi kulturne
identitete naših obalnih regij.

Gospe in gospodje, o preživetju evropskega ribištva se ne da pogajati. V osnovi zahtevamo naslednje. Najprej,
ohranitev pomembne tarifne zaščite ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s strani Evropske
unije, da bodo preference, zagotovljene nekaterim tretjim državam, zlasti državam v razvoju, še vedno nekaj
pomenile, in da bodo mehanizmi STO še vedno učinkoviti pri zagotavljanju, da bo naša predelovalna
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industrija oskrbovana. Te proizvode moramo zaščititi pred tarifnim minskim poljem z uporabo švicarske
formule in zahtevanjem, da se z njimi ravna kot z občutljivimi proizvodi.

Drugič, trgovinske preference, dodeljene določenim tretjim državam, morajo biti odvisne od njihovega
ravnanja najmanj v skladu s strogimi okoljskimi, družbenimi in zdravstvenimi standardi.

Tretjič, pozivamo, da se odgovornost za izvajanje trgovinskih pogajanj o ribiških proizvodih in proizvodih
iz ribogojstva prenese s komisarja za trgovino na komisarko za pomorske zadeve in ribištvo. To bo pomenilo,
da bodo bolj upoštevane posebne značilnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Mislim, da
je sedaj odličen čas za revizijo pogojev te temelje razprave. Seveda, smo pred pomembno reformo skupne
ribiške politike.

Dalje, ugotavljamo, da se je krog pogajanj v Dohi v STO ustavil, kar nam daje možnost, da ponovno
premislimo o nekaterih nepravočasnih koncesijah, ki jih je Komisija nameravala izvesti v imenu Evropske
unije. Dalje, na pobudo komisarja De Guchta, ki je tu z nami, je Evropska komisija ravno začela z obdobjem
javnega posvetovanja z namenom, da izdela nove smernice za skupno trgovinsko politiko v okviru strategije
Evropa 2020. Evropski parlament ima odslej pristojnosti soodločanja v zvezi s trgovinsko politiko in tudi
z ribiško politiko in v celoti namerava poskrbeti, da bo slišan, in zagotoviti, da se v teh zadevah spoštuje
njegov glas.

Po mojem mnenju bi morala kot prvi dokaz tega Komisija in Svet resnično upoštevati priporočila, ki jih
vsebuje to poročilo. V vsakem primeru bomo v prihodnjih mesecih izredno pazljivi in sam osebno se
nameravam še naprej ukvarjati s temi vprašanji.

Maria Damanaki, članica Komisije. − Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila gospodu Cadecu in
odborom EP, ki so podprli to poročilo na lastno pobudo. Obžalovali ste, da v zeleni knjigi o reformi skupne
ribiške politike ni bilo dovolj pozornosti posvečene vprašanjem, ki jih sprožate tu. Danes je moj cilj, da vas
pomirim, da je Komisija predana delu in da v celoti upošteva vse politike, ki bi vplivale na reformo skupne
ribiške politike. Kakor sem že izjavila, je namen reforme obrniti negativen vrtinec, v katerem smo sedaj.
Imamo ribiški sektor, ki ni niti ekološko trajnosten niti gospodarsko uspešen. Potrebujemo močno ribištvo,
ki zagotavlja trajnostno izkoriščanje sredstev in hkrati dopušča našim ribičem, njihovim družinam in
udeleženim skupnostim, da od svojih dejavnosti zaslužijo za dostojno življenje.

Potrebujemo ribištvo, ki je pripravljeno dosegati izzive trga: na nacionalni in tudi na mednarodni ravni, sedaj
in tudi za prihodnost. Poslušam vaše skrbi glede nepoštene konkurence tretjih držav in odsotnosti enakih
pogojev v smislu socialnih pogojev, zahtev glede okolja in trajnosti ter zakonov glede varstva zdravja. Dovolite
mi, da vam povem, da so isto skrb izrazile vse države članice, ki so imele besedo na zadnjem svetu za kmetijstvo
in ribištvo. Tu torej potrebujemo odgovor.

Medtem ko spreminjamo pravila za evropsko ribištvo v okviru reforme skupne ribiške politike, pa bo eden
največjih izzivov ravno ta, da storimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo enake pogoje za vse proizvajalce
na trgu EU. V tem smislu bi morali, na primer, vsi delati skupaj ter v celoti in učinkovito izvajati našo
zakonodajo proti nezakonitemu, nereguliranemu in neprijavljenemu ribolovu.

Rada bi povedala, da ostajamo predani spodbujanju spoštovanja vseh mednarodnih načel in instrumentov
dobrega pomorskega in ribiškega upravljanja s strani naših partnerjev, pa tudi odgovornega ravnanja v smislu
varstva okolja in socialnih pogojev.

Močno podpiram vaš poziv k povečani skladnosti naših politik. Delati moramo skupaj z globalno in enotno
vizijo. Dve tretjini rib, potrošenih v Evropi, kakor smo že omenili, je že uvoženih, da bi zagotovili stalno
oskrbo surovin za našo predelovalno industrijo in poštene cene za potrošnike. Kljub temu pa eno tretjino
trga EU še vedno oskrbuje sektor EU, ki predstavlja delovna mesta in ta del socialne strukture mnogih regij
v Evropi. Torej, medtem ko smo sredi resne reforme naše skupne kmetijske politike, bi morala trgovinska
politika EU še naprej upoštevati zapleteno naravo ribiškega sektorja EU in njegova gospodarska in socialna
dejstva. Veselim se tesnega sodelovanja s kolegom, gospodom De Guchtom, da bi zagotovila čas, ki je nujen
za potrebne prilagoditve z upoštevanjem hitrosti reforme skupne ribiške politike, ki je v teku.

V zvezi s pogajanji s STO posebno pozornost posvečamo tekočim razpravam o subvencijah. Po našem
mnenju bi morali biti vedno sposobni podpreti okolju prijazne in v inovacije usmerjene pobude naših držav
članic. Glede revizije tržne politike se strinjam z osnutkom poročila, da bi morala nova tržna politika skupne
ribiške politike ponovno obravnavati instrumente sedanje skupne tržne organizacije. Cilj revizije bi morala
biti okrepitev organizacij proizvajalcev v njihovi sposobnosti boljšega povezovanja oskrbe s povpraševanjem
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v smislu kakovosti in količine. Podprla bom tudi oskrbo trga in stabilnost in revizijo določb o standardih
trženja in informacij za potrošnike.

To nas pripelje do označevanja. Potrošniki želijo vedeti več o morski hrani, ki jo kupujejo. Vedeti želijo, kje
je bila riba ulovljena ali gojena; vedeti želijo tudi, ali proizvodi spoštujejo okolje in ali so bili trajnostno
obdelani. Komisija je pripravljena izdelati zakonodajne pobude, katerih cilj je dajanje informacij potrošnikom,
ki jih potrebujejo.

Nazadnje pa še nekaj besed o ribogojstvu. Komisija je popolnoma zavezana k doseganju ciljev strategije za
trajnostni razvoj ribogojstva, kakor smo že razpravljali v poročilu EP. Prav tako se strinjamo s stališčem, da
lahko razvoj ribogojstva v EU vodi do zmanjšane odvisnosti od uvoza in da lahko bolj odgovarja na vedno
večje povpraševanje potrošnikov.

Preden zaključim, bi rada poudarila, da bo današnja razprava zagotovila pomemben prispevek k pripravam
reforme skupne ribiške politike, prav tako pa bo poslala pomemben politični signal – pozitiven
signal – moškim in ženskam v evropskem ribiškem sektorju, ki so pripravljeni na strožjo disciplino, a prav
tako pričakujejo sporočilo upanja za njihovo prihodnost.

Karel De Gucht, član Komisije. − Gospod predsednik, Komisija pozdravlja odločitev Evropskega parlamenta,
da pripravi poročilo na lastno pobudo o uvoznem režimu za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.
Razprava, ki jo je začel Evropski parlament, zagotavlja dobro osnovo za začetek premišljevanja o načinu
reševanja trgovinskih pogajanj v okviru reformirane skupne ribiške politike.

Rad bi povabil poslance Evropskega parlamenta, naj upoštevajo naslednje pripombe glede vprašanj,
izpostavljenih v osnutku poročila EP.

Komisija se zaveda posebne narave ribiškega sektorja in njegove pomembnosti, zlasti za obalne skupnosti.
Ta občutljivost je upoštevana pri izvajanju skupne trgovinske politike.

Rad bi poudaril, da mora trgovinska politika EU izgladiti različne interese različnih delov ribiškega sektorja,
na katerega ta politika vpliva, med njimi na proizvajalce, predelovalce in potrošnike. Cilj Komisije pri nakupu
trgovinske politike za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je doseči uravnotežen rezultat, med
drugim ustrezno dobavno politiko, položaj in interese proizvajalcev EU in povpraševanje potrošnikov, hkrati
pa tudi upoštevanje morebitnih ciljev razvojne politike.

Vsi priznavamo, da je EU močno odvisna od uvoženih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za
zadostitev njenega tržnega povpraševanja, ki ga ne predstavljajo le potrošniki, ampak tudi predelovalna
industrija. Glede na obstoječe težnje in morebitno povečanje odvisnosti je sedanja reforma skupne ribiške
politike dobra priložnost, da EU okrepi gospodarsko produktivnost sektorja in njegovo sposobnost za
konkuriranje v globalnem smislu.

Ne smemo zanemariti verjetnosti, da se bo v prihodnosti nadaljevala širša globalizacija glede na sedanje
globalne težnje v mednarodni trgovini, na večstranski in tudi na dvostranski/regionalni ravni. V okviru
pogajanj za sporazum o prosti trgovini je Komisija upoštevala, bo upoštevala in mora upoštevati zapleteno
naravo ribiškega sektorja EU med pogajanji za dostop na trg in zagotoviti ravnotežje med različnimi interesi,
na katere vpliva trgovinska politika, kakor sem ravno omenil. V kontekstu teh globalnih teženj v mednarodni
trgovini si bo Komisija prizadevala, da bi zagotovila čas, ki je potreben za prilagoditve, do katerih bo moralo
priti, pri tem pa bo upoštevala hitrost reforme skupne ribiške politike, ki je v teku.

Dovolite, da na kratko omenim enega glavnih predlogov, vključenih v poročilo, in sicer možnost, da ribiške
proizvode ločimo od NAMA v okviru RAD. Glede te točke bom zelo iskren z vami. Na tej stopnji razprav
bi lahko poleg tega, da bo zelo težko ločiti ribiške proizvode od NAMA, drugi pristopi, kot je posebna
pogajalska skupina, povzročili, da bi bila EU pod ogromnim pritiskom, da še bolj liberalizira svoj trg.

Komisija ustrezno upošteva poziv iz osnutka poročila, da se odgovornost za pogajanja glede ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva prenese s komisarja za trgovino na komisarko za ribištvo. Po načelu
kolegialnosti, ki ureja delo Komisije, so vsi člani Komisije skupaj odgovorni za sprejete odločitve in ukrepe.
To pomeni tudi, da komisar za trgovino in GD za trgovino, ki sta odgovorna za pogajanja glede ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ne ukrepata sama, ampak se pogajata v tesnem sodelovanju s
komisarko za pomorske zadeve in ribištvo ter z GD za pomorske zadeve in ribištvo, kjer sta neposredno
udeležena na vseh stopnjah pogajanj.
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Komisija želi EP zagotoviti, da so med trgovinskimi pogajanji upoštevane posebne potrebe sektorja ribištva.
Seveda Komisija zagovarja interese sektorja EU v trgovinskih pogajanjih in kolikor je mogoče upošteva
njegovo občutljivost, tudi ko se srečuje z močnim pritiskom naših trgovinskih partnerjev.

Pri zagovarjanju interesov sektorja ribištva EU v trgovinskih pogajanjih Komisija poskuša odpraviti tudi vse
trgovinske ovire, ki jih ohranjajo naši trgovinski partnerji in bi lahko ogrozile izvozne možnosti industrije
EU s ciljem, da zagotovi enake pogoje v dvostranski in večstranski trgovini z ribiškimi izdelki.

Nazadnje, v poročilu so izražene skrbi zainteresiranih strani glede zagotavljanja enakih pogojev za proizvajalce
EU in uvoz iz tretjih držav. EU je trdno predana spodbujanju delavskih in okoljskih standardov v okviru
trgovinskih pogajanj s tretjimi državami vzporedno z odpiranjem trga – na primer, v okviru poglavja o
trajnostnem razvoju, ki je vključeno v naših trgovinskih sporazumih ali na številnih mednarodnih forumih,
kjer se obravnavajo ta vprašanja, kot so ZN, FAO in regionalne organizacije za upravljanje ribištva, kjer je
EU aktivna udeleženka.

Rad bi zaključil tako, da pokažem svojo pripravljenost in razpoložljivost za nadaljnje razprave s spoštovanimi
poslanci Evropskega parlamenta o vlogi Komisije v trgovinskih pogajanjih, kar zadeva ribiške proizvode in
proizvode iz ribogojstva.

Yannick Jadot, poročevalec mnenja Odbora za mednarodno trgovino. − (FR) Gospod predsednik, komisarja,
mislim, da moramo upoštevati zbliževanja parlamentarnega odbora za ribištvo in odbora za mednarodno
trgovino glede te zadeve in glede predstavljenih predlogov v zvezi z njo.

Povedano je bilo, da je ribištvo izredno pomemben sektor za prostorsko načrtovanje, zaposlovanje in kulturno
identiteto v Evropi. Prav tako je to tudi sektor, ki ima izredno močan vpliv na ribiške vire in danes je velika
večina staležev močno prekomerno lovljena. Prepogosto nas ljudje prepričujejo, da je končni cilj skupne
evropske ribiške politike prilagoditi sektor ribištva globalizirani trgovini z ribiškimi proizvodi, katerega
izredno krutim učinkom smo lahko priča danes, naj bo to v socialnem, gospodarskem ali seveda okoljskem
smislu.

Zato aktivno zagovarjamo mnogo strožje povezovanje socialnih in okoljskih meril v trgovinske sporazume
glede ribiških proizvodov. Podpiramo zamisel umika ribiških proizvodov iz pravil o dostopu na nekmetijske
trge (NAMA), ker ribe niso nogavice ali pralni stroji, povsem odločilne so za varnost hrane in biotsko
raznovrstnost. Vendar pa moramo biti jasni. Ker to vključujemo v mednarodna pogajanja, mora biti naša
evropska politika vzorna in se moramo gibati v tej smeri, da bomo imeli več in bolje plačanih ribičev, ki ne
bodo prekomerno izkoriščali ribjih staležev, niti v naših teritorialnih vodah niti v tistih, kjer kupujemo
ribolovne pravice.

Antonello Antinoro, v imenu skupine PPE. – (IT) Gospod predsednik, komisarja, gospe in gospodje, rad bi
se zahvalil gospodu Cadecu za njegovo delo – odlično delo –, ki ga je opravil v zvezi s tako pomembnim
vprašanjem, kot je režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU.

Pripravil sem govor o potrebi, na primer, da se osredotočimo na zagotavljanje, da bodo uvoženi proizvodi
v skladu z enakimi zdravstvenimi pravili in enakimi zahtevami, a ugotavljam, da so o tem govorili drugi,
torej bi bilo dokaj nesmiselno in zapravljanje časa, da to še enkrat ponavljam. Vendar pa moram omeniti
temeljni vidik, ki kaže, da sem ga dojel iz govora komisarja De Guchta in o katerem je govoril poslanec pred
mano, namreč, da danes obstajajo nekatera manjša navzkrižja med pristojnostmi obeh komisarjev ali med
pristojnostmi, ki bi jih morala imeti ta dva komisarja.

Če odmislimo vso hinavščino, menim, da je to pomembno poudariti, ker mora ribištvo, kakor je bilo
povedano, igrati temeljno vlogo, če želimo zagotoviti, da naši ribiči ne bodo še naprej zmanjševali svoje
ribolovne zmogljivosti, ker smo jih v to prisilili zaradi naših morij. Če želimo zagotoviti, da ljudje ne bodo
še naprej obravnavali naših ribičev kot evropske Pepelke, da se tako izrazim, potem bomo morali tej zadevi
posvetiti več pozornosti.

Komisarka Damanaki in komisar De Gucht sta oba izrazila svoj namen, da se popolnoma posvetita temu
celotnemu vprašanju, a menim, da je pomembno imeti le en pristop. Prav tako menim, da je vidik glede
komisarja za ribištvo z vsem, kar posledično sproži v Parlamentu, odločilen za zagotavljanje, da se problem
reši in da to poročilo postane pomemben vidik prihodnosti.

Luis Manuel Capoulas Santos, v imenu skupine S&D. – (PT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ribiški
proizvodi in proizvodi iz ribogojstva predstavljajo pomemben del evropske prehrane, kakor vsi vemo, in to
pomeni, da moramo uvoziti več kot 60 % teh proizvodov, da bi izpolnili naše potrebe, kakor je pravilno
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izjavila komisarka Damanaki. To preprosto dejstvo zadostno prikazuje pomembnost poročila gospoda Cadeca,
s katerim sem imel kot poročevalec v senci zadovoljstvo sodelovati pri pridobivanju čim širšega soglasja za
zaščito tega sektorja, delovnih mest, ki jih zagotavlja, in predvsem evropskih potrošnikov.

Zaradi tega skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu podpira
ključne domneve in osnovne sklepe poročila, zlasti glede skrbi in priporočil o potrebi po zagotavljanju
zdravja in varnosti uvoženih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ter okoljskih meril, za katere
je treba poskrbeti, da bodo postali zahteva na področju lova, proizvodnje in predelave teh proizvodov.

V poročilu so upravičeno obravnavana druga vprašanja, ki si enako zaslužijo podporo, a zaradi pomanjkanja
časa jih ne morem pojasniti tu. Zaradi tega bo moja skupina očitno glasovala za poročilo. Razen tega pa bi
rad gospodu Cadecu čestital za odlično delo, ki ga je opravil.

Pat the Cope Gallagher, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, na začetku bi rad čestital
gospodu Cadecu, ker je izdelal to poročilo. Padanje cen rib v zadnjih letih je neposredno in v veliki meri
povzročila konkurenca uvoza prostoživečih in tudi gojenih rib. Proizvajalci teh proizvodov niso predmet
zahtevnih režimov izvajalcev iz EU na področjih, kot sta ohranjanje in higienski standardi. Na evropski trg
vstopajo po ceni, ki ni donosna za evropske proizvajalce.

To vprašanje je treba obravnavati v okviru reforme skupne kmetijske politike in vem, da bo
komisarka Damanaki to obravnavala. Močno se zanašamo na uvožene dobrine, kakor sta poudarila oba
komisarja, a ko pogledam svojo državo, ki na leto uvozi 46 000 ton, kar stane 181 milijonov EUR, kaže, da
je med potrošniki uvoženih rib nasproti prostoživečim ribam, pomanjkanje ozaveščenosti.

Če želimo rešiti ta problem, moramo obravnavati nadomestilo za uvoz, da bi 66 % zmanjšali na 50 % v
obdobju recimo 10 let, a da bi lahko to storili, moramo poskrbeti, da se poenostavi birokracija, ki sedaj duši
ta sektor, in da bodo vsi GD in seveda vsi vladni oddelki in različne države članice delali v tandemu v najboljšem
interesu tega sektorja.

Isabella Lövin, v imenu skupine Verts/ALE. – (SV) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pozdravljam
poročilo gospoda Cadeca o uvažanju rib v EU. Lastni ulov v Evropi se je nevarno zmanjševal – za 26 % samo
od leta 1997. Več kot 60 % vseh rib, ki se danes potrošijo v Evropi, je uvoženih. Ne bi bilo treba, da je tako.
Če bi sami upravljali svoje ribje vire, vsaj glede na največji trajnostni donos (MSY), bi se lahko evropski ulov
povečal na dvakrat več, kot ga imamo danes, hkrati pa bi imeli močne in uspešne staleže.

Z upoštevanjem tega cilja moramo sedaj zagotoviti, da ne bomo naših problemov presežnega ulova prenašali
na druge države. V poročilu gospoda Cadeca je omenjenih več pomembnih instrumentov, ki jih lahko EU
uporablja. Prvi je Uredba o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Vse ribe, ki se dajo na
trg EU, morajo imeti priznane dokumente, v katerih je navedeno kje, kdaj in kdo je ulovil ribe. To je prvi
korak, a ni dovolj daljnosežen. V velikih delih sveta je nezakonit ribolov problem, glede katerega revne države
zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo narediti ničesar. V državah, kjer je zelo razširjena korupcija, ni težko
pridobiti pravih dokumentov za izvoznika rib. Zato mora EU kot največja uvoznica rib na svetu sprejeti
odgovornost in zagotoviti otipljivo in tehnično finančno podporo ter prispevati sredstva, potrebna za
pospešitev skladnosti in kontrole v državah v razvoju.

Drugi instrument je že izdelan v Združenih narodih. Imamo dobre mednarodne sporazume, a moramo jih
tudi izvajati. V letu 2006 si je EU prizadevala za sporazum o izvajanju, med drugim za kodeks vedenja za
odgovorno ribištvo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Za to si moramo še naprej
prizadevati.

Marek Józef Gróbarczyk, v imenu skupine ECR. – (PL) Gospod predsednik, rad bi se toplo zahvalil
gospodu Cadecu za to drzno poročilo, ki je izredno pomembno za skupno ribiško politiko, ki sedaj nastaja.
Tudi medtem ko je to poročilo nastajalo, je bilo mogoče opaziti mnoga področja skupne ribiške politike, ki
se po našem mnenju bistveno razlikujejo od mnenja Komisije in to žal pomeni tudi končno obliko poročila.
Po mnenju ribičev bi moralo to odločilno poročilo močno vplivati na strukturo prihodnje skupne ribiške
politike v smislu organizacije trga.

Gospa Damanaki, na mnogih srečanjih ste ponavljali, da bi morali namesto, da v razpravah kritiziramo
posamezne prenosne kvote, predstaviti predloge za rešitve v okviru prihodnje politike. Prepričan sem, da je
uporaba zamisli, ki jih vsebuje to poročilo, alternativna možnost za koncept, ki nam ga vsiljuje Komisija.

Diane Dodds (NI). - Gospod predsednik, komisarja, najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za njegovo
delo. 24. julija 2008 je Svet za ribištvo EU v odgovor na gospodarsko krizo, pred katero je bila evropska
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ribiška flota, odobril začasne in posebne ukrepe, usmerjene v spodbujanje in prestrukturiranje flote. Ravno,
ko je mnogo ribičev poskušalo koristiti te ukrepe, jih je prizadel izpad zaradi globalne recesije. Vrednost
škampov, ki jih prodajajo ribiči na Severnem Irskem v druge dele Evrope, je močno padla. In to se je zgodilo
v času, ko je uvoz školjk in rib postal vse bolj razpoložljiv.

Evropa potrebuje ribe. Potrebujemo uvoz rib, a trdim, da do tega ne sme prihajati za vsako ceno. Po eni strani
želijo moji kolegi prekiniti dajanje kakršnih koli subvencij našim ribičem. Vendar pa pri tem pride do
protislovja, in sicer, ko poskušamo odpraviti te subvencije, dopušča evropska politika uvoz rib s področja
neurejenih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki izpodbijajo trajnostno in gospodarsko
uspešno ribiško industrijo, h kateri stremimo.

Evropa ne more imeti obojega hkrati. Primanjkuje doslednosti in z namenom, da bi to obrnili, podpiramo
poročilo gospoda Cadeca.

Carmen Fraga Estévez (PPE). – (ES) Gospod predsednik, to poročilo je nastalo kot odgovor na uničenje
in pomanjkanje obrambe ribiškega sektorja EU.

Gospod komisar, ta sektor ne zahteva protekcionizma, prosi pa, da se ga na tej stopnji, glede na zgodovino
neupoštevanja s strani tistih, ki so pristojni na Generalnem direktoratu za trgovino, ne potopi še globlje.

V tem smislu podpiramo zlasti zahtevo v poročilu gospoda Cadeca, da se pogajanja o ribiških poglavjih
prenesejo s pristojnosti Generalnega direktorata za trgovino na Generalni direktorat za pomorske zadeve
in ribištvo, kakor velja za kmetijstvo, ker se tu ukvarjamo tudi s proizvodi, ki so še zlasti občutljivi, pri tem
pa je klasičen primer tun.

Glede teme tunov imamo sramoten primer pri opuščanju pravil glede porekla brez upoštevanja pogojev iz
sporazumov s Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem, ki služi le v korist našim glavnim tekmecem: Tajski in
Filipinom.

Gospod komisar, ali ste seznanjeni, da poleg tega, da zaradi vaše politike duši sektor EU, Papua Nova Gvineja
vstopa v fazo ustvarjanja zelo nizkokakovostnih delovnih mest in netrajnostnega razvoja? Ali ste seznanjeni
s poročili nevladnih organizacij, ki delujejo na področju dela otrok, nezdravih pogojev in pomanjkljive
higiene v tovarnah, katastrofalnega vpliva na okolje na obalah Madanga in nezakonitega ribolova? Ali je
vaša odgovornost, da to preprečite?

Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Gospod predsednik, danes je vedenje poslancev tega parlamenta sramotno.
To se ne dogaja v nobenem drugem parlamentu na svetu. Če ni nikakršnega spoštovanja do predsednika
Odbora za ribištvo in za ribištvo na splošno, predlagam, da odložite zasedanje, dokler ljudje ne bodo spoštovali
tega parlamenta in prenehali s temi sestanki.

(Aplavz)

Predsednik. − Gospod Gallagher, nadaljevati moramo. Prosim vse kolege, naj poskrbijo za tišino, da bomo
lahko še 10 minut delali in zaključili to pomembno poročilo in pomembno delo.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Gospod predsednik, gospa Damanaki, evropska ribiška politika je pred
ogromnimi izzivi. Naši ribiči se morajo kosati z vse manjšimi staleži in hkrati se morajo boriti s konkurenco
na globalnem trgu, ki ni vedno poštena. Nujno moramo uvesti radikalne reforme, da bi prekinili presežen
ulov v evropskih vodah in zagotovili preživetje evropskega ribištva.

Strinjam se s komisarko Damanaki, da od naših ribičev ne bi smeli zahtevati preveč s tem, ko po eni strani
zahtevamo, da izvedejo radikalne reforme, po drugi strani pa liberalizirajo trgovino. Početje obeh stvari
hkrati bo naše ribiče preveč obremenilo. Najboljši način za povečanje konkurenčnosti je, da dovolimo, da
se obnovijo ribji staleži. Drug način, kako omogočiti preživetje evropskega ribištva, bi bil boljše trženje. V
določenih okoliščinah bodo evropski potrošniki pripravljeni plačati več za evropske ribe, če bodo bolje
obveščeni o njihovem poreklu.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Gospod predsednik, komisarja, želela bi čestitati gospodu Cadecu za njegovo
uspešno in uravnoteženo poročilo. Prav tako bi se mu rada zahvalila za odlično sodelovanje.

V urejanje uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU so vključeni pomembni izzivi. S
količino 12 milijonov ton in vrednostjo 55 milijard EUR je ribiški trg EU največji na svetu. Ta trg hitro raste
in je vse bolj odvisen od uvoza iz tretjih držav. Zato je pomembno, da nadziramo pogoje proizvodnje in
uvoza proizvodov iz tretjih držav.
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Sedaj smo na plenarnem zasedanju predložili dva predloga sprememb. Povezana sta s potrebo, da priznamo
poseben gospodarski položaj obrobnih regij Evrope. Vendar pa za težave ne krivimo samo tržne liberalizacije.
Velika uvedba ribjih proizvodov na trg EU, ki je bila opisana kot nepoštena, prav tako nima neposrednega
vpliva na...

(Predsednik je prekinil govornico)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Gospod predsednik, nimam veliko časa, zato bi rad le poudaril eno
od tem poročila gospoda Cadeca. Z ribami ne bi smeli trgovati enako kot z drugimi industrijskimi proizvodi,
ampak bi moralo to početi v okviru trgovinskih pravil STO, ki se uporabljajo za občutljive proizvode.
Trgovinska politika EU posveča malo pozornosti posebni naravi tega občutljivega sektorja in interesom
proizvajalcev EU. Zato je dobro oceniti zaželenost ribiških proizvodov, ki ni več predmet pravil dostopa na
nekmetijske trge, da bi pospešili uskladitev trgovine z ribiškimi proizvodi z zahtevami, ki se uporabljajo za
hrano in občutljive proizvode.

Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Gospod predsednik, rada bi čestitala kolegu poslancu, gospodu Cadecu,
za njegovo odlično delo.

Besedilo, ki bo danes dano na glasovanje, označuje določeno spremembo pogleda naše institucije na pojem
proste trgovine. Smer, ki se tu zagovarja, lahko, ne da bi bili protekcionistični, opišemo kot manj naivno.

Vsi se strinjamo, da je evropska proizvodnja nezadostna in namesto, da se takoj zatekamo k uvozu, moramo
najprej poskusiti okrepiti naša prizadevanja za varovanje in obnovo staležev, tudi z uporabo ribogojstva, da
bi zagotovili trajnost sektorja in njegovih delovnih mest v Uniji, pa tudi evropsko ribištvo, ki je manj odvisno
od tretjih držav.

Glede uvoza moramo zagotoviti, da evropski trg z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva ne bo
utrpel nepoštene konkurence zaradi manj strogih zdravstvenih in socialnih pogojev in smešno nizkih tarif.
Zato podpiram evropsko oznako v skladu z našimi okoljskimi in socialnimi standardi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE). – (PT) Gospod predsednik, gospod komisar, Evropa je sedaj največji
evropski trg za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki uvaža približno 60 % potrošenih rib.
Proizvodnja skupnosti ni in ne more v bližnji prihodnosti zadoščati za izpolnjevanje povpraševanja teh vrst
proizvodov in njihov uvoz je postal nujen.

V tem kontekstu je pomembno zavarovati dva temeljna vidika: najprej, ustvarjanje pogojev, ki so potrebni
za zagotavljanje, da bodo imeli potrošniki EU dostop do kakovostnih uvoženih ribiških proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva; in drugič, ustvarjanje okvira poštene konkurence, za uvožene proizvode in tudi
za proizvode, ki jih lovita in proizvajata ribiški in ribogojski sektor v Evropi.

Zato je nujno, da Evropska unija uvaža ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, ki izpolnjujejo enake
okoljske, socialne in zdravstvene standarde in standarde kakovosti, kot so standardi, ki se izvajajo za proizvode
EU. Reforma skupnega trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva je tudi nujna, zlasti revizija
mehanizmov, ki se uporabljajo za boj proti pojavom, kot sta postopna odprava carinskih dajatev in vse večja
konkurenčnost uvoza.

To poročilo Parlamenta, ki ga je izvrstno vodil gospod Cadec, je pravočasno in obravnava številne pomembne
predloge za trajnostni razvoj ribiškega sektorja in z njim povezanih sektorjev, tudi trženja.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Gospod predsednik, komisarka Damanaki, komisar De Gucht, hvala,
ker ste tu na tej razpravi o zelo pomembnem poročilu o uvoznem režimu.

Ribištvo je pomembno vprašanje, v zvezi s katerim je treba poudariti dve bistveni vprašanji: dejstvo, da
nismo samozadostni in dejstvo, da nepoštena konkurenca poteka ogromno časa in posledično potrebujemo
v Evropi varno ribištvo in moramo preprečiti nepošteno konkurenco.

To bi rada naslovila na komisarja za trgovino: ribištva ne smete še naprej obravnavati kot „neobčutljiv
proizvod“; ne sme se še naprej urejati s pravili dostopa do nekmetijskega trga; ne sme biti proizvod kot
industrija; biti mora „občutljiv proizvod“ in urejati ga morajo pravila Svetovne trgovinske organizacije in
Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo.

Zato ne moremo biti trajnostni, ne moremo zagotoviti ohranjanja vrst in ne moremo se ukvarjati s pravo
tržno dejavnostjo, če rib ne bomo obravnavali kot „občutljiv proizvod“.
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Robert Atkins (ECR). - Gospod predsednik, ponovno vstajam, da bi preko vas predlagal konferenci
predsednikov, da mora nekdo izpolniti svojo obveznost. Na začetku nam je bilo rečeno, da bomo glasovali
ob 12.00 uri. Ta se je vsakih pet minut premaknila za pet minut. Ljudje morajo na letala; to je neprijetno; to
je zasmehovanje Parlamenta. Vzemite se v roke!

(Aplavz)

Predsednik. − Naznanili smo, da bo glasovanje odloženo do 12.15 ali 12.20 ure, torej nadaljujmo z odgovori
komisarjev. Prepričan sem, da bomo lahko glasovali ob 12.20.

Maria Damanaki, članica Komisije. − Gospod predsednik, ne morem se vzeti v roke, lahko pa sem zelo kratka.

Rada bi povedala, da si prizadevamo za vse skrbi, ki so jih izrazili poslanci. Kakor sva že omenila z gospodom
De Guchtom, poskušamo najti ravnotežje. Potrebujemo uspešen ribiški sektor in imamo nekatere obveznosti
do STO in drugih mednarodnih teles. Vse bi rada pomirila, da se bomo po svojih močeh potrudili in prispevali
tako, da bo naša reforma SKP namenjena najboljši prihodnosti naših ribičev.

Alain Cadec, poročevalec. − (FR) Gospod predsednik, menim, da je vedenje naših kolegov poslancev popolnoma
nespoštljivo in nesprejemljivo v parlamentu, kot je naš. To, kar tu počnete, je sramotno. Sram me je. Skrbi
vas le to, kako boste glasovali in šli domov. Delamo na pomembnem poročilu, torej bodite vsaj toliko vljudni
in poslušajte ljudi ali pa zapustite dvorano.

Kakor koli, gospe in gospodje, po mojem manjšem izbruhu ne dvomim, da boste v veliki meri glasovali za
to poročilo in, ker imam to priložnost, se moram zahvaliti kolegom iz Odbora za ribištvo, zlasti predsednici,
gospe Fraga Estévez, ki se je strinjala s tem, da se lotimo te zadeve, in mi je zaupala to poročilo.

Prav tako bi se rad zahvalil poročevalcem v senci gospodu Capoulas Santosu, gospe Reimers,
gospodu Gróbarczyku in gospe Lövin za njihove prispevke k vsem razpravam in za predloge sprememb.

Rad bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki so prispevali k temu poročilu in predstavnikom sektorja, ki so mi
omogočili raziskovalno delo, zlasti uradnim osebam iz Generalnega direktorata za trgovino (GD za trgovino)
in Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo (GD za pomorske zadeve in ribištvo). S tem imam
v mislih Zoltana Somoguya, Miriam Garcia Ferrer iz GD za trgovino in na Pierra Amilhata,
Christiana Rambeauja in Juana Ranca iz GD za pomorske zadeve in ribištvo, in rad bi se zahvalil
gospe Damanaki za njeno prisotnost, pa tudi vam gospod De Gucht, čeprav nisem v celoti zadovoljen z
vašimi odgovori – ki v resnici niso odgovori, saj so bili podani pred mojim govorom.

V vsakem primeru bi se rad zahvalil Mauru Belardinelliju iz naše skupine, Ollivierju Gimenezu, mojim
pomočnikom, Emilie Herrbach in Vincentu Guerreju, posebej pa bi omenil Philippea Musquarja, ki mi je
zelo pomagal pri tem poročilu in me podpiral s svojim snovanjem.

Svoj govor bom zaključil s predhodno zahvalo za vaše glasovanje.

Predsednik. − V pojasnilo, gospod De Gucht ni odgovoril zaradi hrupa v dvorani, torej bi se rad opravičil
obema komisarjema za hrup.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo kmalu.

PREDSEDSTVO: JERZY BUZEK
predsednik

6. Čas glasovanja

Predsednik. − Naslednja točka je glasovanje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik)

***
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Imam obvestilo. Gospa Eva Dudzinska sedi poleg mene. Skoraj 35 let je preživela v Evropskem parlamentu.
Zadnjih 10 let so njene dejavnosti tesno povezane s plenarnimi zasedanji. Sedaj gre v pokoj. Rad bi se ji
zahvalil in ji zaželel vse najboljše v prihodnosti.

(Aplavz)

6.1. Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi
in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije
Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja
terorističnih dejavnosti (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Alexander Alvaro, poročevalec. – (DE) Gospod predsednik, kolegi poslanci bodo morda razumeli, da je
potem, ko je Evropski parlament februarja zavrnil ta sporazum, sedaj nujno razjasniti, da smo med tem v
sodelovanju s Komisijo uspeli opazno izboljšati besedilo.

To priložnost bi rad izkoristil in se zahvalil kolegom poslancem iz skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov), Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu, skupine Zelenih/Evropske svobodne zveze in Konfederalne skupine Evropske združene
levice – Zelene nordijske levice, ki so se s tem ukvarjali, za njihovo pomoč pri izdelavi sporazuma v težkih
okoliščinah, ki varuje pravico naših državljanov do zasebnosti in tudi njihovo pravico do varnosti. Rad bi
spomnil, da je bila to naša prva priložnost, da smo lahko vdahnili življenje v Lizbonsko pogodbo, da ni
preprosto le besedilo brez življenja.

– Po glasovanju:

Predsednik. – Rad bi se zahvalil gospodu Alvaru in predhodni poročevalki, gospe Hennis-Plasschaert, in
vsem kolegom poslancem, ki so vložili toliko dela v ta sporazum. Hvala lepa.

Rui Tavares (GUE/NGL). - Gospod predsednik, vašo pozornost bi rad pritegnil k predlogu spremembe
tega poročila, ki poziva Svet in Komisijo, naj sodelujeta s Parlamentom pri imenovanju uradne osebe EU, ki
bo zasedla delovno mesto v Washingtonu za nadzor zajemanja podatkov. Vljudno vas prosim, da osebno
čim prej stopite v stik s Svetom in Komisijo, da bosta to storila z ustreznim parlamentarnim nadzorstvom.

Predsednik. – Hvala, ker ste me spomnili. V zvezi s tem bom vzpostavil stik z njimi.

6.2. Evropska služba za zunanje delovanje (A7-0228/2010) (glasovanje)

Predsednik. – Rad bi čestital poročevalcu, gospodu Broku, in tudi našim pogajalcem: gospodu Broku,
gospodu Verhofstadtu in gospodu Gualtieriju. To je bilo pomembno delo in mnogi odbori Evropskega
parlamenta so tudi prispevali. Dosegli smo široko soglasje. Vsem bi se rad zahvalil. Prav tako bi rad opozoril,
da bomo imeli v bližnji prihodnosti dve pomembni poročili, katerih osnutke pripravljata gospa Gräßle in
gospod Rapkay, zato se moramo še naprej ukvarjati s tem.

6.3. Kosovo (B7-0409/2010) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Jelko Kacin (ALDE). - Gospod predsednik, v ponedeljek zjutraj se je zgodil poskus umora našega kolega
Petra Miletića, poslanca kosovskega parlamenta in vodje skupine srbske manjšinske stranke Samostalna
Liberalna Stranka. Bil je dvakrat ustreljen in ranjen.

Je eden od nas, parlamentarec. Napad na poslanca parlamenta povsod pomeni napad na demokracijo. Ta
napad je bil ciljno usmerjen v prizadevanja za vzpostavitev trajne stabilnosti regije zahodnega Balkana. Je
na intenzivni negi v bolnišnici v Mitrovici. Zaželimo mu hitro in popolno okrevanje in izrazimo mu svojo
polno politično in človeško podporo.

(Aplavz)
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Predsednik. – Vsi se strinjamo s tem, kar ste povedali.

– Pred glasovanjem o spremembi 11:

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, pozivam, da se besedi „vsi
ljudje“ izbrišeta, ko gre za to, da se v osnovi navaja dialog. Zato bi se moral zadnji stavek glasiti: „meni, da
bi morali obe strani strokovno pristopati k dialogu v korist Kosova in Srbije“.

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

– Pred glasovanjem o odstavku 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - (DE) Želel bi, da se vključi uradni naslov svetovalnega mnenja Meddržavnega
sodišča.

Prebral ga bom v angleškem jeziku. Uradno besedilo se glasi „the Accordance with International Law of the
Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo“
[Skladnost enostranske Deklaracije o neodvisnosti začasnih ustanov samouprave Kosova z mednarodnim
pravom].

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

– Po glasovanju o spremembi 5:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Gospod predsednik, to je povezano z nedavnimi dogodki na Kosovem,
enega od njih je že omenil kolega, gospod Kacin, ko je bil prejšnji ponedeljek ustreljen poslanec v kosovskem
parlamentu, ki je pripadnik srbske etnične manjšine, Petar Miletić. Skupaj s tem parlamentom mu želim
hitro okrevanje.

Zgodil se je še en incident in pred koncem predlogov za spremembe ga ni bilo mogoče navesti, torej bom
ta predlog ustne spremembe prebral: „izraža globoko zaskrbljenost zaradi smrtonosne eksplozije, ki je ubila
eno osebo, deset pa ranila, do katere je prišlo v Severni Mitrovici 2. julija 2010 med demonstracijami proti
odprtju centra civilnih služb, in napada 5. julija 2010 na poslanca srbske etnične skupnosti v kosovski
skupščini; ostro obsoja vsa nasilna dejanja in poziva stranke, naj odgovorno ukrepajo; poziva EULEX, naj
stori vse potrebno za zmanjšanje napetosti in preprečitev nadaljnjega nasilja, ter poziva kosovsko policijo,
naj, s pomočjo EULEX-a, nemudoma sproži celovito in nepristransko preiskavo dogodkov z namenom, da
se krivce privede pred sodišče“

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

6.4. Albania (B7-0408/2010) (glasovanje)

– Pred glasovanjem o spremembi 2:

Libor Rouček (S&D). - Gospod predsednik, spreminjamo eno besedo: „vse volilno gradivo“ bi bilo treba
zamenjati s „to volilno gradivo“, torej „to“ namesto „vse“.

(Ustna sprememba je bila sprejeta)

6.5. Razmere v Kirgiziji (B7-0419/2010) (glasovanje)

6.6. Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18.
do 23. julija 2010) (B7-0412/2010) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Michael Cashman (S&D). - Gospod predsednik, glede na pomembnost tega glasovanja pred konferenco
na Dunaju, prosim za poimensko glasovanje ob končnem glasovanju.

Francesco Enrico Speroni, v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, moja skupina
temu nasprotuje.
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(Zahteva je bila zavrnjena)

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Pomirimo se! Glede na to, da državljani Luksemburga govorijo in pišejo francosko
in nemško, mi dovolite, da pred glasovanjem o tej zelo občutljivi resoluciji vašo pozornost pritegnem k
dejstvu, da obstajajo ogromne razlike med francoskim in nemškim besedilom v odstavku 17.

V nemški različici je navedeno, da so države članice in Komisija pozvane,...

(DE) naj podprejo ukrepe na področju varnega splava

(FR) … naj podprejo ukrepe za varen splav. Povedali so mi, da tega dela stavka ni niti v francoskem niti v
angleškem besedilu.

Gospod predsednik, razjasnite, prosim, ali je izvirno francosko besedilo, ki bi vsekakor pomagalo mnogim
poslancem, da na glasovanju sprejmejo odločitev.

Predsednik. – Popravili bomo vse prevode, da bodo usklajeni z izvornimi besedili. To bomo preverili. Hvala
lepa.

Michael Cashman (S&D). - Gospod predsednik, glede na glasovanje, ki smo ga ravno izvedli, se sprašujem,
ali bi politična stranka, ki je nasprotovala, umaknila svoje nasprotovanje in nam dovolila poimensko glasovanje
glede končnega glasovanja.

Francesco Enrico Speroni, v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ponavljam
svoje nasprotovanje.

(Zahteva je bila zavrnjena)

- Po glasovanju:

Gay Mitchell (PPE). - Gospod predsednik, ne želim zavlačevati procesa in vesel sem, da je gospod Cashman
na tako dobrem glasu. Mislim, da bi bilo dobro, če bi v tem parlamentu lahko o takšnih vprašanjih glasovali
po lastni presoji. Potem bi lahko določila resnično stališče Parlamenta. Imamo eno stran, ki udarja po
parlamentu, in le eno stran, ki dovoljuje glasovanje po lastni presoji. Če resnično želimo določiti stališče
Parlamenta glede takšnih vprašanj, potem bi morali imeti v Parlamentu glasovanje po lastni presoji.

(Aplavz)

– Po glasovanju:

Michael Cashman (S&D). - Gospod predsednik, če je v tem parlamentu nekdo imenovan, ima pravico do
odgovora. Imenovan sem bil. Zato bi rad povedal gospodu Mitchellu in drugim, na ne glede na to, katera
stranka se odloči glasovati, ima vsakdo od nas glas po lasni presoji in Parlament je glasoval demokratično.

(Aplavz)

6.7. Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga
EU (B7-0413/2010) (glasovanje)

6.8. Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 (A7-0204/2010, George
Lyon) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Gospod predsednik, za besedo nisem prosil, da bi postavil vprašanje v zvezi
s pravilnostjo postopka, ampak, da bi vas prosil, gospod predsednik, in kolege poslance, da se zavedate
naslednjega: tu imamo težave s prevodi. Predložil sem predlog spremembe o poročilu gospoda Lyona, uvodna
izjava Ae: „ker mora biti SKP usmerjena v ohranjanje in razvoj večfunkcionalnega, obsežnega in sonaravnega
kmetijstva v Evropi“. Žal je bila v prevodih uporabljena beseda „obsežno“. Vendar pa ima beseda
„flächendeckend“ v nemškem prevodu popolnoma drugačen pomen. Pomeni „v vseh evropskih regijah“.
Kmetijstvo bi moralo biti (‘flächendeckend’ kmetijstvo) tudi po gorskih regijah. „Obsežno“ pomeni nekaj
popolnoma drugega.
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Predsednik. – Hvala, ker ste nas opozorili na to. Popravili bomo besedila in jih uskladili z originalom.

– Po glasovanju o odstavku 44:

George Lyon, poročevalec. − Gospod predsednik, kaže, da imamo zmedo glede tega, o čem tu dejansko
glasujemo. Tolmači so nam povedali, da je šlo za odstavek 44, vi pa objavljate, da je bil sprejet odstavek 45.
Imamo zmedo, ki jo morate rešiti in urediti glasovanje ter jih pravilno navajati.

Predsednik. – Kakor sem vam povedal, glasujemo o odstavku 44. Ponavljam: predlog spremembe je bil
zavrnjen in odstavek 44 je bil sprejet. Takšen je izid glasovanja.

Pablo Arias Echeverría (PPE). – (ES) Gospod predsednik, ravno smo glasovali o odstavku 44 in čeprav
sem bil za, sem glasoval proti, ker je prišlo do manjše zmede: rečeno nam je bilo, da glasujemo o odstavku
45, ko smo v resnici glasovali za 44.

Predsednik. – Gospe in gospodje, če je toliko ugovorov – prosim, poslušajte –, ponovno glasujemo o
odstavku 44. Glasujemo o odstavku 44. Tudi meni glasovanje ni bilo jasno, ker niste dvignili rok.

– Pred glasovanjem o odstavku 59:

Elizabeth Lynne (ALDE). - Gospod predsednik, potrebujemo pojasnilo. Ne vem, ali vi narobe navajate, ali
gre za napačno tolmačenje, a v angleščini smo ponovno dobili 52. Nismo dobili poziva za 59, torej ne vemo,
kje smo.

Predsednik. – Sedaj glasujemo o odstavku 59. Sedaj imate na zaslonu odstavek 59. To je ločeno glasovanje.

– Pred glasovanjem o uvodni izjavi C:

Elizabeth Lynne (ALDE). - Gospod predsednik, dovolite mi, da povem, da je uvodna izjava AE pred C. O
uvodni izjavi AE še nismo glasovali.

Predsednik. – Tu imamo popolnoma drugačne podatke. Sedaj moramo glasovati o uvodni izjavi C.

– Pred glasovanjem o uvodni izjavi AE:

Albert Deß (PPE). – (DE) Gospod predsednik, glede na to, da je bilo ob začetku tega glasovanja pojasnjeno,
da je bila nemška različica originalno besedilo, bo skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
prihranila glasovanje po delih. Moja skupina lahko glasuje za uvodno izjavo Ae.

Predsednik. – Gospod Deß, naj pojasnim. Zahteve ni vložila le skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov), ampak tudi še ena druga politična skupina, zato bomo nadaljevali po načrtu in glasovali po
delih, ker je tako zahtevala še ena skupina.

Albert Deß (PPE). - (DE) V tem primeru prosim mojo skupino, da dvakrat glasuje za. Ker je nemška različica
izvirno besedilo, nam pri drugem glasovanju ni treba glasovati proti.

Predsednik. – Gospe in gospodje, predsedujoči, prosim, poslušajte pozorno.

6.9. Režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU s stališča
prihodnje reforme skupne ribiške politike (A7-0207/2010, Alain Cadec) (glasovanje)

7. Popravek (člen 216 poslovnika): gl. zapisnik

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

8. Obrazložitev glasovanja

Ustne obrazložitve glasovanja
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Poročilo: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Gospod predsednik, glasovala sem za sporazum med Evropsko unijo
in Združenimi državami za izmenjavo finančnih podatkov za namene spremljanja financiranja terorističnih
dejavnosti.

Dobro se zavedamo nevarnosti, ki jo terorizem predstavlja za našo varnost pa tudi za varnost naših partnerjev
na drugi strani Atlantika. Ni potrebno, da vas spomnim na vse teroristične napade, ki so se v zadnjem desetletju
zgodili na evropskih tleh. Prav tako je očitno, da naši ameriški partnerji predstavljajo zelo pomembnega
strateškega zaveznika, ne le na področju globalne varnosti, ampak tudi v gospodarskem smislu in na drugih
področjih.

Zavezanost takšnemu strateškemu partnerstvu je v tem parlamentu le nekaj mesecev nazaj jasno izrazil
podpredsednik Joe Biden. Zato bi morali biti ponosni, da smo končno dali soglasje za sporazum, ki je tako
zelo pomemben za prizadevanja v zvezi s sledenjem terorističnih dejavnosti, zlasti glede na to, da nov
sporazum vsebuje pomembne izboljšave, pojasnila Evropskega parlamenta pa so bila v veliki meri upoštevana.

Gerard Batten (EFD). - Gospod predsednik, mnogo razlogov obstaja za glasovanje proti tej resoluciji, a
premnogo jih je, da bi jih zajel le v 60 sekundah. Seveda moramo nasprotovati terorizmu, a tega ne smemo
izkoriščati kot izgovor, da vlade vohunijo za svojimi državljani. Zadevne zaupne informacije so last državljana,
ne Evropske unije, Parlamenta ali seveda domače države.

Vsak tak sporazum bi moral biti sklenjen med neodvisnimi državami, ki odgovarjajo svojim ljudem v
demokratičnem procesu. V vsakem primeru gre tu za enostranski sporazum in nimamo razloga, da bi verjeli,
da ga bodo Združene države spoštovale. Sporazum krši zakon Združenega kraljestva o varstvu podatkov,
ki prepoveduje izmenjavo informacij brez soglasja med čezmorskimi tretjimi stranmi. Britanska vlada ima
glede tega klavzulo o izvzetju in upam, da bodo premagali svojo običajno mehkužnost in glasovali proti,
tako kot sem jaz.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Podprl sem poročilo gospoda Alvara. Da bi bili učinkoviti, moramo imeti v
boju proti terorizmu uporabne instrumente. Za eno zelo pomembno preprečevalno orodje štejeta nadzor
in zmanjšanje finančnih sredstev, ki dosegajo teroriste in jim pripadajo. Dejansko je denar zelo pogosto
gorivo za teroristične dejavnosti. Če ni denarja, se teroristične dejavnosti zadržujejo in seveda je to namen
naših prizadevanj. Boljši nadzor pretoka denarja je lahko temeljna ovira za teroristično dejavnost in priprave
terorističnih dejanj, zato sem zelo vesel, da nam je uspelo doseči dogovor in da smo sprejeli sporazum in
poročilo.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Gospod predsednik, glasoval sem za poročilo gospoda Alvara. Mislim, da
je zelo pomembno, da se lahko skupaj borimo proti terorizmu, in zelo pomembno je, da lahko sodelujejo
narodi z enakimi vrednotami. Pomembno je okrepiti čezatlantske odnose med Evropsko unijo in Združenimi
državami Amerike in, kot vemo, so naše vrednote enake.

Očitno je treba tu spoštovati zakonodajo o varstvu podatkov, a obstajati mora meja: ne moremo se skrivati
za varstvom podatkov, ko gre za terorizem. V tem oziru mora biti zelo jasna. Menim in upam, da lahko tako
nadaljujemo boj proti terorizmu in na ta svet prinesemo mir.

Daniel Hannan (ECR). - Gospod predsednik, vedno obstaja občutljivo ravnotežje, ki ga je treba potegniti
med civilnimi svoboščinami in varnostjo. Mislim, da smo večkrat od napadov na dvojčka WTC pred devetimi
leti narobe razumeli to ravnotežje.

Narobe smo ga razumeli zaradi napačnega izenačevanja v politiki, pri čemer politiki mislijo, da morajo biti
njihovi ukrepi sorazmerni z obsegom javnega ogorčenja, namesto da bi bili v sorazmerju s potrebo po rešitvi
identificiranega problema. Ta parlament je naredil to napako, a pri tem ni bil sam. Nacionalni parlamenti so
naredili enako na obeh straneh Atlantika.

Občasno pa menim, da smo pravilno razumeli to ravnotežje. Vzeli smo si čas, vključili smo smiselna varovala
in mislim, da omogočamo varnostnim silam sveta, da učinkovito sodelujejo v boju proti terorizmu brez
nesprejemljive cene v smislu civilne svobode. To je ravno tisto, na kar bi se morala osredotočiti Evropska
unija: čezmejno vprašanje, ki ga ne moremo prepustiti državam članicam. Če bi to počela ves čas, preostali
med nami ne bi imeli takšnega problema.
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Poročilo: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (GA) Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu o Evropski službi za
zunanje delovanje. Evropsko službo za zunanje delovanje je treba postaviti v kontekst skupne zunanje in
varnostne politike in sprememb, ki jih je Lizbonska pogodba naredila v tej skupni politiki.

Lizbonska pogodba zagotavlja več sredstev za okrepitev industrije streliva in vojaške industrije v Evropi in
zaradi iste pogodbe se bo velikim evropskim državam, ki so vojaške sile, enostavneje podati na vojaško
misijo. Ni dvoma, da bodo v prihodnosti najmočnejše sile v Uniji pripravljene začenjati vojaške kampanje
zunaj Evrope, ko bodo menile, da je to v njihovem gospodarskem interesu, ravno tako kot so storile Združene
države.

Služba za zunanje delovanje bo instrument za spodbujanje gospodarskih, političnih in vojaških interesov
evropskega kapitalizma in to ne bo prispevalo h globalnemu miru, ampak ravno nasprotno.

Tunne Kelam (PPE). - Gospod predsednik, podprl sem poročilo gospoda Elmarja Broka. Združeno stališče
Evropskega parlamenta je v največji meri izkoristilo nove priložnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba. Zlasti
podpiram politični in finančni nadzor Evropske službe za zunanje delovanje s strani Evropskega parlamenta.
Zadovoljen sem, da se visoka predstavnica strinja s tem, da se ustvari takšna posebna struktura človekovih
pravic in demokracije, kot je sedež ESZD. A najpomembneje, še naprej bomo podpirali praktično izvajanje
ustreznega geografskega ravnotežja, osebje ESZD pa bo sestavljeno iz predstavnikov iz vseh 27 držav članic.
Ta proces se je šele začel. Mislim, da je pomembno, da mora revizija leta 2013 zajemati tudi to vprašanje
enake zastopanosti.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, za to poročilo sem glasoval, ker
sem prepričan, da je ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) temeljni korak, zgodovinski
korak v razvoju in ocenjevanju zunanje politike EU.

Posebno pozdravljam odlomek v poročilu, v katerem je poudarjena pomembnost zagotavljanja večje politične
usklajenosti zunanjih ukrepov EU kot celote s posvetovanji med diplomatskimi službami ESZD in držav
članic. S tem bi se izognili podvajanju dela in hkrati zagotovili dolgoročno doslednost pri spodbujanju
strateških interesov EU in temeljnih vrednot v tujini.

Diane Dodds (NI). – Gospod predsednik, glasovala sem proti poročilu. Medtem ko so mnogi tu nedvomno
zaneseni zaradi ustanovitve ESZD kot še enega mejnika na poti v Unijo, pa volivci Združenega kraljestva
postajajo vse bolj jezni zaradi erozije nacionalne neodvisnosti in so osupli nad zamislijo, da bi morala – ali,
da bi lahko – zunanja politika Združenega kraljestva postati ponižna nekomu, ki ga niso izvolili britanski
ljudje.

Naš zunanji sekretar sedaj obljublja, da bo tesneje sodeloval z visoko predstavnico, ker bo imela ESZD
pomemben vpliv na prihodnji uspeh globalne vloge Unije. Ne bomo zapravljali ironije na davkoplačevalce
Združenega kraljestva, da ista vlada, ki sedaj zahteva od ministrstev, naj pokažejo učinke 40-odstotnih
zmanjšanj potrošnje po ministrstvih, potrjuje službo, ki naj bi po ocenah stala 900 milijonov EUR in je
britanski davkoplačevalci niti ne potrebujejo niti ne želijo. Tisti med nami, ki smo načelno nasprotovali
ustanovitvi ESZD v letu 2008, ji še vedno nasprotujemo.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Gospod predsednik, pri glasovanju o ustanovitvi Evropske službe za zunanje
delovanje sem podprla predloge sprememb, ki so osredotočeni na vključevanje nacionalnih parlamentov v
nadzor te službe. Drugače sem glede te zadeve glasovala v skladu s stališčem moje skupine. Potreba je očitna:
čas je, da postane EU jasneje priznana, ne le kot globalna udeleženka, ampak tudi kot globalna akterka. Kot
je pokazala naša vloga največje finančne oskrbovalke ZN, ki je bila v veliki meri neopažena, so spremembe
nujne.

Poleg tega upam, da se bodo spremembe te vloge odražale tudi v strukturi Varnostnega sveta ZN. Upati je
treba, da bodo mednarodne organizacije, kot je ta, sposobne revidirati te koncepte glede sedanjih globalnih
struktur.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Hvala, gospod predsednik. Evropska služba za zunanje delovanje nudi možnost
povečanja učinkovitosti zunanje politike Evropske unije, njeno večjo zedinjenost in večjo strateško usklajenost.
Skrajni čas je, da dokažemo, da lahko delamo usklajeno in da se naš vpliv na svetu ni zmanjšal. Evropska
služba za zunanje delovanje bo predstavljala skupno stališče celotne Evropske unije. Vendar pa brez
upoštevanja in usklajevanja interesov posameznih držav članic in občutljivih vprašanj služba ne bo mogla
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učinkovito delovati. Ta praksa mora postati prednostna naloga zunanje politike Evropske unije. Zadostno
geografsko zastopanje mora biti nedvoumno temeljno načelo pri oblikovanju službe. Od najzgodnejših dni
njene dejavnosti moramo zagotavljati strokovno in tudi sorazmerno predstavljanje diplomatskih zborov
držav članic v tej službi. Kompromis, ki je bil predstavljen – pomembna predstavitev – polaga posebno
odgovornost za oblikovanje te službe, da bodo vse države članice ustrezno zastopane v novoustanovljeni
službi, in hvaležna sem gospodu Broku za njegovo sijajno delo v zvezi s tem poročilom. Hvala lepa.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Gospod predsednik, danes smo sprejeli odločitev, ki bo pospešila
ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje. Pozornost bi rad pritegnil k nekaterim pomembnim
problemom, ki jih moramo upoštevati.

Najprej, na področju zunanje politike je potrebno usklajevanje z mnogimi drugimi področji in težko jo je
ločiti od dela na področju, na primer, razvojne politike, trgovinske politike, delovanja globalnih finančnih
institucij ali gospodarskih zadev v globaliziranem svetu. Drugič, diplomatska služba EU bi morala odražati
značaj Unije. Evropski parlament je odgovoren za pomembne regulativne, nadzorne in proračunske dejavnosti.
Tretjič, nejasen položaj glede tega, kdo ima nadzor nad ESZD, povzroča velike skrbi. To lahko pripelje do
ustanovitve še ene institucije v Uniji. Četrtič, primanjkuje jasno opredeljenih pristojnosti na področju oblik
sodelovanja z diplomatskimi službami držav članic. Petič in zadnjič, spomnimo se, da se dobra diplomacija
gradi mnogo let. ESZD bi morala graditi na vrednotah in identiteti Evropske unije.

Nazadnje bi rad povedal, da bi morala biti Unija na svetovni ravni bolje pripravljena na obvladovanje krize
in civilne in vojaške zmogljivosti na področju...

(Predsednik je prekinil govornika)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Gospod predsednik, glasoval sem za poročilo o Evropski službi za zunanje
delovanje, ker vem, da je to posledica Lizbonske pogodbe, Pogodbe o reformi. Kljub temu imam nekaj vprašnj
in skrbi glede te nove službe. V času, ko so jo začeli ustvarjati, so dejali, da bo nevtralna v smislu stroškov.
Vendar pa sedaj vemo, da bo evropske davkoplačevalce stala ogromno.

Očitno visoka predstavnica potrebuje sredstva. Vseeno pa, ko ustanavljamo nove institucije, nove sisteme,
vedno velja na začetku navesti, čemu so namenjene, da bi se izognili vtisu, da se pomikamo naprej na podlagi
nečesa, kar bi bilo mogoče smatrati za nedolžne laži.

Skrbi me, da bodo imele velike države članice zaradi te službe še več besede pri določenih zadevah. Zato
upam, da bo lahko cela Evropa pravično zastopana, ko bodo za različne položaje v tej službi izbrani ljudje,
in da bodo lahko v njej vlogo igrali tudi evropski nacionalni parlamenti. Na ta način bi lahko zagotovili, da
bo služba delovala pravičneje.

David Martin (S&D). - Gospod predsednik, pozdravljam glasovanje o Službi za zunanje delovanje, a sedaj,
ko smo glasovali, je pomembno, da se odmaknemo od postopka in struktur na dejansko napredovanje dela
Službe. Pomembno je, da Catherine Ashton sedaj, ko ima ekipo, udejanji temeljne evropske vrednote.

Človekove pravice morajo biti njena glavna skrb. Zlasti je obljubila, da bo v vsakem zunanjem uradu uradnik
za človekove pravice. To mora uresničiti, prav tako pa mora obstajati struktura, da ta uradnik poroča centru,
da bi zagotovili, da dobimo nekakšno združeno vlado v smislu, kako Evropska unija ravna s človekovimi
pravicami.

Sedaj imamo z mnogimi državami, tudi s Kitajsko, dialog o človekovih pravicah, ki je popolnoma brez
pomena. Služba za zunanje delovanje mora, če naj bo vredna denarja in prizadevanj, ki jih vlagamo vanjo,
začeti uresničevati evropske vrednote in zlasti človekove pravice.

Daniel Hannan (ECR). - Gospod predsednik, pri teh razpravah o ustanovitvi Evropske službe za zunanje
delovanje je nekaj nenavadnega, celo ganljivega, kot da Evropska unija ne bi že imela popolnega aparata
diplomatske službe. Pojdite v katero koli tretjo državo in našli boste veleposlaništvo EU, ki dominira nad
vso zakonodajo držav članic. Diplomatski zbor Evropske unije je že izrinil nacionalne službe. Baronica
Ashton ima približno dvakrat večjo plačo kot William Hague, britanski zunanji minister, in nadzira proračun,
ki je približno 20-krat večji kot proračun Urada za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha.

Na nek način to ne bi bilo tako slabo, če bi bila skupna zunanja politika Evropske unije vidno močnejša od
tiste, ki ji sledijo države članice, ampak ni. Kaj počne? Izolira Tajvan in se prepušča tiranom v Pekingu, zavrača
reševanje problema disidentov na Kubi, ki nasprotujejo Castru, prepušča se ajatolom v Teheranu in priliva
denar Hamasu. Mislim, da bi nam lahko uspelo, da bi zadeve opravljali bolje. Smo četrta največja vojaška
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sila na tem planetu in peto največje gospodarstvo. Mislim, da lahko vodimo našo zunanjo politiko tako, da
bo ustrezala našim interesom!

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Gospod predsednik, iz štirih razlogov sem glasovala proti poročilu
gospoda Broka. Arhitektura te službe ima številne slabosti, katerih podrobnosti nam še vedno povzročajo
veliko skrbi.

Druga točka je, da bo veleposlanik Evropske unije v prihodnosti upravljal s sredstvi Komisije. To ta sredstva
izpostavlja številnim tveganjem in varovala pred temi tveganji so še vedno izredno nejasna.

Tretja točka je opustitev pravic tega parlamenta v uredbi Sveta. Smo de facto nosilci odločitev v tem postopku
in še vedno smo dovolili, da je uredba Sveta preprečila naše parlamentarne pravice. Zato bi rada v zvezi s
svojo dokumentacijo – finančno uredbo – povedala, da ne mislim, da me današnje odločitve zavezujejo.

Četrta točka je vprašanje, kako dejansko ravnamo drug z drugim v Parlamentu. V zadnjem parlamentarnem
obdobju smo sprejeli parlamentarno reformo, pa tudi postopke, ki smo jih sedaj vse pohodili, med njimi
tudi odobritev predsedstva in predsednika. Zakaj izvajamo parlamentarno reformo, ki določa postopke, če
te postopke kršimo, ko nam je to pomembno, in jih ne sledimo?

Zato tega poročila ne morem podpreti.

Predlog resolucije: Kosovo (B7-0409/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Glasoval sem drugače od skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) v zvezi z resolucijo o Kosovu. Žal mi ni ostalo druge možnosti, kot pa da glasujem proti temu
besedilu.

V tej resoluciji so številna temeljna vprašanja, s katerimi se strinjam, in mislim, da jih lahko vsi podpremo.
Prebivalci Kosova morajo uživati uspešno demokracijo s pravičnim in nepristranskim pravosodnim sistemom
ter družbo, v kateri ni korupcije in kjer se spoštujejo človekove pravice in zlasti pravice manjšin. Na kratko,
rad bi bil priča trajni stabilnosti in gospodarskemu razvoju za pokrajino Kosovo kot del evropske perspektive
za zahodni Balkan.

Vendar pa prihajam iz države, ki ni priznala neodvisnosti Kosova. S te perspektive menim, da so številne
navedbe v tem besedilu o lastnostih države, kot so dežela, vlada, državljani, meje in tako dalje, nesprejemljive.

Obžalujem, da stališču držav, ki niso priznale neodvisnosti Kosova, ni bila posvečena večja pozornost.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Gospod predsednik, kot smo navedli ob drugih priložnostih, se
ne sme nobeno glasovanje španske socialistične delegacije razlagati kot sprejetje mednarodnega priznanja,
implicitnega ali eksplicitnega, enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova.

Prav tako bi radi z našim glasovanjem proti izrazili naše nasprotovanje temu, da Parlament zahteva, da države
članice Evropske unije mednarodno priznajo ozemlje, katerega odcepitve ne podpirata niti resolucija
Varnostnega sveta Združenih narodov niti sporazum med stranmi. Potrjujemo, da veljavno mednarodno
pravo določajo določila Resolucije 1244/99 Varnostnega sveta Združenih narodov.

Vendar pa ne postavljamo pod vprašaj evropskega cilja za Balkan in njegove prebivalce in verjamemo, da je
medregijski dialog, kakor ga spodbuja špansko predsedstvo Sveta na konferenci na visoki ravni, ki 2. junija
je potekala v Sarajevu, morda učinkovita pot v to smer.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Gospod predsednik, to resolucijo sem podprla. Rada bi pohvalila dejstvo,
da Evropski parlament z Evropsko komisijo in Svetom razpravlja o izredno pomembnem vprašanju
prihodnosti Kosova.

Kosovo je mogoče obravnavati kot zadnji košček v zahtevni balkanski politični sestavljanki. Zato je nujno,
da postavimo pravi košček na pravo mesto in vodimo ta proces usklajeno in mireno. Neodvisnost Kosova
je že priznalo 69 držav, med njimi 22 držav članic EU. Pomembno je upoštevati, da služijo možnosti za
povezovanje z EU kot največja spodbuda za države Balkana, da se lotijo nujnih reform, in tudi kot dejavnik
za regionalno stabilnost.

Kosovo ni nikakršna izjema. Zato, če želimo Kosovo usidrati v Evropo in zagotoviti regionalno stabilnost
na Balkanu, je nujno, da najdemo skupni pristop do celotne regije in zlasti do Kosova.
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Bernd Posselt (PPE). – (DE) Gospod predsednik, kot poročevalec skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov) bi se rad zahvalil gospe Lunacek za njeno odlično sodelovanje. Besedilo, ki smo
ga sprejeli danes, je mnogo boljše kot tisto, ki smo ga dobili od odbora, ker smo v besedilu jasno opredelili,
da razdelitev Kosova ne šteje kot možnost. To je odločilna točka. Zahtevali smo – kakor se je zgodilo že v
osnutku, ki ga je izdelal odbor – da preostalih pet držav članic prizna Kosovo. To je logična poteza, ker je že
v letih 2005 in 2007 Evropski parlament pozval, da se Kosovo prizna s tričetrtinsko večino. Večina držav
članic je sedaj to storila.

Zato moramo v razmere vnesti jasnost, ker moramo poskrbeti, da bo jasno, da se o statusu Kosova ne bomo
ponovno pogajali. Mediji so danes navajali, da je gospod Panzeri, ki ga zelo spoštujem, dejal, da podpira
obnovo pogajanj glede statusa. To bi bilo izredno nevarno in zato je nujno, da se tu zagotovi jasnost in da
to poročilo okrepi nerazdeljivost in priznanje Kosova, pa tudi udeležbo Kosova v procesu presejanja, z
drugimi besedami v predpristopni strategiji.

Daniel Hannan (ECR). - Gospod predsednik, od samih začetkov Pariške in Rimske pogodbe je evropski
projekt dvigoval cilj superncaionalizma nad svobodo ali demokracijo in v pravičnosti izvaža svojo ideologijo.
Učinkovito ohranjamo protektorat na Kosovu, prav tako kot v Bosni, zaradi enakega razloga umetnega
ohranjanja večetnične države.

Sam sem zgodaj začel podpirati neodvisnost Kosova. Zdel se mi je zelo jasen primer, kjer je več kot 90 %
ljudi na referendumu glasovalo za samoupravo, ki bi jo morali dobiti. A vsekakor bi morali to načelo razširiti
na nacionalne manjšine na tem ozemlju in ciljati na etnografska mejna območja – z drugimi besedami,
srbskemu prebivalstvu, ki je prikladno zbrano okoli Srbije, bi morali dovoliti ustrezno, da de jure počnejo,
kar počno de facto in da jim vladajo njihovi rojaki.

To je navzkrižje med nadnacionalizmom in demokracijo. Večetnično državo lahko držite skupaj – kot soo
bili Jugoslovanska Federacija in tudi Ottomanski imperij, Habsburški imperij in Sovjetska zveza – a takoj,
ko ljudje dobijo možnost glasovanja, se odločijo za demokratično samoupravo. To bi morali priznati.

Predlog resolucije: Albanija (B7-0408/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Gospod predsednik, tudi jaz sem glasovala za to resolucijo, ker mislim,
da bi morali še enkrat ponoviti našo podporo za prizadevanja za evropsko povezovanje držav na Balkanski
regiji v okviru procesa stabilizacije in združevanja.

Albanija je vsekakor država, ki je otipljivo napredovala v okviru procesa reformiranja. Vendar pa je tudi
država, ki mora storiti več, da bi se bolj približala standardom in pristopnim merilom EU. Za konsolidacijo
demokracije so potrebna znatnejša prizadevanja in pravna država in zagotavljanje trajnostnega razvoja
države. Politična kriza po parlamentarnih volitvah junija 2009 je obžalovanja vredna. Našim albanskim
partnerjem moramo jasno pokazati, da so v celoti delujoče predstavniške ustanove – parlament je
najpomembnejša med njimi – hrbtenica konsolidiranega demokratičnega sistema in morda najpomembnejše
politično merilo za povezovanje EU.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Gospod predsednik, nekdanji komunistični socialisti v Albaniji poskušajo
destabilizirati tamkajšnjo uspešno vlado. To zavračamo, a žal se sedaj izvajajo enaki poskusi v Makedoniji.
Pred dvema dnevoma je bil v tem parlamentu socialistični vodja opozicije v tej državi, gospod Crvenkovski.
Izvedel je zaupne pogovore s komisarjem Fülejem in potem – kar je v nasprotju z vsemi predpisi EU – je bilo
objavljeno sporočilo za javnost iz teh notranjih pogovorov, v katerem je bila trditev, da se je komisar strinjal,
da si ima pravico prizadevati za svoje notranje politične polemike. Ni bilo tako in to sem včeraj povedal tudi
gospodu Füleju. Komisarja EU ni dovoljeno zlorabljati za namen socialne propagande in za notranje politične
namene.

Makedonska vlada je demokratično zakonita. Opravlja prvovrstno delo in državo vodi na pot v smeri članstva
v Evropski uniji. Opozicija ima pravico nasprotovati, a nima pravice za ta namen zlorabljati Evropske unije.

Predlog resolucije: Razmere v Kirgiziji (B7-0419/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Gospod predsednik, glasovala sem za resolucijo, ker bi se rada pridružila
kolegom, ki so obsodili nasilje, ki je prejšnji mesec izbruhnilo v Kirgiziji.

Obžalovanja vredno je, da je več sto oboroženih Kirgizov napadlo mestne ulice, streljalo civiliste in zažigalo
trgovine, pri tem pa so tarče izbirali izključno na podlagi njihove etnične pripadnosti. Rada bi izrazila svoje
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sožalje družinam približno 300 mrtvih in 2 000 ranjenih ali zadržanih v bolnišnici. Pomembno je, da EU
še naprej pritiska na oblasti Kirgizije, naj izvedejo verodostojno, nepristransko in neodvisno raziskavo nasilja.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Zaradi etničnega napada v južni Kirgiziji, ki se je zgodil junija, je več sto ljudi
izgubilo življenje, več tisoč jih je bilo ranjenih, več deset tisoč pa jih je moralo zapustiti domove. To dokazuje
potrebo, da se Evropske unija učinkoviteje vključi v reševanje teh procesov v Srednji Aziji. Pomoč Kirgiziji
bi morala biti usmerjena v ljudi in ne v določeno vlado. Veleposlanik Kirgizije, gospod Azilov, je še na srečanju
delegacije srednje Azije, ki je potekalo 22. junija, vztrajal, da nasilje ni bilo dejanje etničnega čiščenja in da
tuji mediji niso prikazali objektivne ocene razmer. Uzbekistan ima glede tega vprašanja drugačno mnenje.
Kakor je navedeno v poročilu, je bilo v Kirgiziji brez ustreznega razloga aretiranih več aktivistov za človekove
pravice. Ta dejstva je treba upoštevati pri ocenjevanju strategije Evropske unije do obstoječe kirgiške politične
oblasti. Pogovore je treba izvajati vzporedno z drugimi državami v regiji, zlasti s sosedama Kirgizije Rusijo
in Kitajsko. Ti državi imata na to regijo znaten vpliv. Poročilo poziva kirgiško vlado, naj izvede verodostojno
in odgovorno raziskavo spora, morebiti ob prisotnosti tujih opazovalcev. Zato podpiram to poročilo, ker
je ta raziskava skrajno nujna. Hvala lepa.

Predlog resolucije: Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, 18.–23.
julij 2010) (RC-B7-0412/2010)

Anna Záborská (PPE). – (SK) Po skoraj tridesetih letih aktivne politike Evropske unije, zlasti v afriških
državah, poročilo, predloženo danes, govori o rasti števila ljudi, okuženih z virusom HIV/aidsom. V njem
je navedeno, da je bilo samo v letu 2008 okuženih 2,7 milijona ljudi. EU je vložila več milijard evrov in število
okuženih ljudi se povečuje.

Rada bi vprašala, če je to razlog, da premislimo, ali morda delamo kaj narobe. 30 let je že mimo? Zdi se, da
razdeljevanje kondomov ne pomaga toliko proti širjenju virusa HIV/aidsa, kot zvestoba med partnerjema.

Tudi pravica do splava ni rešitev, saj lahko zdravniki že zagotovijo, da ima ženska, okužena z virusom HIV
zdravega otroka. Naši afriški prijatelji nam pogosto pravijo: „Ne le, da smo revni, vi bi radi, da nas je manj.“

Politika spolnih in reproduktivni pravic ne bo pomagala Afriki. Zato bi rada Evropsko komisijo prosila, naj
oceni učinkovitost denarja, ki ga trošimo za boj proti virusu HIV/aidsa.

Predlog resolucije: Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU
(RC-B7-0413/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Glasovanja o tej resoluciji sem se raje vzdržal, saj je morda časovni rok,
določen v členu 2 besedila, ki velja tudi za Romunijo, preveč restriktiven v kontekstu pogajanj v Ženevi o
konvenciji za prepoved določenih vrst konvencionalnega orožja.

Mislim, da mehanizem ZN zagotavlja zadosten večstranski okvir za pregled in pogajanja o mednarodnem
pravnem instrumentu, ki bo urejal režim kasetnega streliva v času, ko je v pogajanjih udeleženih 110 držav.

Poročilo: George Lyon (A7-0204/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Gospod predsednik, skupna gospodarska politika je zgodba o uspehu. Zato sem
bil vesel, da sem bil priča široki podpori v Parlamentu, saj smo že zelo veliko dosegli: najprej, stabilno preskrbo
s hrano za prebivalstvo, drugič, vzdrževanje in ohranjanje kulturne pokrajine, in tretjič, obnovitev pomembnih
sredstev in varstvo okolja ter rastlinskih in živalskih vrst.

Seveda obstajajo nove in prihodnje naloge. Med te sodijo rast, obnovljive energije in boj proti svetovni lakoti.
S to skupno kmetijsko politiko do določene mere ustvarjamo vir delovnih mest po vsej EU, ki ni odvisen od
velikosti ali oblike podjetja. V poročilu gospoda Lyona so izredno dobro opredeljene te naloge skupne
evropske kmetijske politike in eksplicitno je priznana struktura skupne kmetijske politike v dveh stebrih.
Sedaj moramo sodelovati in zagotoviti ustrezna finančna sredstva za te politične naloge.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasoval sem za poročilo
gospoda Lyona, ker se strinjam s poročevalcem glede potrebe, da se oblikuje skupna kmetijska politika, ki
bo najprej nadaljevala širok proces reformiranja, ki je potekal zadnja leta, in drugič, ki bo lahko zagotovila
otipljive in inovativne rešitve za številne izzive, s katerimi se bomo morali spopasti v prihodnjih letih.

V bistvu menim, da je pet temeljnih vprašanj, opisanih v poročilu – namreč zanesljiva preskrba s hrano,
trajnost, kmetijstvo po Evropi, biotska raznovrstnost in varstvo okolja ter nazadnje zelena rast – odlično
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izhodišče za zagotavljanje prihodnosti skupne kmetijske politike, ki upošteva sedanji hitri razvoj, ne le v
Evropi, ampak bolj specifično tudi v svetovnem merilu.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Gospod predsednik, s poročilom gospoda Lyona o prihodnosti evropske kmetijske
politike smo omogočili oblikovanje jasnega mnenja in dali Komisiji jasne in izvršljive standarde.

Glasovala sem za poročilo in vesela sem, da ima široko podporo v tem parlamentu. Z vse večjim
povpraševanjem po zdravem okolju, zdravi hrani in skrbjo in trajnostjo na področju kmetijske proizvodnje
mora biti Evropska unija pripravljena tudi na subvencioniranje in podporo teh temeljnih področij.

Evropa je dolžna zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano za svoje državljane. Kot področje z naravno ugodnim
podnebjem je Evropa odgovorna tudi za zagotavljanje, da bodo ljudje oskrbljeni s hrano v svetovnem merilu.
Vendar mora pri tem Evropska unija delati bolje in bolj usklajeno s preostalim svetom. Evropa mora zagotoviti
trajnosten vsakdanji kruh za podeželske skupnosti. Upoštevati moramo eno: če je potrebno, lahko hrano
tudi uvažamo, a ne na način, ki izpolnjuje naše pogoje. Tu moramo ustvarjati in ohranjati zdravo okolje.
Naši kmeti potrebujejo pošteno plačilo.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Podprl sem to poročilo. Vendar pa bi rad povedal, da podpiram
ohranitev delnega posredovanja na kmetijskih trgih v težavnih razmerah. To ni neskladno z načeli prostega
trga.

Več pozornosti moramo posvetiti razvoju podeželja, širitvi infrastrukture, izobraževanju in demografskemu
položaju. Število mladih kmetov se še naprej manjša, vse več pa je starejših kmetov. Pogoji in življenjski
standard na kmetijah in na podeželju so znatno nižji – mnogo nižji in mnogo slabši – kot na območju mest.
Dalje, prihodki kmečkih družin znašajo približno 60 % prihodkov družin, ki se podpirajo z drugimi sredstvi.
Kmetje so glede tega izvajali proteste.

Na kratko, naš cilj bi moral biti trajnostni razvoj kmetijstva in podeželja.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Hvala, gospod predsednik. To resolucijo podpiram, ker poudarja več predpogojev
za prihodnost skupne kmetijske politike, ki si zaslužijo podporo. Poudarjeno je, da je treba ohraniti financiranje
politike vsaj v naslednjem dolgoročnem finančnem obdobju. Drugič, zahteva, da se neposredna plačila
kmetom v celoti financirajo iz proračuna Evropske unije. Tretjič, povezan je z varstvom poštene konkurence,
ki je sedaj najpomembnejša stvar, ki primanjkuje pri začasni skupni kmetijski politiki. Čeprav je moja domača
država, Latvija, sedaj država članica Evropske unije že precej časa, pa naši kmetje prejmejo približno 90 EUR
na hektar v subvencijah, grški kmetje dobijo plačanih približno 550 EUR, nemški in francoski kmetje pa
nad 300 EUR na hektar. Te uničujoče razlike izkrivljajo konkurenco in celoten trg Evropske unije. Še več.
Širijo vrzel med novimi in starimi državami članicami, zanemarjajo načela kohezije, zavlačujejo s svojim
izvajanjem in ovirajo gospodarski razvoj držav. Nova politika mora biti v pravičnem okviru s podporo enake
vrednosti, da bo odpravila uničujoče razlike in zagotovila pošteno konkurenco po vsej Evropski uniji.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Gospod predsednik, povedati moram, da sem glasoval za poročilo
gospoda Lyona. Glede nekaterih točk sem imel pridržke, ki bi jim lahko rekel nacionalni pridržki, ali pa sem
glasoval nekoliko drugače. Zavedati se moramo, da kljub temu, da je ta predlog gospoda Lyona odličen in
vsestranski predlog za kmetijstvo in njegovo reformo v Evropski uniji, pa skupna kmetijska politika ni v
vsakem smislu neposredno primerna za vsak položaj – govorim kot pripadnik majhnega naroda, Finske,
kjer so pogoji za kmetovanje zelo drugačni od tistih, ki jih imajo velike države, kot sta Francija in Nemčija.
Zato sem pri glasovanju uvedel nekatera odstopanja.

Upam, da bosta lahko Evropski parlament in Unija več pozornosti posvečala tudi malemu kmetijstvu, malim
državam in kmetijstvu, ki se izvaja tam, ker je kmetijstvo zavarovalna polica nacionalnega življenja. Vsaka
država članica potrebuje svoje kmetijstvo in mora poskrbeti, da se bo ohranilo.

David Martin (S&D). - Gospod predsednik, glasoval sem proti poročilu gospoda Lyona, ker vlade po vsej
Evropi zmanjšujejo svoje proračune. V Združenem kraljestvu medicinsko in učiteljsko osebje doživlja
znižanja plačil in pokojnin. Število policistov se zmanjšuje in zaporniki se izpušča na prostost, ker si ne
moremo privoščiti, da bi ostali v zaporu. Vendar pa tu v Evropskem parlamentu predstavniki konzervativnih
in liberalnih strank, ki tvorijo vlado Združenega kraljestva, v sebi nekako najdejo moč in glasujejo za ohranitev
potrošnje za kmetijstvo do leta 2013 in po letu 2013 na ravneh leta 2013.

Mislim, da je to popolnoma nesprejemljivo. Mislim, da ni prav, da bi morala biti kmetijska skupnost omejena
tako, kot ni nobeno drugo področje v družbi. Če je prav, da se javnim uslužbencem zmanjša prihodek, potem
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je prav, da se z enakimi zmanjšanji srečajo tudi drugi v naši družbi. Vlada v Združenem kraljestvu in vlade
po Evropi pravijo, da smo v tem vsi. Če smo v tem vsi, potem moramo vsi občutiti bolečino.

Syed Kamall (ECR). - Gospod predsednik, mislim, da lahko razumete, zakaj so politični vodje Evrope, ko
so videli svoje države, ki so bile opustošene od vojne po koncu druge svetovne vojne, želeli spodbujati zamisel
o zanesljivi preskrbi s hrano in skupni kmetijski politiki.

Vendar pa če pogledate to politiko 60 let kasneje, poglejmo strošek za državljane EU. Poglejmo si dejstvo,
da državljani plačujejo trikrat: enkrat v davku, ki ga morajo plačati za birokracijo, enkrat v davku za plačevanje
subvencij in nato še višje cene, ki jih morajo plačevati v trgovinah. Vsekakor bi morali, namesto da govorimo
o reformi skupne kmetijske politike, premišljevati o tem, da jo odpravimo. Odprava SKP bi omogočila rast
učinkovitih kmetov. Davkoplačevalcem bi omogočila, da obdržijo več svojega denarja in koristneje uporabijo
ta denar, potrošnikom pa bi omogočila nižje cene.

Reforma ni dovolj – čas je, da odpravimo SKP.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Gospod predsednik, glasovala sem za poročilo gospoda Lyona. Je
uravnoteženo in jamči in zagotavlja, da se lahko ljudje po vsej Evropi ukvarjajo s kmetijstvom in proizvajajo
hrano ter s tem zagotavljajo preskrbo s hrano za državljane.

O nekaterih točkah sem glasovala drugače od svoje skupine, ker menim, da v določenih razmerah potrebujemo
ureditev trga in intervencije. Potrebni so za zagotavljanje preskrbe s hrano pa tudi trajnostnega razvoja.

Poročilo: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Gospod predsednik, glasoval sem za poročilo in v tem poročilu sta bili zame zlasti
pomembni dve stvari. Prva je okoljska, družbena in kvantitativna. V tem pogledu je pomembno, da uvoženi
proizvodi izpolnjujejo enake zahteve kot proizvodi, proizvedeni v Evropski uniji, ker se sprašujem, kakšen
je smisel, da trajnostno upravljamo s svojimi staleži rib, če drugi trgovinski partnerji potem skoraj iztrebijo
staleže v svetovnih oceanih.

Drugi vidik je gospodarski. Če je samozadostnost v EU le 40-odstotna in so v nevarnosti staleži rib na
globalnih trgih, potem je jasno, da imamo tu tudi posebno dobro priložnost za ribogojstvo. Razviti bi morali
ta gospodarski sektor, mu zagotoviti znanstveno podporo in ga predvsem trajnostno strukturirati, ker tudi
ribogojstvo prinaša delovna mesta, pa na koncu tudi dodano vrednost naši Evropski uniji.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Hvala. V tem poročilu je poudarjeno, da je treba ohraniti ekološko in gospodarsko
uspešnost ribištva Evropske unije, vključno z neindustrijskim ribištvom stalnih količin rib v obalnih vodah
in načina, ki bi pomagal ohraniti kulturno identiteto zadevne regije, zavarovati delovna mesta na vseh ravneh
proizvodnje in preskrbo z varnimi in visokokakovostnimi pridelki. Žal pa je resničnost takšna, da latvijski
ribiči prejemajo tako revne kvote in tako revno podporo Evropske unije, da je za nas bolj ekološko, da
zavržemo ladje in prenehamo loviti ribe. To so resnično tragične razmere, kjer se uničuje tradicionalni sektor
gospodarstva v državi s 550 km obale. Škoda je v celoti povzročena malemu ribištvu, s politiko Evropske
unije, ki podpira industrijske proizvajalce s praksami lovljenja, ki so pogosto škodljive za okolje. Zaradi tega
sem podprla to poročilo, ki poziva k spremembi sedanjih razmer.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Gospod predsednik, glasoval sem za to odlično poročilo Alaina Cadeca in prej
sem bil udeležen na razpravi v Parlamentu, a ni bilo časa, da bi govoril po postopku „catch the eye“, zato
bom to priložnost izkoristil za nekaj besed.

Najprej, primarna obveznost Evropske unije je, da poskrbimo za naše državljane, zlasti, ko je povezana z
ribiško industrijo, ker se z njo ukvarjajo več let, njihovi predniki pa so se več sto in tisoč let, in treba jih je
zavarovati.

Drugič, proizvodi, ki prihajajo v Evropsko unijo, bi morali imeti enak standard – ali morda višjega – kot
proizvodi, ki izvirajo iz Evropske unije.

Nazadnje pa moramo storiti mnogo več za spodbujanje ribogojstva. To bi v veliki meri pripomoglo k rešitvi
tega problema.

Syed Kamall (ECR). - Gospod predsednik, rad bi se vam zahvalil za vaše potrpljenje, pa tudi vašemu osebju.
Povedati moram, da sem, ko sem se prvič srečal z zamislijo o skupni ribiški politiki, mislil, da C v angleški
kratici CFP predstavlja komunistično in ne skupno ribiško politiko. Tu smo dejansko priča zamisli centralnega
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načrtovanja, kjer centralni načrtovalci odločijo, koliko ribičev v vsaki državi lahko lovi ribe, in kot komunizem
je tudi to katastrofa. Pripeljalo je do izčrpanja ribjih staležev in vedno več ribičev se pritožuje zaradi
pomanjkanja kvote, ki so jo dobili.

Seveda je čas, da se naučimo uspešnega ohranjanja in obvarovanja rib. Poglejmo si sisteme na Islandiji in
Novi Zelandiji, ki temeljijo na lastninskih pravicah in kjer se za obalne skupnosti skrbi, kakor je povedal
prejšnji govornik, ker dobijo v trajno last pravice, na podlagi katerih lahko prodajajo, trgujejo ali pa jih
prepustijo prihodnjim generacijam. Vsekakor je to najboljši odgovor, ker je bil ta sistem uspešen in je ohranjal
ribe, in ne sistem skupne ribiške politike, ki je bil v Evropi dramatičen neuspeh.

Pisne obrazložitve glasovanja

Poročilo: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasovali smo proti temu sramotnemu
terorističnemu sporazumu, ki zagotavlja osebne podatke za vsakega prebivalca EU tajnim službam ZDA v
okviru „protiterorističnega sodelovanja“. Predstavniki kapitala v Evropski uniji, ki so glasovali za „sporazum
SWIFT“, ne poznajo njegove vsebine, glede na to, da so le „verjeli“, da so smeli poslanci EP prebrati „zaupno
besedilo“, medtem ko ga je Evropski parlament v zadnjih šestih mesecih dvakrat zavrnil. Prepričali so jih, da
so ZDA zagotovile, da „bodo tajne službe zagotovile, da bodo osebni podatki zavarovani“.

Odobritev „terorističnega sporazuma“ potrjuje, da Evropski parlament domnevno demokratično uzakonja
te globoko reakcionarne politike poenotenja na evropski ravni, usmerjene proti navadnim ljudem. Še več,
igra vodilno vlogo pri institucionalizaciji zakonodajnega okvira državnega terorizma in represije, ki duši
demokratične pravice in svoboščine navadnih ljudi. Noben „teroristični sporazum“ ne spoštuje svoboščin
navadnih ljudi. Ti ukrepi so ciljno usmerjeni v boj in odpor ljudi, njihovih vodij, v komunistično gibanje in
radikalne sile, ki se nočejo ukloniti barbarstvu izkoriščevalskega kapitalističnega sistema. Dokler kapital in
njegov politični obraz pospešujeta ukrepe za zatiranje in dušita pravice delavcev ter konsolidiranje in varovanje
njegove suverenosti, bosta večji odpor in neposlušnost in neizogiben bo boj za prevrat oblasti monopolov
in njihovih reakcionarnih združenj.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Februarja 2010 Evropski parlament ni hotel podpisati sporazuma
med EU in Združenimi državami o prenosu finančnih podatkov in je zahteval nadaljevanje pogajanj. Danes
so se pogoji tega sporazuma znatno izboljšali v interesu evropskih državljanov. Zato sem tokrat glasovala
za ta sporazum, zlasti zato, ker dolgoročno zagotavlja vzpostavitev popolnoma evropskega sistema za
zajemanje podatkov. Ta sporazum je zato začasna rešitev, ki Evropski uniji in Združenim državam omogoča
boj proti terorizmu, a ne sme biti dokončen.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Odločil sem se, da se vzdržim glasovanja o Sporazumu
med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o prenosu bančnih podatkov s sistemom SWIFT za
namene boja proti terorizmu. Ta sporazum je pomemben korak naprej v primerjavi s predhodno različico.
Potem ko je Evropski parlament povzdignil svoj glas, je uspel pridobiti številna jamstva, ki krepijo varstvo
podatkov in pravice ljudi, ki jih to zadeva.

Vseeno pa je po mojem mnenju izbira Europola za organ, ki je odgovoren za prenos podatkov, neprimerna.
Europol ni neodvisen organ, ampak policijska agencija, ki dvomim, da je položaju, da nepristransko nadzira
skladnost uporabe prenosa s strani oblasti ZDA. Glede na visoko občutljivo naravo osebnih podatkov, ki se
prenašajo, nisem mogel podpreti tega sporazuma.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. − (IT) Dejstvo je, da po 11. septembru 2001 noben človek ne jemlje
svoje zaščite in fizične varnosti za samoumevni. Jedro vsakega ukrepa, ki je oblikovan za povrnitev zaupanja
med Evropejce, je zato varstvo osebnih podatkov: nujno je zagotoviti, da bodo takšni podatki ostali zasebni,
a njihova obdelava – zlasti, če gre za finančne informacije – je pomembno sredstvo za boj proti mednarodnemu
terorizmu. Zato sem glasovala za poročilo gospoda Alvara o sporazumu, ki določa pogoje, pod katerimi bo
lahko ameriško finančno ministrtvo od 1. avgusta dostopalo do finančnih podatkov približno 8 000 ustanov
in bank v 200 državah, ki jih upravlja Združenje za svetovno medbančno telekomunikacijsko izmenjavo
finančnih podatkov (SWIFT). Z ozirom na nujna varovala, kot je možnost, da evropski državljani vložijo
upravno pritožbo in so enako obravnavani kot državljani Združenih držav, in represivne ukrepe glede dolžine
časa shranjevanja informacij, je sodelovanje med Evropo in Združenimi državami v tem primeru ustrezen
davek na negativne vplive globalizacije.
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Emine Bozkurt (S&D), v pisni obliki. − (NL) Delegacija PvdA (Nizozemske laburistične stranke) v Evropskem
parlamentu podpira ta sporazum v upanju, da bomo lahko v predvideni prihodnosti priča koncu masovnih
prenosov podatkov v zvezi z evropskimi državljani. V sporazumu je navedeno, da bo Evropa razvila lasten
sistem za zbiranje in razvrščanje bančnih podatkov. To nam bo dalo možnost individualizacije prenosov. S
tem, ko imamo podatke pod lastnim nadzorom, bomo v boljšem položaju za varstvo pravic naših državljanov.
Evropska komisija bo predlog za ta namen predložila v roku enega leta in v roku treh let bi morali biti zmožni
izvajati tak lasten sistem. Od takrat naprej bo postalo smotrno vprašanje vzajemnosti. Naši evropski nadzorniki
v Združenih državah bodo lahko dnevno potrjevali, kar se bo dogajalo z vsemi evropskimi bančnimi
podrobnostmi. Europol bo zadolžen za potrjevanje in odobravanje zahtev Združenih držav. Pod pritiskom
Evropskega parlamenta bo sporazum, ki smo ga že sklenili, prišel na revizijo. Vse naše želje niso bile uslišane,
a dosegli smo jamstvo, da Združene države ne bodo mogle kar tako vohljati po podatkih. Novi sporazum
dosega ravnotežje med varstvom zasebnosti in zagotavljanjem varnosti. Medtem pa bo ostal boj proti
terorizmu naša glavna skrb.

Françoise Castex (S&D), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Alvara glede novega
sporazuma SWIFT, ki določa pogoje za prenos določenih bančnih podatkov, ki jih kot del boja proti terorizmu
shranjuje SWIFT na finančnem ministrstvu Združenih držav. Z uporabo novih pristojnosti, ki so nam bile
podeljene z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, smo prisilili Komisijo, da z novimi pogajanji doseže
bolj uravnotežen sporazum z Združenimi državami. Medtem kot je ta sporazum zadovoljiv, bi lahko še
vedno izboljšali nekatere točke. Današnje pozitivno glasovanje ne pomeni bianko čeka za Američane:
Parlament bo ostal izredno pazljiv v mesecih, ki so pred nami, zlasti glede postopka, ki spreminja pristojnosti
Europola, glede imenovanja neodvisnega organa, prisotnega v Washingtonu, in ustanovitve TFTP .

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. − (PT) Potrdila sem novo poročilo SWIFT, saj so bila s pogajanji
z Evropskim svetom in Združenimi državami dosežena jamstva, ki niso bila skladna s sporazumom, ki je
bil Evropskemu parlamentu predstavljen pred štirimi meseci. Ta sporazum o prenosu bančnih podatkov v
Združene države določa, da mora EU razviti sistem za izogibanje kakršnim koli večjim količinam prenosa
podatkov, kar v prejšnjem sporazumu ni bilo določeno.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem proti poročilu o prenosu bančnih podatkov
Evropske unije v Ameriko, in sicer iz istih razlogov, kot je moja skupina nasprotovala prejšnjemu poskusu
uveljavitve tega sporazuma, kljub morebitnim „tehničnim“ izboljšavam v poročilu. Evropski parlament ne
bi smel odobriti sporazuma Evropske komisije, da preda osebne podatke vladi Združenih držav in tajnim
službam pod pretvezo „boja proti terorizmu“. Nasprotujem vztrajanju Komisije, da se na splošno predajajo
informacije o finančnih transakcijah v ZDA, ker to pomeni kršitev spoštovanja osebnih podatkov in to so
informacije in gradivo, ki ga bodo brez kakršnega koli temeljnega nadzora uporabljale tajne službe Združenih
držav za svoje lastne namene.

Derek Roland Clark (EFD), v pisni obliki. − Skupina UKIP je danes glasovala proti poročilu gospoda Alvara,
ker EU ne želimo dati večjih pooblastil nad osebnimi podatki. Ta ukrep bo vodil do velikega kršenja osebne
zasebnosti. Zaupni in zasebni finančni podatki so v lasti posameznikov in ne v lasti EU ali Evropskega
parlamenta.

Odločno nasprotujemo širjenju terorizma, a osebno zaupnost je treba varovati, kjer ni predhodnih domnev
o napačnem ravnanju. Če bo Združeno kraljestvo sklenilo sporazum z Združenimi državami, potem mora
biti to v celoti vzajemen sporazum in ne skoraj enosmerni sporazum, ki ga je do sedaj podpisala EU. To je
stvar odločitve nacionalnih vlad in ne stvar odločitve Evropskega parlamenta.

Carlos Coelho (PPE), v pisni obliki. – (PT) Februarja sem glasoval proti temu sporazumu, ker je kršil načela
nujnosti in sorazmernosti, pa tudi integritete in varnosti evropskih finančnih podatkov. Ta novi sporazum
je boljši kot prejšnji. Bil je izboljšan, na primer z ožjo opredelitvijo terorizma, izločitvijo podatkov enotnega
območja plačil v evrih (SEPA), z nadzornim mehanizmom in s priznanjem pravic Evropske javnosti. Vendar
pa ta sporazum še naprej dovoljuje prenos velike količine podatkov. Izbor Europola je napaka. Europol ni
pravosodni organ niti organ za varstvo podatkov. Dajanje novih funkcij Europolu bi bilo mogoče le s
spremembo pravne osnove z vložkom Evropskega parlamenta. Besedilo člena 20 v sporazumu zmanjšuje
učinkovitost priznanja različnih pravic, ki so bile na zahtevo Parlamenta ravno obravnavane. Veselim se, da
bo Komisija predložila pobudo, da se izdela evropski program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti
(TFTP) in pričakujem, da bo to zagotovilo trdnejšo rešitev, ki bo dopuščala iskanje podatkov le v EU. Zaradi
vsega tega sem se odločil, da se vzdržim glasovanja, saj še vedno ne morem zavestno sprejeti, da je ta sporazum
dosegel sprejemljivo raven.
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Mário David (PPE), v pisni obliki. − (PT) Boj proti terorizmu mora biti prednostna naloga Evropske unije.
Proaktivno sodelovanje z Združenimi državami v tem okviru, namreč v smislu informacij in izmenjave
podatkov, je glavno pri povečanju učinkovitosti boja proti terorizmu, za preprečevanje prihodnjih napadov
in za zagotavljanje varnosti Evropske javnosti. Zato glasujem za ukrepe, predlagane v tem poročilu.
Spremembe v tem sporazumu ne odražajo le večine skrbi, ki jih je izrazil Evropski parlament, ko ga je
11. februarja zavrnil, ampak tudi potrebo po sorazmernosti pri obravnavi teh podatkov, namreč glede
njihove obdelave, shranjevanja in nato izbrisa. Poudarjam tudi okrepljena zagotovila, ki jih novi sporazum
daje evropskim državljanom v smislu varstva podatkov, namreč pravico, da se lahko pritožijo proti
pravosodnim in upravnim odločitvam, pravico do preglednosti in sporočanja podatkov državljanom, ki jih
to zadeva, in opredelitev področja uporabe podatkov, omejeno na dejavnost, neposredno povezano s
terorizmom ali financiranjem le-tega.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Pred šestimi meseci je Evropski parlament z zavrnitvijo
sporazuma med EU in Združenimi državami glede prenosa in obdelave bančnih podatkov – tako imenovani
sporazum „SWIFT“ – ravnal kot zagovornik temeljnih pravic. Zaradi ukrepanja poslancev in zlasti naše
skupine je bila oblikovana nova različica. Vsebuje pomembne prednostne izboljšave, kot je odprava prenosa
velikih količin podatkov. Tako bodo imele več zaščite pravice posameznikov, hkrati pa bo priznana tudi
pomembnost sledenja finančnim podatkom v boju proti terorizmu. Zato glasujem za novi sporazum. Vendar
pa bom še naprej posebno pozoren glede naslednjih zadev: prednosti evropskih organov za varstvo podatkov
in izbiro Europola kot organa za nadzor; učinkovitosti „pravice do pravnih sredstev“ za ljudi, katerih pravice
v zvezi z zasebnostjo so bile zanemarjene, ter spremljanja in vrednotenja pomembnosti podatkov, ki se
prenašajo ameriškim organom.

Anne Delvaux (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za sklenitev novega sporazuma med Evropsko
unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov o finančnih transakcijah za namene
programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti, ker sem menila, da novi predlog, ki ga je predložila
Komisija, državljanom EU nudi večja jamstva, zlasti glede varstva podatkov. Dejansko menim, da mora vsak
prenos evropskih osebnih podatkov v tretjo državo zaradi varnosti spoštovati postopkovna jamstva in
pravice do obrambe, biti pa mora tudi v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo o varstvu
podatkov.

Pred nekaj meseci je bila prva različica sporazuma preveč nejasna in ni nudila podobnih zagotovil. Zato smo
rekli „ne“. Danes sem vesela, da so bili upoštevani naši predlogi izboljšav, vključno z uvedbo podobnega
sistema izmenjave na evropski ravni in jamstvom, da bo nadaljnji nadzor zaupan evropskim uradnikom, ki
morajo biti sposobni nasprotovati zajemanju podatkov na tleh Združenih držav.

Ioan Enciu (S&D), v pisni obliki. − Podprl sem Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami
Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim
državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Zaradi pomembnih
prizadevanj poročevalca in članov odbora LIBE sedanje besedilo sporazuma vsebuje pomembne izboljšave
predhodne različice sporazuma. Posebno pomemben za prihodnost boja proti terorizmu ob hkratnem
varstvu temeljnih pravic državljanov do varstva njihovih podatkov je člen 2, ki je povezan z oblikovanjem
zakonitega in tehničnega okvira za zmogljivost EU za zajemanje podatkov. Komisija bi morala to nalogo
izvajati vztrajno in pravočasno. Dodatek člena 2 k sporazumu predstavlja možnost, da se v veliki meri
zmanjša število večjih količin podatkov, ki se pošiljajo v analizo preko meja EU. Člena 15 in 16 zagotavljata,
da bodo imeli državljani okrepljen dostop do pravnih sredstev in povečano preglednost.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o sporazumu SWIFT v zvezi s prenosom
bančnih podatkov v Združene države, ker menim, da sporazum, ki je bil s pogajanji dosežen med Svetom
in Združenimi državami, sedaj vključuje jamstva v zvezi z varstvom podatkov državljanov in odpravlja
možnost prenosa neobdelanih podatkov v tretje države. To je pomemben sporazum v boju proti terorizmu
in zagotovil bo, da bodo zavarovane temeljne svoboščine evropskih državljanov.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Pojav terorizma in vse večji vpliv, ki ga ima na evropsko družbo,
obremenjuje temeljne vrednote, kot so spoštovanje zasebnosti posameznika in potreba po varovanju
kolektivne varnosti.

V tem kontekstu je ta parlament sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o ravnanju
s podatki obsodil, saj je menil, da ni bil ustrezen. Nova različica je izboljšava prejšnjega. Upam, da ta sporazum
opravičuje razloge za njegovo sklenitev in da stranke sporazuma vedo kako ustrezno razlagati njegove
določbe, da bi ovirale in se borile proti finančnim dejavnostim teroristov.
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José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Napredek pri tem postopku je pozitiven prikaz koristi
in prednosti institucionalnega sodelovanja pri uspešni utrditvi evropskega povezovanja. Po skrbeh in
priporočilih, ki jih je izrazil Evropski parlament, je bil z Združenimi državami dosežen uravnotežen sporazum
za prenos in ravnanje s sporočili glede finančnih plačil, predvsem je bilo pri tem upoštevano, da je to postopek
v programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Poudaril bi, da so bila dodana jamstva za varstvo
pravic državljanov, pogoji vseh nadaljnjih prenosov v države tretjih strani in tveganja za neustrezno uporabo
informacij in gospodarsko vohunstvo. Zagotovljena je bila tudi možnost, da se popravijo položaji prenosa
podatkov, ki bi jih bilo mogoče pozneje presoditi kot neustrezne. Ta sporazum zagotavlja boljše upravljanje
postopkov in sodelovanje, ki je uporabno in zdravo za institucionalne odnose z Združenimi državami.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Nesprejemljivo je, da sta Parlament in Svet štiri mesece po
tem, ko je Parlament zavrnil sporazum SWIFT, dosegla sporazum z organi oblasti Združenih držav za
sklenitev sporazuma, ki ne zagotavlja varnosti ali zasebnosti, pod pretvezo boja proti terorizmu. Obžalovanja
vredno je, da je večina v Parlamentu ta sporazum sedaj podprla.

Obstaja veliko negotovosti v zvezi z izmenjavo in dostopom do podatkovnih zbirk, najsi bodo to organi
oblasti Združenih držav ali agencije EU, kar bi lahko pripeljalo do neobvladljivih nevarnosti. Storilci kaznivih
dejanj in nedolžni, osumljeni in tisti, ki niso osumljeni, bodo ujeti v postopek, ki ne daje nobenih zagotovil,
kot je dokazano, glede učinkovitosti.

Izvajanje tega sporazuma, kot smo dejali prej, pomeni ohranjanje pomanjkljivih ukrepov, ki se izvajajo kot
del tako imenovanega boja proti terorizmu z namenom zatiranja pravic.

Podpiramo potrebo po boju proti vsem oblikam kriminala, toda to je potrebno narediti predvsem z
osredotočenjem na izvor in preprečevanjem tega fenomena in ne s poudarjanjem ohlapnih varnostnih
ukrepov, ki kršijo javne svoboščine in temeljne državljanske svoboščine in jamstva ter nadalje slabijo
demokracijo, ki jo imamo.

Ne sprejemamo menjave svobode za več varnosti, ker bomo na koncu izgubili vse. Raje podpremo varnejšo
družbo z več demokratičnimi pravicami in svoboščinami.

Evelyne Gebhardt (S&D), v pisni obliki. − (DE) Za boj proti terorizmu je potrebno mednarodno sodelovanje,
urejeno s sporazumi. Vendar pa ti ne smejo spodkopavati temeljnih pravic državljanov, določenih v Evropski
listini o temeljnih pravicah. Zlasti v sodobnih časih vsebujejo te pravice varstvo podatkov, ki ga sporazum
SWIFT, dosežen s pogajanji z Združenimi državami ne zagotavlja ustrezno. Boj proti terorizmu ne sme
postati izgovor za neustrezno varovanje podatkov. Druge resne pomanjkljivosti v tem sporazumu so, na
primer, pregled bančnih podatkov brez sodne odobritve, dolgo obdobje zadrževanja podatkov, nekaj, kar
je nedopustno v okviru ustavnega prava Nemčije, pa tudi neustrezna priložnost, da se ljudje na sodišču
zagovarjajo zaradi nepravične rabe podatkov. To so resne kršitve temeljnih pravic. Vendar pa Evropska unija
ne sme neprimerno krniti obstoječih temeljnih pravic. Zato še vedno zavračam ta sporazum SWIFT.

Sylvie Goulard (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Danes sem po skrbnem premisleku podprla revidiran sporazum
SWIFT. Ta kompromis vsekakor ni popoln, a združiti moramo zahteve boja proti terorizmu s spoštovanjem
državljanskih svoboščin. Ta nova različica prinaša tudi izboljšave, zlasti glede namena prenosa podatkov.

Ko gre za tako občutljivo vprašanje, kot je varstvo osebnih podatkov, bi želela še več strogosti, zlasti glede
naslednjih zadev: zagotavljanja odgovornosti neodvisnemu organu – ne Europolu – za preverjanje skladnosti
uporabe ali učinkovitosti pravice do nadomestila za ljudi, katerih pravice so bile kršene.

Zaradi solidarnosti z mojo politično skupino, ki ji dolgujemo februarsko bitko in zato tudi velik del doseženega
napredka, sem se odločila podpreti ta sporazum. Skupaj s svojimi kolegi bom zelo pozorna na izvajanje
pogojev tega sporazuma s strani Združenih držav, pa tudi glede zavez Sveta in Komisije. Če bodo obljube
prelomljene, bom zagovarjala prekinitev sporazuma, ko bo prišel na revizijo.

Nathalie Griesbeck (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Pozorno sem spremljala pogajanja med EU in Združenimi
državami o sporazumu SWIFT od njegove zadnje zavrnitve zaradi boja, ki ga je vodila Skupina zavezništva
liberalcev in demokratov za Evropo. Od februarja je Evropski parlament, ki trdno izvaja svoje nove pristojnosti,
lahko pomembno napredoval in pridobil dodatna jamstva: dvojni pristop, ki ga podpira naša skupina, redne
revizije sporazuma, začetno ocenjevanje v šestih mesecih, poročilo o napredku čez tri leta, pravice do dostopa
in popravkov, možnost blokiranja prenosa določenih podatkov, nadzor nad zajemanjem podatkov s strani
evropskega organa v Združenih državah in tako dalje. Vendar pa, medtem ko je bil dosežen velik napredek,
pa ta sporazum ni popoln in ima tudi številne napake. Po obsežnem premisleku sem se odločila podpreti ta

55Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



novi sporazum, ker je pravni okvir za boj proti terorizmu nujen in ker gremo na koncu v smeri prihodnjega
evropskega sistema za nadzor prenosa podatkov, ki omogoča zajemanje podatkov na evropskih tleh. Od
sedaj naprej morajo evropske institucije izvajati strog in pazljiv nadzor nad izvajanjem pogojev sporazuma.

Matthias Groote and Bernhard Rapkay (S&D), v pisni obliki. − (DE) Nemška socialdemokratska delegacija
v Evropskem parlamentu podpira boj proti mednarodnemu terorizmu in zagotavljanje stalnega varstva
osebnih podatkov z največjo možno mero odločnosti in učinkovitosti. Z oziron na pomembnost varstva
podatkov delegacija SPD te odločitve ni sprejela z lahkoto. Vendar pa po dolgem in temeljitem premisleku
sedaj lahko glasujemo za ta sporazum: Socialni demokrati so uspeli zagotoviti vzpostavitev stalnega
evropskega nadzora v zvezi z zajemanjem podatkov neposredno na kraju samem na finančnem ministrstvu
Združenih držav, vključno z instrumentom za prekinitev zajemanja podatkov. Za nas je bila glavna prednostna
naloga omejitev prenosa velikih količin podatkov. Podatki SEPA niso zajeti v tem sporazumu; na večino
prenosov sploh ni vpliva. Predvideno je, da se petletno obdobje zadrževanja podatkov vsako leto revidira,
pri tem pa se podatki, ki niso potrebni, izbrišejo že prej. Poleg tega je poskrbljeno za letni pregled skladnosti
z vsemi standardi varstva podatkov, z vključitvijo nadzornikov za varstvo podatkov. Čeprav bi raje videli,
da bi se vloga nadzora in prenosa podatkov dodelila sodnemu organu, mora Europol izvajati svoj mandat
za odobritev prenosa podatkov, ki je določen v sporazumu, pod strogo kontrolo EU. Čeprav ima Europol
zanesljiv sistem varstva podatkov, ga je treba uskladiti z Lizbonsko pogodbo, da bo lahko opravljal svoje
dolžnosti pod strogim demokratičnim nadzorom.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Alvara o sporazumu med
EU in ZDA o obdelavi in prenosu sporočil glede finančnih plačil za namene boja proti terorizmu, ker menim,
da je sedaj s tem sporazumom doseženo ravnotežje med cilji varnosti v boju proti terorizmu in cilji svobode
v varstvu zasebnosti državljanov.

V nasprotju s sporazumom SWIFT, ki je bil predstavljen februarja in proti kateremu sem glasovala, ta
sporazum bolj varuje osebne podatke: državljani bodo imeli pravico do dostopa in urejanja podatkov,
povezanih z njimi, zagotovljena je njihova pravica do upravnih in sodnih pritožb, uvedenih pa je bilo več
omejitev v zvezi s prenosom podatkov.

Vseeno pa bo moral Parlament ostati pazljiv glede prilagoditve pooblastil Europola, ki je odgovoren za
nadzor prenosov, pa tudi za prihodnjo uvedbo evropskega programa za sledenje financiranja terorističnih
dejavnosti.

Olle Ludvigsson in Marita Ulvskog (S&D), v pisni obliki. − (SV) Gospod predsednik, skupina naprednega
zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je uspela, skupaj s španskih predsedstvom,
s pogajanji doseči izboljšave v zvezi s sporazumom o izmenjavi bančnih podatkov z Združenimi državami.
Količina prenesenih bančnih podatkov je bila omejena (v EU ne sme biti nikakršnega prenosa podatkov za
transakcije), osebje, ki ga imenuje EU, pa bo v realnem času pregledalo in odobrilo prenose.

Čeprav je bil pri pogajanjih dosežen določen napredek, pa temeljni problem prenosa večjih količin podatkov
ostaja še naprej. To pomeni, da se bodo podatki nedolžnih državljanov še naprej prenašali organom oblasti
Združenih držav, kar pa mi švedski socialdemokrati menimo, da ni sprejemljivo. Dalje, resne pomanjkljivosti,
s pravnega in praktičnega stališča, vidimo v dopuščanju Europolu, da je organ, ki bo nadziral prenose.

Zaradi tega smo se odločili, da ne podpremo sporazuma z Združenimi državami glede prenosa bančnih
podatkov.

David Martin (S&D), v pisni obliki. − Glede na dovoljenja in določbe, ki jih je zagotovila EU glede sporazuma
SWIFT o izmenjavi finančnih podatkov, sedaj z zadovoljstvom podprem ta sporazum. Zlasti sem vesel, da
je naša skupina pomagala zagotoviti jamstva glede prepovedi slučajnega iskanja, glede neposrednega nadzora
programa z uradnim in letnim ocenjevanjem obdobij zadrževanja podatkov na letni ravni. Vendar pa bo
stalen nadzor tega sporazuma ključen za zagotavljanje, da bodo pogoji ostali sprejemljivi za ta Parlament
in evropske državljane.

Clemente Mastella (PPE), v pisni obliki. − (IT) Glasoval sem za sporazum, ker menim, da je podpora sporazuma
med Evropsko komisijo in Združenimi državami pravi ukrep in znak velikega občutka za odgovornost.

Prenos osebnih podatkov je izredno občutljivo vprašanje v Evropi z bolečimi izkušnjami totalitarnih režimov,
ki bi proizvajali in izkrivljali takšne podatke. V okviru novega sporazuma bo mogoče prenesti določeno
količino bančnih podatkov organom oblasti Združenih držav pod pogojem, da bo prenos v skladu s strogimi
pravili o varstvu osebnih podatkov, ki so ga zavezani nadzirati poslanci EP. S takšnimi informacijami se je
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mogoče posvetovati le, če menimo, da je to pomembno za namene izvajanja preiskav proti terorizmu: dostop
do njih pogojuje predložitev zadovoljivih dokazov s strani organov oblasti Združenih držav.

Novi sporazum je zmaga za vse evropske institucije in zlasti za naš Evropski parlament. Seveda so bile naše
zahteve za povečano varstvo zasebnosti evropskih državljanov zagotovljene, Evropejci pa so dobili ponudbo
dvojnega jamstva: najprej, popolne preglednosti glede načina dostopa do njihovih podatkov in njihove
uporabe in, drugič, ustrezne pritožne postopke, ki bodo zagotovili varstvo njihove zasebnosti. Obstajajo
zadostna jamstva, ki bodo zagotovila, da bo mogoče ti dve zahtevi – varnost in varstvo zasebnosti – zagotoviti
in zavarovati.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Glasoval proti temu poročilu. Enakovreden je odobritvi
vmešavanja Združenih držav v Evropo s sokrivdo teles, kot je SWIFT. Podpira možnost prenosa osebnih
podatkov v Združene države vsakega posameznega državljana, tako obsežen je razpon v sporazumu med
Svetom in Združenimi državami. Ne poziva k nikakršnemu pravemu jamstvu za varstvo teh podatkov ali
možnosti uporabe pravnih sredstev. To poročilo in sporazum, ki ga ratificra, sta simbol zasužnjevanja te
Evrope s strani ameriškega imperializma.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Boj proti terorizmu je skrb za EU, kakor tudi za celoten demokratični
svet. Vsi mehanizmi, ki pomagajo odkriti morebitne napade, so temeljni za uspeh tega boja. Sporazum
SWIFT je zelo učinkovito orožje v boju proti terorizmu, saj omogoča dostop do zaupnih finančnih podatkov
o finančnih prenosih iz ene države v drugo. Ponovno pogajanje glede tega sporazuma z Združenimi državami
je možnost, da EU učinkovito prispeva k odkrivanju novih teroristov in morebitnih napadov. Sedaj obstaja
velika želja po sodelovanju s strani Združenih držav, kar pospešuje sporazum, ki učinkovito ščiti prenesene
podatke in kjer imamo največjo možno vzajemnost. Projekt za rešitev, ki je bil odobren danes, je dobro
izhodišče za težka pogajanja z Združenimi državami, ki so pred nami.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Še enkrat sem glasoval proti sporazumu SWIFT o obdelavi
evropskih bančnih podatkov in njihovem prenosu v Združene države pod pretvezo boja proti terorizmu,
saj menim, da je zahteva Združenih držav nesprejemljiva in pomeni grožnjo svoboščinam in pravicam
Evropskih državljanov. S tem predlogom so nas najbolj konzervativne sile z zvezanimi rokami in nogami
poskušale predati interesom ZDA, ne da bi pomislile na varnost ali zasebnost državljanov. Evropski parlament
ne sme dovoliti, da bi bile državljanske pravice in svoboščine Evropejcev prizadete pod pretvezo boja proti
terorizmu.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Varstvo podatkov s sporazumom SWIFT je preprosto prevara.
Shranjevanje neomejenih svežnjev podatkov za daljši čas ob odsotnosti kakršnega koli sodnega posredovanja
je v nasprotju z našim razumevanjem sodobne države, ustanovljene na podlagi pravne države. Imenovanje
evropskega policijskega organa Europola – ki ima svoje interese pri podatkih za boj proti terorizmu – za
nadzor skladnosti s pravili o varstvu podatkov in dejanskega obstoja suma terorizma je enako, kot bi lisico
zadolžili kokošnjak. Dalje, zamisel, da lahko komisarji za varstvo podatkov, ki so se pogosto izkazali za
brezzobe, dosežejo blokado ali izbris v ZDA, je naravnost smešna. Povečanje varstva podatkov tako ni niti
blizu tega, da bi bilo obetavno, in zato je sporazum SWIFT od mene prejel jasen „ne“.

Claudio Morganti (EFD), v pisni obliki. − (IT) Glasoval sem za poročilo gospoda Alvara, ker menim, da je
pomembno boriti se proti terorizmu. Terorizem je grožnja in se je treba proti njej kot takšni boriti. Združene
države so ključne partnerke v boju proti terorizmu, sodelovati moramo z njimi, da bi ugotovili in ustavili
morebitno financiranje, ki v resnici podpira teroriste.

Franz Obermayr (NI), v pisni obliki. − (DE) Pod pretvezo boja proti terorizmu se podatki poštenih evropskih
državljanov o njihovih računih v velikih količinah prenašajo v združene države. Ponovno pogrevanje
sporazuma SWIFT zelo malo prispeva k spremembi tega položaja. Našim državljanom ne moremo obljubiti
ustreznega varstva podatkov, ker: - Občutljivi podatki se shranjujejo na veliko, namesto, da bi se shranjevali
le v posameznih primerih, kjer obstaja podlaga za sum. - Ti podatki bodo poljubno shranjeni celih pet let. -
Predvideno je, da bo skladnost z varstvom podatkov zagotavljal Europol, čeprav ima ta agencija sama interes
pri teh podatkih. Izvršilni organ se zato nadzira sam – naj bi to resnično bil neodvisen nadzorni organ? -
Državljani EU, katerih pravice so bile kršene, de facto nimajo možnosti, da bi izvedli uspešen pravni ukrep.
Državljani bi se morali najprej spopasti s stroškom začetka sodnega postopka v Združenih državah! To, kar
smo februarja najprej slavili kot uspeh Evropskega parlamenta, je sedaj postalo popoln poraz. Celo poročevalec
priznava, da ni popolnoma zadovoljen. Sporazum ne zagotavlja nikakršnega pravega in učinkovitega varstva
podatkov in bi ga bilo zato treba zavrniti.
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Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. − (IT) Končni sporazum izpolnjuje večino zahtev Parlamenta, varuje
varnost in zasebna življenja državljanov EU in zagotavlja pravno zavezujoče rešitve pregledanih problemov.
Sporazum prav tako predstavlja novo fazo v pristojnostih Parlamenta in tako zagotavlja evropski demokratični
nadzor nad mednarodnimi sporazumi. Poleg izboljšav v sporazumu sta se Svet in Komisija pravno zavezala,
da bosta ustvarila pravni in tehnični okvir, ki dopušča zajemanje podatkov na tleh EU. Ta zaveza bo
srednjeročno zagotovila odpravo prenosov velikih količin podatkov organom oblasti Združenih držav.
Vzpostavitev evropskega sistema za zajemanje podatkov predstavlja zelo pomembno izboljšanje, saj
neprekinjen prenos velikih količin podatkov pomeni odstopanje od načel, ki podpirajo zakonodajo in prakso
EU.

Georgios Papanikolaou (PPE), v pisni obliki. – (EL) Na današnjem plenarnem zasedanju Evropskega
parlamenta sem glasoval za novi sporazum SWIFT. To je zelo pomemben sporazum, katerega namen je
zatreti terorizem in organiziran kriminal z bojem proti nezakonitemu financiranju. Pomembno je, da ta novi
sporazum varuje tudi spoštovanje osebnih podatkov življenj evropskih državljanov. Ta novi sporazum je
povezan s potrebo, da se ustvari evropski TFTP (program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti).
To je zaveza, ki jo je treba izvajati v roku petih let. Evropski parlament, Komisija in Svet so zato dolžni takoj
nadaljevati z izvajanjem te zaveze, da bo imela Evropa v bližnji prihodnosti še boljša orodja za varstvo
varnosti svojih državljanov.

Paulo Rangel (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem za poročilo, ker se strinjam z doseženim sporazumom
in da bi izpolnil svojo dolžnost in odgovornost, da podprem sporazum, dosežen s pogajanji med EU in
Združenimi državami. Zavedamo se potrebe po ravnovesju med spoštovanjem zasebnosti posameznika in
potrebe po varovanju kolektivne varnosti, a pojav terorizma, s katerim vsak dan živijo mnogi Evropejci,
pogojuje izredne ukrepe. Mislim, da moram omeniti, da zaradi tega, ker sem udeležen v notranjem volilnem
postopku svoje nacionalne stranke, Partido Social Democrata, nisem mogel glasovati za predhodni sporazum,
kakor sem tudi storil. Zavedam se občutljive narave tega vprašanja v Evropi, rezultata izkušenj, ki so pustile
svoj pečat na ljudeh, ko so bili pod totalitarnimi režimi, ki so brez kakršne koli legitimnosti vdirali v zasebnost
njihovih državljanov. To v tem primeru ne drži. Zakonito se borimo proti terorizmu na nove in vedno bolj
inovativne načine, saj je edini način za zagotavljanje varstva temeljnih svoboščin evropskih državljanov.
Sedanji sporazum omogoča prenos bančnih podatkov, a uvaja ustrezne standarde varnosti in zasebnosti.
Za varstvo osebnih podatkov so določena stroga pravila, zaradi česar je dostop do njih pogojen s predstavitvijo
dokazov, da pristojni organi izvajajo protiteroristično preiskavo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Sprejetje novega sporazuma SWIFT s strani večine
Parlamenta pomeni udarec za pogajanja glede zavezujočega varstva temeljnih pravic pri sodelovanju na
področju mednarodnega sodelovanja. Pri prvem osnutku je prišlo do nekaterih izboljšav, a še vedno obstajajo
temeljne kritike glede prenosa velikih količin podatkov brez prvotnega suma in predolgih obdobij zadrževanja
podatkov. Velika koalicija konzervativcev, socialnih demokratov in liberalcev je zato sprejela nižje standarde,
kot so obstoječa načela pravne države, in tvega predpis, ki krši pravo EU. Zato smo zeleni nasprotovali temu
novemu sporazumu in kot progresivna sila želimo močnejše varstvo zasebnosti in načelo pravne države v
čezatlantskem sodelovanju.

Kot poročevalec Parlamenta za vsestranski sporazum o varstvu podatkov, ki ga načrtuje komisarka za
pravosodje Viviane Reding, se bom z upravo Združenih držav in s kongresom Združenih držav osebno
ukvarjal z zavezujočimi pravili na tem področju. Zato je resnično žalostno biti priča temu, da je Evropski
parlament oslabil svoj vpliv na Združene države z današnjim sprejetjem sporazuma SWIFT. Resnična
sprememba v smeri varstva zavezujočih temeljnih pravic v boju proti terorizmu zahteva več poguma in
prizadevanj.

Angelika Werthmann (NI), v pisni obliki. − (DE) Ne želim, da bi moj glas proti novemu sporazumu na
kakršen koli način smatrali kot „ne“ boju proti terorizmu. Teroristična dejanja je treba preprečiti in vsako
teroristično dejanje je treba čim bolj prepričljivo obsoditi. Na drugi strani imamo varstvo pravic državljanov.
Pravice državljanov niso samoumevne – borili smo se za njih. Prepričana sem, da bi lahko obe strani, če bi
za ta sporazum razprave potekale dlje – Združene države in Evropa –, dosegli popolnoma zadovoljiv izid.

Poročilo: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Grška komunistična stranka poslancev EP je
glasovala proti skupnemu predlogu resolucije konzervativcev, liberalcev in socialnih demokratov za
ustanovitev evropske službe za zunanje delovanje, ker temelji na nazadnjaški „Lizbonski pogodbi“. Izvaja
določbe militarizacije EU (civilno-vojaški odbor, center za obvladovanje kriz, satelitski center, vojaški odbor,
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evropsko vojsko, EULEX in tako dalje), da bi si prizadevala za doktrino preprečevalne vojne Združenih držav.
Je orodje Natove strategije in vojn. EU daje pravico, da se udeleži vojaškega in civilnega posredovanja pod
pretvezo boja proti terorizmu, celo v državah članicah. ESZD še bolj omejuje etnokratske neodvisne pravice
držav članic z dodeljevanjem odgovornosti EU na skoraj vseh političnih področjih države. Ne bo orodje za
polaganje precedensa prava Skupnosti nad nacionalne zakone držav. Krepi imperialistične intervencijske
mehanizme in mehanizme zatiranja EU (Frontex in tako dalje) in ustvarja nove (kot je Evropska služba
pregona). Obsojamo nesprejemljiv in prikrit postopek, ki mu sledijo predstavniki Evropskega parlamenta,
Komisija, predsedstvo ter visoka predstavnica in podpredsednica Komisije, da bi prikrili vse večje
nasprotovanje in odpor med največjimi imperialističnimi silami.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Podprla sem kompromis, ki sta ga s pogajanji dosegla moja
kolega Elmar Brok in Guy Verhofstadt z visoko predstavnico, Svetom in Evropsko komisijo, in tako ustanovitev
Evropske službe za zunanje delovanje. Kompromis je bil predmet obsežnih pogajanj in se mi sedaj zdi
zadovoljiv in uravnovešen. Evropskemu parlamentu omogoča okrepitev njegovih prednostnih nalog in
ohranjanje metode Skupnosti. Bolj kot vse je bilo danes treba zagotoviti hitro izvajanje tega ESZD, da bi
pustili prostor za imenovanja in da bi se rešili nezadovoljivega sistema preteklih mesecev.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Pogajanja o ustanovitvi enotnega neodvisnega telesa EU,
kakor je določeno v Lizbonski pogodbi, se končujejo. Upam, da se bo tudi Svet držal sporazuma in da bo
odločitev o Evropski službi za zunanje delovanje sprejeta konec julija. Zagotoviti moramo, da bo ESZD čim
prej začela z delom in da bo njeno delovanje prispevalo k oblikovanju visoke ravni evropske zunanje in
varnostne politike, kar bo zagotovilo skladnost zunanjih ukrepov EU in krepitev vloge Evropske unije na
svetovnem prizorišču. Evropski parlament si mora prizadevati za krepitev parlamentarne kontrole z izvajanjem
skupne zunanje in varnostne politike in aktivnim izvajanjem zakonodajnih funkcij, funkcij oblikovanja
proračuna in funkcij pri razrešnici. Zagotoviti moramo, da bo delo ESZD temeljilo na načelu proračunske
nevtralnosti in da se bomo izognili podvajanju nalog, funkcij in virov ESZD z drugimi institucijami. Dalje,
rešiti moramo vprašanje zanesljivosti in odgovornosti za zadeve v zvezi z rabo proračunskega denarja EU
in z dodeljevanjem pooblastil.

Elena Băsescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Glasoval sem za sprejetje poročila, katerega osnutek je pripravil
gospod Brok, ker predstavlja pomemben korak na poti do začetka delovanja Evropske službe za zunanje
delovanje.

Evropski parlament bo igral pomembno vlogo pri delovanju Evropske službe za zunanje delovanje, saj se
bo le-ta z njim posvetovala, preden se bo v tretjih državah začela kakršna koli misija. Proračun slednje bo
predmet političnega nadzora s strani Parlamenta.

Romunija je pripravljena nuditi storitve osebja s potrebnim strokovnim znanjem za delo v Evropski službi
za zunanje delovanje, takoj od začetka, ko bo ustanovljena. Moja domača država je pokazala svojo zavezanost
evropskim misijam za obvladovanje krize. Prispevali smo več kot 200 strokovnjakov, policistov, vojaških
policistov, diplomatov, sodnikov in vojakov za večine civilnih in vojaških misij Evropske unije.

Za zaključek bi rad poudaril, da je treba načela pristojnosti in geografskega ravnotežja spoštovati kot del
politike zaposlovanja novega osebja.

Dominique Baudis (PPE), v pisni obliki. – (FR) Z novimi pristojnostmi, ki jih je Evropska unija pridobila od
sprejetja Lizbonske pogodbe, se mora zanašati na močno diplomacijo. Evropska služba za zunanje delovanje
(ESZD) predstavlja v tem smislu znatni napredek.

Glasoval sem za resolucijo Evropskega parlamenta o ESZD, ker mora visoka predstavnica, da bi uspela v
svoji misiji, nujno pridobiti sposobno diplomatsko pomoč. Moja odločitev temelji na sklepih konference,
ki je 21. junija potekala v Madridu, kjer smo našli institucionalno ravnovesje.

Evropska zamisel prvotnega osnutka je bila ohranjena. Komisija, Svet in Parlament bosta sedaj lahko delala
skupaj in ustanovila učinkovito in delujočo evropsko diplomatsko službo. Prepričan sem, da bo na nadaljnjih
pogajanjih o ustanovitvi ESZD to ravnovesje upoštevano.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. − (IT) Od samega začetka so bili nekateri vidiki ustanovitve Evropske
službe za zunanje delovanje nejasni in sporni. Skrbno bi morali pregledati morebitna protislovja, ki bi lahko
nastala med dejavnostjo prihodnje diplomatske službe EU in med dejavnostjo, ki jo običajno izvajajo države
članice. Ali države članice ne bodo več imele možnosti svobodno opredeljevati svojih zunanjih politik?
Morda ne gre za neizbežen položaj, glede katerega izražam svojo skrb, a še vedno si velja postaviti vprašanje,

59Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



kakšen vpliv bo imela srednjeročno in dolgoročno ustanovitev evropske službe, kot je ta. Če povem jasno:
če je namen v osnovi le posnemati model Združenih držav, pri katerem zunanjo politiko upravlja neposredno
zvezna vlada nad voditelji 50 držav, potem si moramo zapomniti, da vlado Združenih držav volijo ljudje in
da vsaka štiri leta njena zunanja politika dobi demokratično legitimnost, tega pa Evropska komisija, Evropski
svet – in celo prihodnja Evropska služba za zunanjepolitične zadeve – nimjo. Zato z glasovanjem proti
poročilu gospoda Broka izražam svojo nagnjenost k medvladni evropski zunanji politiki, ker zanašanje na
skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) na ravni EU ne bi zagotovilo nadnacionalnosti odločitev,
sprejetih na tako občutljivem področju.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Evropski davkoplačevalci bodo imeli večji nadzor nad
tem, kako bo Evropska služba za zunanje delovanje potrošila finančna sredstva EU. Hvale vredno je, da je
Evropski parlament dobil povečane proračunske pristojnosti na tem področju v času, ko bo proračun te
službe predmet kontrole zakonodajnega zbora. Evropska unija sedaj zaposljuje približno 7 000 diplomatov
in državnih uslužbencev, ki bodo zagotovili, da bodo imeli cilji EU prednost pred nacionalnimi in celo pred
medvladnimi cilji. Vsi zaposleni v Evropski službi za zunanje delovanje bodo politično odgovarjali Evropskemu
parlamentu z njegovimi razširjenimi pristojnostmi po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Parlament
je zmagal s tem, da je uspešano uveljavil pojem, da bi moral velik del dela Evropske službe za zunanje delovanje
vključevati spodbujanje človekovih pravic in ohranjanje miru v svetu. To kaže, da Evropska unija zavestno
prevzema svojo izredno pomembno vlogo izvoznice osnovnih človekovih pravic, ki jih žal sedaj mnoge
države po svetu namenoma kršijo.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem za poročilo o organizaciji in delovanju
Evropske službe za zunanje delovanje. To je zelo pomemben korak pri krepitvi vloge Evrope v svetu in za
usklaljevanje politik za zunanje odnose 27 držav članic. Pri pogajanjih s Svetom in Komisijo je bil Evropski
parlament priča okrepitvi razsežnosti Unije v Evropski službi za zunanje delovanje, s čimer se je povečala
vloga samega Parlamenta na političnih in proračunskih področjih tega novega subjekta.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem proti poročilu o Evropski službi za zunanje
delovanje, ker se jo ustanavlja z uporabo zastarelih postopkov, z nejasnimi pristojnostmi in z izredno jasno
omejeno vlogo Evropskega parlamenta, edine izvoljene institucije EU, ki je omejena le na proračunske vidike.
Dalje, proti ESZD sem glasoval, ker je namenjena temu, da je orodje za nadaljnjo militarizacijo Evropske
unije, prav tako pa vključuje tudi vojaške ukrepe, tudi v primeru humanitarne pomoči in posredovanja.
Evropska unija v primeru krize ne bi smela povezovati svoje zunanje politike ali politike solidarnosti z
vojaškimi ukrepi in militariziranimi strukturami in mehanizmi. Oblikovati bi morala politike in telesa, ki
bodo zavarovala avtonomno in miroljubno vlogo v mednarodnih odnosih, močno oddaljeno od vojaškega
oportunizma in intervencij Združenih držav. Ukrepala bi lahko s spoštovanjem mednarodnega prava in
Ustanovne listine ZN za svet miru in solidarnosti.

Derek Roland Clark (EFD), v pisni obliki. − Vzdržal sem se glasovanja o predlogu spremembe 80, ker je ta
sprememba, medtem ko mora biti zagotovljen primer, da nacionalne vlade temeljito pregladajo kontrolo
ESZD, prav tako zagotovila pravico, da enako stori Evropski parlament. Za neodvisen narod ni sprejemljivo,
da evropska organizaija preiskuje njegovo zunanjo službo. To ni delo EP.

Mário David (PPE), v pisni obliki. − (PT) Za poročilo gospoda Broka sem glasoval z izrednim zadovoljstvom.
Naslednjih nekaj mesecev razprav v Parlamentu s Svetom in Komisijo se je bel dim končno dvignil s pogajanj.
Upam, da bo sedaj Evropska služba za zunanje delovanje uporabljala Listino o temeljnih pravicah v skladu
z duhom in namenom Lizbonske pogodbe, da bo imela metoda Skupnosti prednost v razvojni politiki in v
tem, kako se bo razdeljevala zunanja pomoč s strani EU, in da si bodo države članice (točneje, določena
zunanja ministrstva določenih držav članic) vzele k srcu ustanovitev tega novega subjekta, pa tudi nove
pristojnosti in lastnosti, ki jih je dobila visoka predstavnica zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.
Upam tudi, da to, kar določene države članice ali ljudje, ki so na odgovornih mestih v vladah teh držav,
smatrajo za vmešavanje v njihovo sfero pristojnosti naroda ali vlade, ne traja več in da se portugalska vlada
bori za predstavitev, ki nam bo dala ugled zaradi kakovosti, pristojnosti, lastnosti in sorazmernega števila
udeleženih nacionalni agentov. Kot poslanci tega parlamenta ne želimo službe, ki je posledica medvladnih
preverjanj in bilanc, ampak službo, ki pripada Uniji.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), v pisni obliki. − (IT) Skupna zunanja politika in skupna gospodarska politika
sta nujna cilja evropskega procesa povezovanja. Zapomniti si je treba, da je bila enotna valuta izbrana tudi
z namenom pospešitve procesa povezovanja, ki se je ustavil v Nici. Glede na način, kako se organizira, je
Evropska služba za zunanje delovanje v nevarnosti, da sprejme paralizirajoč pristop nedela namesto, da bi
bila začetek uspešnega procesa združevanja.
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Proinsias De Rossa (S&D), v pisni obliki. – Pozdravljam poročilo gospoda Broka, kakor je bilo spremenjeno.
Nujno je bilo upreti se predlogu, da se razvojna politika vključi kot del naše zunanje politike. Potrebujemo
avtonomno razvojno službo, ki bo odgovorna avtonomnemu komisarju za razvoj in humanitarno pomoč.
Sedaj je na podlagi tega poročila komisar za razvoj odgovoren za celotni krog programiranja, načrtovanja
in izvajanja instrumenta za razvojno sodelovanje (IRS) in Evropskega razvojnega sklada (ERS). Poskrbeti
moramo, da se bo izvajanje nadaljevalo v skladu z duhom in besedilom sporazuma. Še vedno pa ostajajo v
predlogu elementi, ki bi lahko sprožili različne interpretacije. Vendar pa spremembe, ki jih je predstavil
Evropski parlament, krepijo moč Komisije nad operativnim proračunom in zato zagotavljajo parlamentarni
nadzor in jasno demokratično odgovornost.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o organizaciji in delovanju Evropske
službe za zunanje delovanje (ESZD), saj dosežen sporazum krepi indentiteto Skupnosti službe ESZD in njeno
politično in proračunsko odgovornost pred Parlamentom.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Novembra 2006 je Parlament sprejel resolucijo, s katero je bila priznana
strateška pomembnost evropskih jezikov splošnega komuniciranja – angleščine, španščine, portugalščine
in francoščine glede na število govornikov – kot gonilnega sredstva sporočanja in sredstva za solidarnost,
sodelovanje in vlaganje v gospodarstvo. Leta 2008 je Evropska komisija priznala, da ti jeziki predstavljajo
pomemben most med ljudmi in državami v različnih delih sveta.

V času, ko se določa organizacija in delovanje službe ESZD, menim, da je odločilno, da se v celoti izkoristi
komunikacijske zmogljivosti globalnih evropskih jezikov, ki sem jih omenil, in da se jih prilagodi kot delovne
jezike. Pravila in praksa, ki veljajo za jezike v tej službi, bodo razkrili obseg njene zavezanosti za zunanje
komuniciranje.

Glede na povedano se lahko le veselim ustanovitve službe ESZD in upam, da bo ustvarila rezultate, ki bodo
izpolnjevali, kar upamo. Evropska unija lahko veliko pridobi od sposobne in učinkovite službe ESZD, ki je
lahko glas EU na svetovnem prizorišču in dejavno sodeluje z diplomatskimi službami držav članic.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Cilj te odločitve je določitev organizacije in delovanja
Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), telesa, ki je funkcionalno neodvisno od Unije pod vplivom
visoke predstavnice, določenim s členom 27(3) Pogodbe o Evropski uniji (TEU), kakor je bila spremenjena
z Lizbonsko pogodbo. Evropski parlament mora v zunanji politiki Unije prav tako igrati vlogo, namreš v
smislu svojih funkcij političnega nadzora (določenih v členu 14(1) TEU), pa tudi zakonodajne in proračunske
funkcije, ki jih dodeljujeta pogodbi. Visoka predstavnica se mora tudi redno posvetovati z Evropskim
parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in bi
morala zagotoviti, da se stališča Parlamenta ustrezno upoštevajo; ESZD pa visoki predstavnici pri tej nalogi
pomaga. Izdelati bi morali posebne določbe v smislu dostopa poslancev Evropskega parlamenta do zaupnih
informacij na področju SZVP. Glede na to, da nisem imel nikakršnih pridržkov, ki bi jih predstavil, sem
glasoval za odobritev tega sklepa.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Glasovali smo proti temu poročilu, ki je posledica pogajanj
med Svetom in večino Parlamenta o eni ključnih točk Lizbonske pogodbe ter temeljni kamen federalizma
v Evropski uniji, ki ima sedaj pravni značaj, kakor zagovarja Evropska ustava. Navedeno je, da bo ta služba
vključevala več kot 5 000 ljudi na veleposlaništvih EU v različnih državah po svetu.

Da se položaj še poslabša pa opažamo, da predlogi, ki jih je podala naša skupina, niso bili sprejeti, zlasti tisti,
ki zagovarjajo, da vojaške strukture EU ne bi smele biti del Evropske službe za zunanje delovanje in da med
njimi niti ne bi smelo biti nikakršne institucionalne povezave. Enako se je zgodilo glede obveščevalnih
struktur EU.

Zavrnitev predloga, ki smo ga predstavili, da Svet preneha z razvojem vojaških in civilno-vojaških struktur,
ki so v njegovi pristojnosti, in jih odpravi, pa tudi da prenega financirati vojaško in civilno-vojaško dejavnost,
je posebno zaskrbljujoča. Zato torej obstaja veliko razlogov za skrb glede prihodnosti Evropske unije in poti,
po kateri gre.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), v pisni obliki. – (PL) V Laeknu je pred devetimi leti med
prejšnjim belgijskim predsedstvom začelo potekati delo v zvezi z Ustavno pogodbo, ki je bilo namenjeno
okrepitvi zunanje politike Evropske unije, zaradi česar je postala povezana in vidna na mednarodnem
prizorišču. Kljub mnogim zapletom, povezanim z reformo pogodb EU, imajo Belgijci danes možnost zaključiti
svoja prizadevanja in v tek spraviti Evropsko službo za zunanje delovanje – na prvo obletnico začetka
veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009. Kot poslanci Evropskega parlamenta, ki smo s pogodbo
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dobili večjo moč, lahko pri tem pomagamo. Po več mesecih pogajanj delegacije Evropskega parlamenta z
gospo Ashton, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, se ESZD razvija na način,
ki ga zagovarja Parlament. Poročilo gospoda Broka in gospoda Verhofstadta je pomemben dokument, v
katerem je vse to delo povzeto, in ga velja podpreti. Kaj je Parlamentu uspelo pridobiti v pogajanjih z visoko
predstavnico? Najprej, diplomatsko službo Evropske unije, ne medvladno službo, in to pomeni zagotovilo,
da bo 60 % delovnih mest dodelila Evropska unija. Drugič, političen in proračunski nadzor službe ESZD s
strani Parlamenta, ki pomeni zmožnost, da se s kandidati opravi razgovor za delovna mesta vodij delegacije
in pregleda finance institucije, kakor to počnemo mi za Komisijo in Svet. Tretjič, enaka razdelitev delovnih
mest v smislu nacionalnosti in spola in tudi revizija sestave službe leta 2013, da se popravijo morebitna
neravnovesja.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Zadovoljna sem s sporazumom, doseženim med tremi
evropskimi institucijami in baronico Ashton glede ustanovitve Evropske službe za zunanje delovanje. To je
uravnovešena služba v smislu organizacije in sestave in bo ustanovljena z namenom, da pomaga
baronici Ashton pri njenem delu visoke predstavnice Evropske unije. Dalje, imela bo vpliv krepitve moči
političnega in proračunskega nadzora Evropskega parlamenta. Iskreno upam, da bo ta služba čim bolje
izkoriščena v interesu Evropske unije. Slednja bo tako pokazala pravo politično skladnost in bo na
mednarodnem prizorišču govorila z enim glasom. Iz tega lahko izide le večja in njeni ukrepi bodo bolj
legitimni in učinkovitejši.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Predlog baronice Ashton je nesprejemljiv. Pomeni
standardizacijo evropske diplomacije pod njeno zaščito in zaščito Komisije ter zanikanje pristojnosti držav
članic v tej zadevi. To poročilo ima šibko odliko, da poziva k zastopanosti vseh držav članic med evropskim
diplomatskim osebjem na razpolago baronici Ashton in Komisiji. V tej Evropi je to tisto, na kar smo bili
zmanjšani – da prosimo za pravico do molka, a pravično! Glasoval bom proti temu besedilu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Sprejetje Lizbonske pogodbe je prineslo ustanovitev Evropske službe
za zunanje delovanje (ESZD), s tem pa so bili položeni temelji za močno evropsko diplomatsko službo.
Ustanovitev ESZD je namenjena zagotovitvi povezanosti v evropskem zunanjem ukrepanju in pri izvajanju
skupne zunanje in varnostne politike.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Glasoval sem proti poročilu o Evropski službi za zunanje
delovanje (ESZD), ker menim, da bo to telo institucionaliziralo militarizacijo Evropske unije. S svojim
glasovanjem sem želel izraziti svoje popolno zavračanje procesa pogajanj, ki je povezan z ustanovitvijo
ESZD, ker so poročevalca in baronica Ashton popustili pritiskom nekaterih držav članic in so popolnoma
pozabili na demokratična pravila. Služba ESZD se bo spremenila v institucijo sio generis, ki deluje zunaj
osnovnih mehanizmov nadzora vseh demokratičnih sistemov. Menim, da je potrebno zagotoviti, da Evropski
parlament, edina institucija EU, ki je demokratično izvoljena, in nacionalni parlamenti ne bodo imeli le
proračunskega nadzora, ampak tudi nadzor nad ESZD. Mojo skupino posebno skrbi znatna vojaška
usmerjenost službe ESZD in dejstvo, da bi bil večji del civilne sestavine evropske zunanje politike pod okriljem
evropske varnostne in obrambne politike – natančneje, vse v zvezi z razvojnim sodelovanjem in reševanjem
sporov. Zaradi teh razlogov Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice, ki je
zavezana vrednotam miru in demilitarizacije EU, ne podpira ustanovitve službe ESZD.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), v pisni obliki. – (FR) Po zahtevnih razpravah o Evropski službi za zunanje
delovanje, ki so potekale zadnje tedne v okviru pristojnih parlamentarnih odborov in različnih političnih
skupin, bi se rada zahvalila gospodu Broku za njegovo vneto udeležbo v tej zadevi. Današnje glasovanje
polaga temelje za močno diplomatsko službo na ravni Evropske unije. Tako bo skupnostna identiteta te
službe okrepljena in zagotovljena bo njena politična in proračunska odgovornost Evropskemu parlamentu.
Dalje, vsaj 60 % zaposlenih v tej novi službi bo uradnikov EU. Vseeno pa je obžalovanja vredno, da zaslišanja
posebnih predstavnikov za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu ostajajo „neformalna“; upam, da bo to
vprašanje rešeno v nekaj letih. Kljub vsemu je okrepljena pristojnost Evropskega parlamenta za revizije,
zlasti glede misij skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki se financirajo iz poračuna EU.

Justas Vincas Paleckis (S&D), v pisni obliki. − Odločil sem se, da bom glasoval za poročilo Evropske službe
za zunanje delovanje (ESZD) in v celoti podprl ustanovitev ključne inovacije Lizbonske pogodbe in
zgodovinsko odločitev za prihodnost Evrope. Le sedem mesecev po začetku veljavnosti nove pogodbe smo
skupaj uspeli doseči soglasje in tako zagotoviti politično in proračunsko odgovornost nove službe Evropskemu
parlamentu. Nadzorna vloga bo zagotovila resnično demokratični nadzor službe, kar je zame
najpomembnejše.
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To poročilo bo zagotovilo geografsko ravnovesje pa tudi boljšo povezanost med različnimi vidiki službe
ESZD. Tu ne gre za podvajanje diplomatskih služb v EU, ampak za krepitev diplomatskih služb EU. Takšen
sporazum je jasen dokaz zavezanosti Evropske unije k nabiranju moči in učinkovitejšemu spodbujanju
njenih vrednot. EU bo omogočila uporabo resničnega vpliva na mednarodnem prizorišču. To je priložnost
za Evropsko unijo in tudi za države članice.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. − (IT) Pravočasno usklajevanje različnih področij zunanje politike EU
s strani Komisije je vsekakor pomembno. Ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje pod vplivom
visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije ima potencial, da
poveča učinkovitost zunanjih ukrepov EU na svetovnem prizorišču, predvsem, da bi se izognili protislovjem
in podvajanju dela ter zagotovili dolgoročno skladnost pri spodbujanju strateških interesov EU in temeljnih
vrednot v tujini.

Paulo Rangel (PPE), v pisni obliki. − (PT) Kot član odbora za ustavne zadeve, v katerem smo obsežno
razpravljali o Evropski službi za zunanje delovanje in kjer sem lahko izrazil svoje mnenje, in kot član skupine
Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), dajem svojo podporo in glas sedanjemu poročilu. Evropski
parlament je predstavil združeno skupno stališče med političnimi skupinami, ki so imele skupni interes, da
se v največji možni meri izkoristi nove pristojnosti, ki jih daje Lizbonska pogodba, zlasti temu parlamentu,
v smislu političnega nadzora in tudi finančnega nadzora službe ESZD. Ponavljam svojo prvotno in vedno
znova podano skrb, vključno s pomočjo predlogov za spremembo projektov poročila, ki jih je mogoče
povzeti kot potrebo po zagotavljanju geopolitičnega ravnovesja službe ESZD, ki bo kmalu slovesno odprta.
Poudaril bi, da je zaveza visoke predstavnice, da ustvari skupino, ki temelji na geografskem ravnotežju s
predstavniki iz vseh 27 držav članic ter tako odpravi vse oblike diskriminacije in enako spodbuja enakost.

Bernhard Rapkay (S&D), v pisni obliki. − (DE) Kot poročevalec odbora za pravne zadeve za Evropsko službo
za zunanje delovanje bi rad opozoril, da vključno zaradi sprememb člena 6 predloga visoke predstavnice
poročilo, o katerem smo se dogovorili danes, nima popolnoma nikakršnega zavezujočega vpliva name kot
na poročevalca ali na Evropski parlament kot celoto v razpravah o sprejetju predpisov o osebju. Sem sodijo
zlasti opombe, ki so bile danes sprejete v besedilu. Poročilo o zakonodajnem predlogu, glede katerega je bil
danes z Evropskim parlamentom izveden le posvet, ne more imeti zavezujočega vpliva na področja, kjer
ima Evropski parlament zaradi drugačne pravne osnove pristojnost soodločanja.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Odobritev parlamenta ustvarja pot za bolj povezano
in učinkovitejšo evropsko zunanjo politiko, ki bolje izpolnjuje pričakovanja državljanov. Vendar pa bi bila
mogoča boljša služba.

Obžalujemo, da gospa Ashton, Komisija in številne nacionalne vlade niso imeli poguma in se lotili bolj
velikopotezne rešitve. Kompromis podpiramo, ker je Parlament uspel znatno izboljšati prvotni predlog
gospe Ashton. Močna struktura za človekove pravice, jamstva za razvojno politiko in proti ponovni
nacionalizaciji politik Skupnosti, okrepljen demokratičen nadzor, preglednejši proračun za zunanje zadeve
in ravnovesje med spoloma pri zaposlovanju so ustrezni primeri.

Vendar pa dogovor ni brezhiben. Med njegove šibke točke sodijo nejasno opredeljene strukture za
obvladovanje krize, pomanjkanje stalnih namestnikov gospe Ashton in omejen obseg konzularnih storitev
službe ESZD za državljane. Sedaj bo mnogo odvisnega od tega, kako se bo kompromis izvajal – tako je
poteza spet na strani gospe Ashton, držav članic in Komisije. Delati morajo skupaj, ustvariti skupni esprit de
corps in premagati razdiralno konkurenco.

Angelika Werthmann (NI), v pisni obliki. − (DE) Kot vedno se je težko prilagoditi in uravnovesiti različne
interese in stališča. Vendar pa ob sedanjem vlečenju vrvi ne bi smeli in ne smemo izpred oči izgubiti krovnega
cilja dosege učinkovite in povezane zunanje politike EU. Pojasniti je treba še naslednje dejavnike: •
Osebje – kdo in koliko? • Enakost – osebje bi moralo biti izbrano na osnovi načel spolne enakosti. • Kakšne
pristojnosti bo imela služba ESZD? • Evropski parlament bi moral imeti nadzor nad proračunom. • Nekaj
zelo pomembnega za davkoplačevalce: kako visoki so stroški? V vsakem primeru bi morali ti stroški ostati
znotraj razumnih in razumljivih meja. V tem pogledu moramo za dosego največje možne kakovosti in
prihrankov pri stroških uporabiti sinergije.

Predlog resolucije: Kosovo (B7-0409/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Parlamentarna skupina Grške komunistične
stranke je glasovala proti predlogu resolucije, ker je njen namen utrdizev nezakonite odcepitve Kosova,
dosežene s silo in orožjem Nata ter nasiljem EU ter drugih imperialističnih sil. Resolucija Nato odvezuje

63Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



krivde za vojno in razkosanje Srbije in podpira dolgoročno prisotnost Natovih čet in baz v Kosovem in na
celotnem območju ter intervencije za evropsko združevanje s postavitvijo njihovih sil v misiji EULEX.
Resolucija poskuša prejudicirati sodbo Mednarodnega sodišča v Haagu o zakonitosti odcepitve Kosova.
Imperialistična politika EU, ki podpira to resolucijo, zaostruje probleme delavcev na Kosovem, izkoriščanje,
korupcijo, zločine in stopnjo kapitalističnih prestrukturiranj, ki jim kot edini izhod nudijo imigracijo.
Poslabšuje nestabilnost na tem območju, zatiranje Srbov in prebivalcev Kosova v celoti ter probleme, ki jih
povzroča prisotnost misije EULEX in Nata.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Kosovo je del zelo občutljivega geografskega območja, kamor
bi morala biti EU stalno osredotočena. Najprej bi rada poudarila obžalovanja vredno pomanjkanje kohezije
v EU glede tega, katero politično smer sprejeti glede te države, proti kateri je usmerjena ta resolucija. Dejansko
pet držav članic Evropske unije še ni priznalo neodvisnosti Kosova, za katero je vseeno zaprosila leta 2008.
Zato potrebujemo ne le notranjo povezanost Evropske unije, ampak tudi njeno verodostojnost v očeh
preostalega sveta, skupno politično držo, predvsem glede tako osnovnih točk, kot je izdajanje vizumov. Prav
tako se mi zdi, da je proces evropskega povezovanja za vse države te regije pomemben element pri stabilizaciji
regije, stabilizaciji, ki je v interesu naše skupnosti kot celote. Kar zadeva Kosovo, je možnost pridružitve
Evropski uniji močna spodbuda za izvajanje potrebnih reform, namreč reform glede človekovih pravic, ki
so že bile omenjene in jih moramo spodbujati. Odločno podpiram to resolucijo, ki obravnava ta pomembna
vprašanja.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem proti predlogu resolucije o evropskih
obetih Kosova, ker jo šteje kot neodvisno državo in jo tudi tako obravnava. Resolucija ne spoštuje Resolucije
Varnostnega sveta ZN 1244/99 in celo poziva pet držav članic EU, tudi Grčijo, ki niso priznale enostranske
neodvisnosti Kosova, naj to storijo; z drugimi besedami, naj kršijo Resolucijo ZN. Posledično ta resolucija
ne pomaga pri reševanju problema in ne pomaga okrepiti stabilnosti in miru na tem območju. Resolucija
prav tako poziva k še večji prisotnosti misije EULEX na Kosovem.

Mário David (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem proti tej resoluciji. Ta resolucija, analiza razmer in
predlagana smer potrjujejo, kako prav so imeli vsi, ki so nasprotovali odcepitvi Kosova.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Kosovo še vedno ni dobilo soglasnega priznanja držav članic. Previdnost,
s katero nekateri obravnavajo to novo državo, zagotovo temelji na političnih in strateških motivih, pa tudi
na bolj praktičnih razlogih, ki izhajajo predvsem iz zaskrbljujoče razširjenosti korupcije in organiziranega
kriminala na tem območju, ki Kosovu preprečuje verodostojno trditev, da mu vlada pravna država.

Kot so to storile druge države na območju Balkana, bi bilo dobro, če bi Kosovo predstavilo dokaze, da se je
podalo na pot brez povratka glede sprejetja politik in reform, ki po eni strani podpirajo njen evropski glas
in po drugi strani krepijo svoje politično telo ter polagajo korenine, da bodo njegovi državljani sprejeli
demokracijo in zavrnili nasilje, zlasti etnično nasilje, kot način reševanja sporov. Kosovo mora iti še daleč.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Ta resolucija pomeni zapis razglasitve neodvisnosti
Kosova, dne 17. februarja 2008, ki jo je priznalo 69 držav, in spodbuja države članice k sodelovanju v
skupnem pristopu h Kosovu ob upoštevanju načrtovanega pristopa Kosova k EU. Menim, da kljub zelo težki
zapuščini oboroženih spopadov, možnost pridružitve EU predstavlja močno spodbudo za nujne reforme
na Kosovu, in pozivam, da se sprejmejo praktični ukrepi, da bo ta obet bolj dosegljiv za njene državljane z
uporabo človekovih pravic in krepitvijo pravne države.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Preprosto dejstvo, da različne države članice EU še vedno
niso priznale neodvisnosti Kosova, nam pove dovolj o tem, da vsebina te resolucije ni sprejemljiva. Žal
ponovno večina v tem parlamentu zagovarja dejanje, ki je po mednarodnem pravu nezakonito. Kakor velja
v predlogu spremembe, ki ga je predložila Konfederalna skupina Evropske združene levice – Nordijske zelene
levice in ga je zavrnila večina poslancev, je nadaljevanje dialoga in pogajanj v skladu z mednarodnim pravom
edina pot, ki bo verjetno vodila do stabilnosti in trajnega miru v tej regiji.

Lorenzo Fontana (EFD), v pisni obliki. − (IT) Predlog resolucije gospe Lunacek jasno kaže omejen napredek,
ki ga je dosegla ta država, in menim, da je zaradi izpostavljenih problemov njena pridružitev EU še manj
verjetna in da bi to poudarilo heterogeni značaj Unije, h kateremu prispevajo zadnji pristopi. Podobno, kot
sem dejal za povezovanje Albanije v EU, menim, da smo se znašli na razpotju: Evropa mora izbrati, ali se bo
omejila na to, da je telo, ki temelji le na geografskih merilih, ali želi postati bolj organska, povezana in
sestavljena iz držav, ki v svoji raznovrstnosti v vsakem primeru kažejo skupne značilnosti, ki so v skladu z
evropskim idealom. Osrednje dejstvo, da pet držav članic ne priznava neodvisnosti te države, ostaja ovira,
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zaradi česar je sedaj pristop Kosova k Evropi paradoksen. Zaradi tega ne morem podpreti predloga resolucije
gospe Lunacek.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), v pisni obliki. − (CS) Osnutek resolucije evropskega procesa povezovanja v
primeru Kosova je dokument, katerega avtorica očitno ne živi v resničnem svetu in se ne zaveda, da Kosovo
ni priznano kot država članica mednarodne skupnosti. Prizadevanja za nadomestitev pritiska z izboljšanjem
notranjega gospodarskega položaja, za omogočanje soobstoja prvotnih prebivalcev, z drugimi besedami
Srbov, Goranov in Romov in drugih sedanjih etničnih skupin z večino Albancev, za preprečevanje
ustrahovanja manjšinskih prebivalcev in za odločen pristop do klanov, ki prodajajo droge po vsej Evropi – to
so ključna vprašanja, ki lahko prispevajo k izboljšanju položaja na tem območju in okrepijo čezmejno
sodelovanje. Ni mogoče nadaljevati z registriranjem državljanov in država je še vedno popolnoma odvisna
od zunanje gospodarske pomoči. Primanjkuje politične volje za zagotavljanje vsaj pravičnih lokalnih volitev
in pogojev za funkcioniranje lokalnih oblasti. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ostaja
popolnoma formalna zadeva na tem območju in enako velja za decentralizacijo in reformo državne uprave.
Zato do sedaj ni imel pravega vpliva na položaj v državi. Divja in razširjena korupcija in tihotapljenje orožja
in drog sejejo nemir v regiji. Čudno je, da je valuta na tem ozemlju evro. Zlasti glede na to, da niti približno
niso bili doseženi osnovni predpogoji za uporabo skupne evropske valute. Jasno je, da se Konfederalna
skupina Evropske združene levice – Nordijske zelene levice ne more strinjati s takšnim osnutkom.

Marian-Jean Marinescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Zelo neprijetno sem bil presenečen, ko sem v začetku
tega tedna prebral v časopisih, da je oborožen moški izstrelil štiri naboje v srbskega poslanca v kosovskem
parlamentu. Ta napad se je zgodil štiri dni po eksploziji v Mitrovici med srbskimi demonstracijami. EU se
mora v osnovi ukvarjati s procesom vzpostavitve demokracije in okrepitve stabilnosti na Kosovem. Zaradi
tega bi moral osnutek predloga v prvi vrsti odražati realnost v tej pokrajini, kot sta dolgotrajna reforma
pravosodnega sistema in težave, s katerimi se srečujejo evropske misije pri komunikaciji z lokalnimi organi
oblasti v Prištini. Regionalno sodelovanje med državami zahodnega Balkana je ključno za njihov gospodarski
razvoj, a posebno za vzpostavljanje medsebojnega spoštovanja in spoštovanja pravne države. Zlasti
sodelovanje med Beogradom in Prištino, predvsem na lokalni ravni, je bistvenega pomena za državljane,
predvsem v najbolj prizadetih sektorjih, kot so okolje, infrastruktura in trgovina. Nenazadnje, glede priznanja
statusa Kosova, bi moralo biti v sporočilu v resoluciji, o kateri razpravljamo, jasno pokazano, da ne odraža
stališča vseh držav članic.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Pet držav članic, vključno s Francijo, ni priznalo
neodvisnosti Kosova. Posledično je nesprejemljivo danes predstavljati poročilo, ki zagovarja povezovanje
Kosova v EU. Dalje, preveč imam spoštovanja do prebivalcev te pokrajine, da bi jim želel, da uporabljajo
københavnska merila poleg trpljenja posledic v nedavnih sporih. Glasoval bom proti temu nesprejemljivemu
in provokativnemu besedilu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Regionalna stabilnost in povezovanje držav zahodnobalkanske regije
v EU je bila vedno ena od prednostnih nalog EU. V tem zahtevnem procesu so v tej regiji države, ki so postale
tesno povezane z EU hitreje kot druge, kot so Srbija, nekdanja jugoslovanska Republika Makedonija in Črna
gora. Zaradi različnih razlogov je bil ta proces počasnejši za Kosovo in njegovi državljani še vedno ne morejo
potovati v države EU brez vizumov. Nujno se moramo pomakniti naprej od tega položaja in ta prizadevanja
so v celoti in izključno odvisna od Kosova, ki bo moral izvajati nujne reforme za ta namen.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Proti tej resoluciji o Kosovu sem glasoval, ker spodbuja pet
držav članic, ki niso priznale enostranske neodvisnosti Kosova, naj to storijo. Konfederalna skupina Evropske
združene levice – Zelene nordijske levice je bila vedno proti enostranski razglasitvi neodvisnosti Kosova,
ker ta predstavlja dejanje, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom. Nasprotno pa ostajamo zavezani k
nadaljevanju dialoga na način, ki bo zadovoljiv za obe strani, na podlagi Resolucije Varnostnega sveta
Združenih narodov 1244/99, v skladu z mednarodnim pravom, kot edinim možnim načinom za doseganje
varnosti in stabilnosti v tej regiji.

Francisco José Millán Mon in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), v pisni obliki. – (ES) V imenu
španske delegacije v Skupini Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), bi radi izjavili, da je ozadje
našega glasovanja o resoluciji v zvezi s procesom glede evropskega povezovanja Kosova, da ta resolucija
Kosovo obravnava, kot bi bil neodvisna država v popolnoma običajnem položaju brez upoštevanja dejstva,
da je status tega ozemlja še naprej sporen v mednarodni skupnosti – svetovalno mnenje Meddržavnega
sodišča je tudi v teku – in Kosova ni priznalo pet držav članic Evropske unije, med njimi tudi Španija.

65Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Evropski parlament je danes poslal jasen signal, da leži
prihodnost neodvisnega Kosova v povezovanju EU. To je signal spodbude za vlado pa tudi za državljane
Kosova. Poleg tega je jasna zahteva petim državam članicam EU, ki še niso priznale Kosova kot državo, naj
to nemudoma storijo, da bi povečale učinkovitost naše podpore. Jasna večina poslancev EP je zavrnila
nadaljnje razprave o vprašanju statusa Kosova, pri tem pa je upoštevala, da julija prispe izjava Meddržavnega
sodišča. S to resolucijo Parlament zagovarja čim prejšnji začetek pogajanj o liberalizaciji vizumov. Ljudem
Kosova se ne bi smelo več zavračati svobode potovanja, ki jo bo EU verjetno zagotovila drugim državam te
regije do konca leta. Moja resolucija poziva, da se nujno izvede ta korak za osvoboditev prebivalcev Kosova
pred njihovo regionalno in tudi mednarodno izolacijo.

Predlog resolucije: Albania (B7-0408/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Komunistična stranka Grčije je glasovala proti
predlogu resolucije, ker nasprotuje pristopu Albanije v EU zaradi razlogov, zaradi katerih nasprotuje pristopu
in nadaljevanju članstva Grčije v tej imperialistični mednarodni uniji. Pristop bo v korist poenotenju na
evropski ravni in albanskemu kapitalu, zlasti na področju energije, rudarstva in prevoza, in agresivnim
imperialističnim načrtom EU in Nata ter v škodo delavcem, revnim kmetom ter malim in srednje velikim
podjetjem.

Predlog resolucije poziva, da se pospeši in spodbuja uvajanje svežnja kapitalističnih prestrukturiranj s strani
prostaškega političnega sistema meščanskih strank, naperjenega proti navadnim ljudem, v tej državi in v
sodelovanju z EU. Posledice tega napada na navadne ljudi, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja povzročil
ljudski upor, so privatizacija, množična brezposelnost, migracije, zapuščanje podeželja, razširjeno izkoriščanje,
kriminal in korupcija. Poskuša z odprtim posredovanjem brez primere v notranje zadeve države in v sistem
politične opozicije ter poziva k protidemokratičnim predpisom v delovanju političnih strank in parlamenta.
Politika EU in meščanske sile v Albaniji v smislu napredovanja k pristopu poslabšujeta razvojne težave
države, položaj delavcev, odtok kapitala in migracijske tokove ter nosita velika tveganja v smislu varnosti
na tem območju.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Pri glasovanju za ta osnutek resolucije o procesu vključevanja
Albanije v EU sem se odločila, da podprem njeni dve glavni zamisli. Na eni strani podpiram zamisel dolgoročne
vključitve te države, ki je upravičena zlasti zaradi velikih prizadevanj in že doseženih napredkov. Dejansko
so bili narejeni pozitivni koraki za boj proti korupciji in tudi za okrepitev demokratičnega okvira Albanije.
Na drugi strani pa je treba doseči še velik napredek v smislu krepitve demokracije ali celo glede trajnostnega
razvoja v državi. Politična kriza, ki je v Albaniji sledila zakonodajnim volitvam junija 2009, je vsem nam
pokazala, da je lahko ta država še vedno žrtev resnih težav. Zato bo potrebovala vso našo podporo.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. − (IT) To poročilo kaže, kaj lahko evropska propaganda ustvari, če želi
spregledati pretekle napake; res je, da poročilo gospoda Chountisa izpostavlja probleme v Albaniji, a hkrati
se skoraj zdi, da pravi, da smo zavezani vzeti balkanske države v Unijo, kot bi bilo to napisano v zvezdah in
temu ne bi mogel nihče nasprotovati. S tem se nikakor ne strinjam: Albanija ima danes kričeče očitne težave
glede svoje notranje politične stabilnosti in zelo visoko raven korupcije. Njen pristop bi poleg težav, s katerimi
se je že morala spopasti Unija in s katerimi se mora spopadati še danes po velikem širjenju, ki je praktično
podvojilo število držav članic, povzročil nadaljnje težave. Ni razloga, razen hrepenenja birokratov EU po
oblasti in centralizmu, da vztrajamo pri pristopu Albanije k EU; ob upoštevanju sedanjih razmer v tej balkanski
republiki ne vidim, kaj bi lahko s svojim pristopom prispevala k namenu evropskega povezovanja.

Mário David (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem za to resolucijo, saj razumem, da bi morala iti Albanija
naprej po svoji poti nasproti morebitnemu vstopu v EU. Unija bi morala postopno in strogo nadaljevati s
svojo strategijo širjenja. Prav tako bi morala delovati kot gonilna sila za izvajanje pomembnih reform v
državah, ki so kandidatke ali potencialne kandidatke za članstvo v Uniji. Vseeno pa vsi vemo, da je pot do
pridružitve Uniji zahtevna. Pogoji, ki urejajo vstop v EU, so jasni in dobro znani in jih ni vedno lahko izpolniti.
V primeru Albanije je pot še dolga, kar je jasno v tem poročilu. Za začetek mora ravnati v skladu s
københavnskimi merili, vključno s procesom stabilizacije demokratičnih institucij. V tem smislu bi rad
poudaril in podprl prizadevanja predsednika vlade Salija Berishe, da je našel učinkovito rešitev za sedanjo
politično krizo, hkrati pa bi pograjal nizkotno vedenje socialistične opozicije. Mir, v katerem država napreduje
po poti do vstopa v Evropsko unijo, zato določa država kandidatka ali morebitna država kandidatka. Upam,
da bo Albanija nadaljevala po tej poti do Unije odločno in brez oklevanja.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), v pisni obliki. – (GA) Čeprav sem glasovala za to poročilo, bi se morali po
mojem mnenju prebivalci Albanije odločiti, ali želijo biti del EU.
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Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Albanija ni nikakršna izjema nestabilnosti zahodnobalkanske regije
in ve, da je nevarnost, da ta kriza ogrozi reforme, ki so bile sprejete, in ki so v veliki meri usmerjene v vse
večjemu približevanju Evropski uniji. Če se spomnite dni diktatorstva Enverja Hoxhe, je jasno, da Albanija
ponuja malo zagotovil, da lahko vztraja na poti, ki jo je izbrala, in poveča svojo raven razvoja in spoštovanja
pravne države ter svoboščin posameznika na sprejemljive ravni v luči evropskih standardov. Pomemben
korak je bilo mogoče narediti s pristopom države v Nato, a to še vedno ni dovolj, da bi EU Albanijo obravnavala
kot močno kandidatko za pristop.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Kljub resoluciji, ki priznava napredek, ki ga je Albanija
dosegla v procesu reforme, pa poudarja, da so za utrditev demokracije in pravne države potrebna pomembna
dodatna prizadevanja, pa tudi za zagotovitev trajnostnega gospodarskega razvoja države. Menim, da bo
možnost vstopa v Evropsko unijo dala zagon za več reform na zahodnem Balkanu in da bo igrala ustvarjalno
vlogo pri krepitvi sposobnosti regije za mir, stabilnost in preprečevanje sporov, izboljšanje dobrih sosedskih
odnosov in obravnavanje gospodarskih in socialnih potreb s trajnostnim razvojem. Vendar pa je napredek
vsake države k članstvu v EU odvisen od prizadevanj za izpolnjevanje københavnskih meril in ravnanje v
skladu s pogoji, povezanimi s procesom stabilizacije in priključitve, ki upam, da jih bo država uspešno
dosegla.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) Zaradi prijateljskega odnosa do Albancev sem glasoval
proti temu besedilu. Kako si lahko želimo njihov vstop v Evropsko unijo, ki si prizadeva za interese svojih
finančnih elit in izključuje vse drugo? Nobena širitev ni mogoča, dokler EU zagovarja tekmovalnost med
narodi in obrambo interesov privilegiranih. Dalje, pokomunistična Albanija je pokazala le omejeno zmožnost
za boj proti organiziranemu kriminalu, ki je v tej državi razširjen. Jaz sem glasoval proti temu besedilu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Regionalna stabilnost in povezovanje držav zahodnega Balkana v EU
sta bila vedno prednostna naloga Unije. Možnost povezovanja z EU zato vodi države v tej regiji, da si še bolj
prizadevajo pri izvajanju reform, ki so potrebne za dosego ciljev, potrebnih, da te države postanejo
polnopravne članice EU. Prizadevanja teh držav za okrepitev miru, stabilnosti in preprečevanje sporov v
regiji bi bilo treba poudariti skupaj s krepitvijo dobrih sosedskih odnosov. Albanija ni na napredni stopnji
v procesu povezovanja in je že odgovorila na vprašalnik Komisije za pripravo mnenja glede njene vloge za
pridružitev Evropski uniji.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. − Glasoval sem za to resolucijo o Albaniji, ker potrjuje podporo
Parlamenta za možnosti Albanije za vstop v Evropo, ko bo država dosegla raven politične stabilnosti in
zanesljivosti in bodo v celoti izpolnjena københavnska merila. Ugotavlja napredek, dosežen v procesu
reforme, pri tem pa poudarja, da so potrebna nadaljnja obsežna prizadevanja v smislu krepitve demokracije
in pravne države ter trajnostnega razvoja države. Resolucija pozdravlja sprejetje predloga o liberalizaciji
vizumov ter poziva k uvedbi odprave vizumov za albanske državljane do konca leta 2010. Poudarja
pomembnost ločitve pristojnosti in spoštovanja neodvisnega sodstva, pri tem pa poziva, da se v zvezi s to
zadevo doseže pomemben napredek. Vprašanja korupcije in organiziranega kriminala ter trgovine z ljudmi
so med najbolj zaskrbljujočimi razmerami v državi, glede katerih resolucija zavzema stališče. Poročilo
obravnava tudi pravice manjšin, Romov, pravice sindikatov in socialne razmere, pravice žensk in posvetovanje
vlade s civilno družbo glede osnutkov zakonov in podvzetih reform. Spodbuja razvoj in uporabo obnovljive
energije, javni transport in okoljsko zakonodajo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Pozdravljam sprejetje te resolucije, zlasti zato, ker
pozdravlja napredek na področju pravosodnega sistema, vendar poudarja, da so reforme še vedno v začetni
fazi izvajanja; meni, da je pravosodna reforma, vključno z izvrševanjem sodnih odločb, bistveni pogoj
pristopnega procesa Albanije za članstvo EU, in poudarja pomembnost delitve oblasti v demokratični družbi;
poudarja, da je pregledno, nepristransko in učinkovito sodstvo, neodvisno od kakršnih koli političnih ali
drugih pritiskov ali nadzora, temeljnega pomena za pravno državo, in poziva k nujnemu sprejetju celostne
dolgoročne strategije na tem področju, vključno s časovnim načrtom za sprejetje potrebne zakonodaje in
izvedbenih ukrepov; poziva opozicijo, naj sodeluje pri procesu priprave in v celoti podpre pravosodno
reformo; poleg tega poudarja, da je sodstvu treba nameniti zadosti sredstev, da bo lahko učinkovito delovalo
v vsej državi; z veseljem pričakuje nove pobude Komisije za pomoč in glede tega pozdravlja nedavno odprtje
sodišča za hujša kazniva dejanja v Tirani.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), v pisni obliki. − (DA) Resolucijo sem podprl, ker vsebuje številne
pravilne pozive za izboljšave v Albaniji. Vendar pa se mojega „da“ pod nobenim pogojem ne sme razlagati
kot neposreden ali posreden poziv Albancem, naj se pridružijo EU. Ta zadeva je v celoti odvisna od samih
Albancev.
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Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. − Medtem ko sem glasovala za to poročilo, pa sem trdno
prepričana, da bi se morali Albanci odločiti, ali se želijo pridružiti EU ali ne.

Predloga resolucij: Kosovo (B7-0409/2010) in Albanija (B7-0408/2010)

Justas Vincas Paleckis (S&D), v pisni obliki. − (LT) Albanija in Kosovo sta napredovala z izvajanjem
demokratičnih reform za krepitev pravne države in za zagotovitev trajnostnega razvoja države. Vendar pa
moramo še naprej stremeti k ciljem, zlasti v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, krepitvi
upravne zmožnosti državnih institucij in zagotavljanja prednosti prava. V Albaniji politična napetost nad
rezultati parlamentarnih volitev, ki traja že eno leto, škoduje prizadevanjem države, da bi postala država
članica EU. Albanske politične sile morajo začeti s konstruktivnim dialogom za dosego sporazuma v zvezi
z rezultati in volilnim zakonom, ki zagotavlja nov, popolnoma pregleden volilni proces. Glasoval sem za
resoluciji, ker tudi države članice EU pozivata, naj poiščejo nova sredstva medsebojnega delovanja s temi
balkanskimi državami. Eden od ukrepov je spodbujanje stikov ljudi z ljudmi preko akademskih izmenjav
učencev, študentov in znanstvenikov.

Ernst Strasser (PPE), v pisni obliki. − (DE) Radi bi podali naslednje pripombe glede dela te resolucije, ki je
povezan z liberalizacijo vizumov. Načeloma bi morali podpreti odpravo vizumskega režima za države
zahodnega Balkana. Vendar pa je predpogoj za to, da so v celoti izpolnjeni vsi določeni pogoji.

Predlog resolucije: Razmere v Kirgiziji (B7-0419/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za skupni predlog resolucije, ki so ga pripravile
različne politične skupine. Ta resolucija potrjuje potrebo po odpravi blokade na znesek, ki je večji, kot se ga
že izplačuje Kirgiziji zlasti za namen projekta Flash Appeal, ki so ga začeli Združeni narodi in je namenjen
zbiranju 71 milijonov USD, potrebnih za nujno pomoč. Poleg tega mislim, da je nujno tej državi zagotoviti
ne le nujno pomoč, ampak tudi orodja, potrebna za stabilizacijo njenega položaja in zagotavljanje, da se
takšni dogodki ne bodo ponovili. Zato bi bilo treba uvesti instrumente, ki bi pomagali ponovno vzpostaviti
varnost v Kirgiziji.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Kljub uspehom na uradni politični ravni Kirgizija ostaja potopljena
v nestabilnosti in sporih in ni znaka, da se bodo te razmere kmalu stabilizirale. Ta država, ki je postala
neodvisna po razpadu Sovjetske zveze, je pokazala, da ni sposobna sprejeti boljših standardov glede človekovih
pravic in spoštovanja svobode posameznika.

Menim, da lahko Evropska unija sprejme stabilizacijsko vlogo kot posredovalka, in v dejansko pokonfliktnih
razmerah bi morala aktivno prispevati pri težki nalogi učinkovitega zagotavljanja miru in demokratizacije
v državi, ki ima za sosedi Rusijo in Kitajsko.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) V tej resoluciji sta izražena globoka skrb zaradi tragičnih
in nasilnih spopadov, ki so nedavno izbruhnili v južni Kirgiziji, in sožalje družinam vseh žrtev. Poudaril bi
poziv te resolucije, da si je potrebno v največji meri prizadevati za zagotovitev vrnitve v normalno stanje in
za ustvarjanje vseh nujnih pogojev, da se bodo lahko begunci in notranje razseljene osebe prostovoljno
varno in dostojno vrnili na svoje domove. Prav tako Komisijo poziva, naj v sodelovanju z mednarodnimi
organizacijami okrepi človekoljubno pomoč ter sproži kratkoročne in srednjeročne programe za obnovo
uničenih domov in nadomestitev izgubljenega premoženja ter projekte rehabilitacije v sodelovanju s kirgiškimi
oblastmi in drugimi donatorji, da bi se ustvarili ugodni pogoji za vrnitev beguncev in notranje razseljenih
oseb.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), v pisni obliki. – (PL) V zvezi z nemiri in spopadi, ki so se zgodili
11. junija v južni Kirgiziji, in zlasti v mestih Osh in Jalal-Abad, ko je življenje izgubilo približno 300 ljudi,
več kot 2 000 pa jih je bilo ranjenih, menim, da bi se moral Evropski parlament kot varuh demokracije,
javnega reda in miru ter spoštovanja človekovih pravic, odločilno odzvati na vsak takšen dogodek in poskušati
preprečiti proces destabilizacije, kakršni smo sedaj priča v Kirgiziji. Zato bi rad izrazil svojo solidarnost in
podporo narodu Kirgizije s podporo te resolucije in glasovanjem za njeno sprejetje.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Na nasilne spopade, ki so se nedavno zgodili v južnokirgiških mestih
Osh in Jalal-Abad, gledam zelo zaskrbljeno. Zaradi tega in glede na zaveze EU tej regiji, zlasti v okviru strategije
za Srednjo Azijo. Resnost razmer pomeni, da je potrebno precejšnje povečanje humanitarne pomoči, ki jo
zagotavlja EU, razdeliti vsem tistim, ki so jih ti resni spori prizadeli.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Sprejetje te resolucije pozdravljam predvsem zato, ker
poziva k precejšnjemu povečanju humanitarne pomoči EU ljudem, ki jih je prizadelo nedavno nasilje v južni
Kirgiziji, pa tudi zaradi splošne uporabe instrumenta za stabilnost, in ker poudarja naše prepričanje, da bo
tudi dolgoročno potrebna nova raven vključitve EU v južni Kirgiziji; ponavlja poziv Komisije s strani
Parlamenta, naj pripravi predloge za ponovno razdelitev sredstev v instrumentu sodelovanja na področju
razvoja, ki je oblikovan, da EU postavi v boljši položaj za dajanje trajnega odgovora na novi položaj v Kirgiziji;
in zagovarja, da je v politiki EU do Srednje Azije bistvena osredotočenost na varnost ljudi.

Predlog resolucije: Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, 18.–23.
julij 2010) (RC-B7-0412/2010)

John Attard-Montalto, Louis Grech in Edward Scicluna (S&D), v pisni obliki. − Malteška laburistična
delegacija je glasovala za skupni predlog resolucije o odzivu EU na HIV/AIDS, in sicer zlasti ker obravnava
temeljna vprašanja in prednostne naloge, povezane z globalnim in tragičnim problemom, ki v zelo veliki
meri vpliva na življenja mnogih ljudi, zlasti žensk in otrok na revnih območjih, kot je podsaharska Afrika,
kjer živi 22,4 milijonov ljudi z virusom HIV/aidsom. Čeprav se – prima facie – zdi, da ni neposredne povezave
s spodbujanjem splava v resoluciji, pa moja delegacija ne podpira klavzul, ki bi opravičevale splav.

Carlo Casini (PPE), v pisni obliki. − (IT) Še enkrat imamo obžalovanja vreden položaj, ko se uporabljajo
argumenti za predloge o nepravičnih rešitvah vprašanja glede pravice do življenja v razpravi o resničnem in
resnem problemu (v tem primeru je to boj proti virusu HIV), zaradi česar je tako nemogoče glasovati za.
Uporaba besed „spolno in reproduktivno zdravje“ je sedaj postala sredstvo za prepričevanje parlamentov,
naj spodbujajo splav. Ne smemo si dovoliti, da nas zavedejo.

Vsi, vključno z mano, moramo za začetek spodbujati spolno in reproduktivno zdravje, a ko besede kažejo
drugačno in dejansko nasprotno stanje (s čimer se ubijanje človeškega bitja razume kot pravica žensk do
svobode), potem postane nujno, da se ta prevara razkrije. Splav v svetu je resnična tragedija, a resnična
tragedija je tudi v naši Evropi! Moj namen z glasovanjem proti resoluciji ni ovirati obsežna prizadevanja za
boj proti aidsu, ampak nasprotovati metodi in vsebini, ki sem jo omenil.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za resolucijo o aidsu/virusu HIV glede 18. mednarodne
konference o aidsu, ker je treba okrepiti prizadevanja za vzpostavitev prednostnega pristopa k virusu HIV/aidsu
za globalno javno zdravje in pospešiti splošen dostop do zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja za ljudi,
ki jih ta virus prizadeva. Nujno je, da se borimo proti stigmatizaciji in diskriminaciji proti ljudem, ki imajo
virus HIV/aids in da zagotovimo varstvo njihovih pravic.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Politična skupina bi morala doseči široko soglasje v zvezi s temo, kot
je ta in morali bi se vzdržati, da ga ne bi poskušali uporabljati v prid te ali one agende. Glede na obstoj
skupnega predloga resolucije, ki so ga podpisale le levica in skrajne stranke levice v Parlamentu, ni težko
videti, da je bil cilj žal spodkopan. Skrbeti bi nas morali ljudje, njihove bolezni in trpljenje, ki jih povzroča,
ter vpliv na to družbo, zlasti v najmanj razvitih državah. S svojim delom moramo najti boljše rešitve za boj
proti tej nadlogi in omiliti učinke zavoljo teh ljudi.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Nadloga aidsa ostaja resen humanitarni problem v
svetovnem merilu in zato je v zvezi z njim potreben enoten odziv na globalni ravni, ki mobilizira države,
ustanove in družbe različnih regij in celin. Družbena stigmatizacija še naprej prevlada v zvezi s tem vprašanjem
in nadaljnje širjenje te bolezni z veliko stopnjo smrtnosti in zlasti pogubnimi učinki na najmanj razvite
države in tiste z najslabšimi humanitarnimi razmerami, mora mobilizirati skrb in zavezanost institucij in
ustanov EU in držav članic, da bodo poskrbele za dejansko razpoložljivost sredstev za vsestranski in učinkovit
odziv, da bodo sposobne zagotoviti potrebno usklajevanje politik za preprečevanje in za ustrezno zdravljenje
bolezni. Vseeno pa se ne strinjam s povezovanjem boja proti virusu HIV z občutljivim vprašanjem, kot je
splav.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) V tej resoluciji je širok pristop k problemu aidsa/virusa HIV,
ki ga podpirajo sedanji podatki. Poudarja ključna vprašanja, ki jih seveda podpiramo, med drugim vključno
z zagovarjanjem splošnega dostopa do zdravstva in potrebi po tem, da vlade ravnajo v skladu s tem in
poskrbijo, da bo javno zdravstvo na voljo vsem; potrebo po spodbujanju, varstvu in spoštovanju človekovih
pravic, zlasti do spolnega in reproduktivnega zdravja za ljudi, ki imajo virus HIV/aids; pozornost pritegne
k gospodarskim, pravosodnim, družbenim in tehničnim oviram, skupaj s kazensko zakonodajo in ukrepi,
ki ovirajo učinkovit odziv na virus HIV; potrebo po pravičnem in prožnem financiranju za raziskave nove
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preventivne tehnologije, vključno s cepivi in mikrobiocidi; pozivom držav članic in Komisije, naj zaustavijo
zaskrbljujoči upad financiranja spolne in reproduktivne zdravstvene oskrbe in pravic v državah v razvoju.

Nathalie Griesbeck (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Trdno in prepričano sem glasovala za to resolucijo, ki od
držav članic in Evropske unije tik pred naslednjo mednarodno konferenco o aidsu na Dunaju zahteva, da
ustvarijo nove zakone, ki bodo urejali dostopna in učinkovita zdravila proti virusu HIV, da spodbujajo k več
kampanjam osveščanja v državah v razvoju, da povečajo financiranje raziskav novih cepiv in mikrobiocidov
in da se borijo proti diskriminaciji bolnikov. Več kot 33 milijonov ljudi z aidsom živi po svetu in imajo zelo
omejen dostop do antiretrovirusnih zdravil in upam, da bodo na mednarodni konferenci, ki bo naslednji
teden, sledili tem priporočilom.

Sylvie Guillaume (S&D), v pisni obliki. – (FR) Pred naslednjo mednarodno konferenco o aidsu, ki bo julija
na Dunaju, se je zdelo nujno, da poslanci EP vladam pošljemo svoje močno sporočilo. Posledično sem
glasovala za to resolucijo, ki poziva Komisijo in Svet, naj pospešita svoja prizadevanja za obravnavanje virusa
HIV/aidsa kot globalne prednostne naloge na področju javnega zdravstva z uvrščanjem človekovih pravic
v samo središče preprečevanja, zdravljenja in podpore.

Delež bolnikov, ki trpijo za to boleznijo in so zdravljeni, je danes še vedno majhen in potrebni so zakoni za
zagotavljanje cenovno ugodnih in učinkovitih zdravil proti virusu HIV. Močno obsojam dvostranske
trgovinske sporazume, ki še naprej postavljajo trgovinske interese pred zdravje, kljub sporazumu, podpisanem
s Svetovno trgovinsko organizacijo. Kakor je poudarjeno v resoluciji, se moramo boriti z vso zakonodajo,
ki prenašanje virusa HIV opredeljuje kot kaznivo dejanje in spodbuja stigmatizacijo bolnikov, okuženih s
tem virusom, in diskriminacijo proti njim.

Nazadnje je statistika o deležu prizadetih žensk in mladih deklet pokazala neuspeh sedanje preventivne
politike in po mojem mnenju je zato nujno sprejeti odločilno realističen pristop s povečanjem financiranja
raziskav novih cepiv in mikrobiocidov.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Virus HIV/aids je še vedno eden glavnih vzrokov za smrti v svetovnem
merilu, ki je leta 2008 povzročil 2 milijona smrti in naj bi ostal glavni svetovni vzrok za prezgodnjo smrtnost
v prihodnjih desetletjih. Število okužb še naprej presega širjenje zdravljenja in dve tretjini ljudi, ki so v
letu 2009 potrebovali zdravljenje, ga še ni dobilo, kar pomeni, da 10 milijonov ljudi, ki potrebujejo dostop
do potrebnega učinkovitega zdravljenja, tega ni imelo. Zato sklepam, da si mora EU po vsej svoji moči
prizadevati za več investicij na področjih raziskav, zdravljenja in izobraževanja, da bi izboljšala te razmere.
Spodbujati je treba tudi konec te stigmatizacije ljudi, ki so okuženi z virusom HIV/aidsom, in diskriminacije
proti njim. Sklepam tudi, da mora biti EU posebno občutljiva na problem v podsaharski Afriki, ki z
22,4 milijoni ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, ostaja najbolj prizadeta regija.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Glasoval sem za skupno resolucijo vseh skupin v Parlamentu
o virusu HIV/aidsu, saj obravnava pomembne elemente tega problema, kot je na primer zagovarjanje
neomejenosti dostopa do javnega zdravstva za vse državljane. Resolucija od vlad zahteva tudi, da izpolnijo
svojo obveznost in poskrbijo, da bo javno zdravstvo dostopno vsem državljanom. Resolucija varuje tudi
spolno zdravje in reproduktivne pravice ljudi, ki imajo virus HIV. Izpostavlja tudi potrebo po financiranju,
ki je v skladu z zahtevami raziskav novih preprečevalnih ukrepov, vključno s cepivi.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Do današnjega dne je virus HIV/aids še naprej svetovna kuga, ki
je skoraj ni bilo mogoče reševati. Zlasti države v razvoju imajo še naprej visoko stopnjo novih okužb in
posledično tudi visoko stopnjo smrtnosti. Vendar pa je tudi v Evropski uniji registriranih vedno več na novo
okuženih ljudi in število neprijavljenih primerov je morda še mnogo večje. Strah, da zvemo, da imamo
bolezen in da moramo živeti s stigmo, še vedno prevladuje. Da bi ustavili to bolezen, se izvaja mnogo raziskav,
tudi v EU. Ker so raziskave na področju virusa HIV/aidsa bistvene, sem glasoval za resolucijo.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), v pisni obliki. – (FR) Tik pred naslednjo mednarodno konferenco o aidsu,
ki bo potekala na Dunaju med 18. in 23. julijem 2010, moram podpreti to resolucijo, ki je bila danes sprejeta
s pošiljanjem močnega sporočila nacionalnim vladam. Dejansko je nujno ustvariti novo zakonodajo za
zagotavljanje cenovno ugodnih in učinkovitih zdravil proti virusu HIV, vključno z antiretrovirusnimi in
drugimi učinkovitimi zdravili. Opozoriti moram, da je le 23 % bolnikov, okuženih z virusom HIV, seznanjenih
z antiretrovirusnimi zdravljenji v Evropi in Srednji Aziji. Na primer, baltske države so države Evropske unije,
ki morajo najbolj izvajati politike za preprečevanje aidsa. Tako pozivam Agencijo Evropske unije za temeljne
pravice, naj zbere več informacij o položaju ljudi z virusom HIV/aidsom in zagotovi, da bodo ti bolniki še
vedno imeli pravico do polnega socialnega, spolnega in reproduktivnega življenja.
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Paulo Rangel (PPE), v pisni obliki. − (PT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, to obrazložitev glasovanja
podajam zato, ker bi rad poudaril, da sem se vzdržal glasovanja o odstavku 17, čeprav sem glasoval za večino
odstavkov. Vzdržal sem se le zato, ker v francoski različici – v nasprotju s portugalsko različico – navedena
možnost, da bi lahko spolno in reproduktivno zdravje vključevalo sprejetje splava, kot sredstva za njegovo
spodbujanje. Kot zagovornik pravice do življenja, ne bi imel dobre vesti, če bi ta odstavek podprl. Poudaril
bi, da se uporabe besedne zveze „spolno in reproduktivno zdravje“ ne sme spremeniti v način za prepričevanje
parlamentov, naj spodbujajo splav. Vseeno pa bi ponovil svojo popolno zavezo za boj proti virusu HIV/aidsu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Skupna resolucija je bila sprejeta, takšna kot je bila
dosežena s pogajanji, in sicer s 400 glasovi za in 166 glasovi proti, kljub temu, da je skupina PPE zahtevala
glasovanje po delih o spolnih in reproduktivnih pravicah, kar stori vedno. Prav tako kaže, da je skupina glede
tega vprašanja razdeljena. Zadovoljen sem z rezultatom, zlasti zato, ker so vsi naši premisleki, povezani s
spolnimi in reproduktivnimi pravicami, vključeni.

Joanna Senyszyn (S&D), v pisni obliki. – (PL) Okužbe z virusom HIV/aidsom so globalni pojav in nimajo
ničesar opraviti s tako imenovanimi ogroženimi skupinami ali posebnimi regijami. Danes to ni problem
narkomanov ali homoseksualcev, ampak vseh. Najbolj so ogroženi mladi ljudje, izobraženi, belci in ljudje,
ki delajo za velike korporacije.

Skoraj polovica ljudi, ki živijo z virusom HIV, je žensk. Najbolj so občutljive za okužbe, ker virus mnogo
lažje prehaja z moških na ženske kot nasprotno. 18. mednarodna konferenca o aidsu na Dunaju od 18. do
23. julija letos bo izpostavljala nujnost okrepitve informacijske kampanje, naslovljene na ženske in mlade.
Ženske morajo imeti splošen in enostaven dostop do informacij o zdravstvenih vidikih spolnosti, reprodukcije
in zdravstvenih storitev. Prav tako je bistveno prosto razdeljevanje zdravil proti virusu HIV nosečnicam, da
bi preprečili prenos bolezni z matere na otroka. Izobraževalni programi v šolah o spolnih in reproduktivnih
pravicah so ključni za preprečevanje virusa HIV/aidsa.

Najbolj vidni učinki pomanjkanja spolne vzgoje v šolah so primeri okužbe z virusom HIV in drugimi spolno
prenosljivimi boleznimi med mladimi in ob zgodnjih, nenačrtovanih nosečnostih pri mladih ženskah.
Epidemija virusa HIV/aidsa zaradi njegovega obsega in smrtna nevarnost ter večji odstotek med mladimi bi
morali biti zadosten razlog za uvedbo ustrezne spolne vzgoje v šolah. Zato sem glasovala za sprejetje resolucije
o virusu HIV/aidsu v kontekstu 18. mednarodne konference o aidsu.

Charles Tannock (ECR), v pisni obliki. − Skupina ECR iskreno podpira človekove pravice za vse, ne glede
na raso, spol ali spolno usmerjenost. Močno podpiramo napredovanje zdravljenja, preprečevanja in dostopa
do zdravstvene oskrbe za vse ter pospeševanje osveščenosti in izobraževanje v boju proti virusu HIV in aidsu.

Vendar pa menimo, da so reproduktivne pravice, med katere sodi splav, vprašanje zavesti posameznika in
da predlogi v ter resoluciji posegajo predaleč v pravico neodvisnih držav, da določijo agendo za svojo
zdravstveno politiko in za politiko na področju splava.

Zaradi tega se je skupina ECR odločila, da se bo vzdržala glasovanja o resoluciji.

Predlog resolucije: Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU
(RC-B7-0413/2010)

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Konvencija o kasetnem strelivu je namenjena prepovedi uporabe,
proizvodnje, kopičenja zalog in prenosa te vrste orožja in ureja njegovo odstranjevanje in uničenje. Podprla
sem skupni predlog resolucije, ki vse države članice poziva, naj ratificirajo to konvencijo in tako omogočijo,
da se ji Unija zaveže. Zato je nujno sprejeti potrebne ukrepe, da bodo države, ki te konvencije še niso ratificirale,
to storile. Glede držav članic, ki so še podpisale, je začetek veljavnosti priložnost, da sprejmejo ukrepe, ki so
potrebni za izvajanje te konvencije, in tako uničijo nakopičene zaloge, odstranijo preostalo orožje, zagotovijo
pomoč žrtvam in tako dalje.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Podpisal in glasoval sem za predlog resolucije o začetku
veljavnosti Konvencije o kasetnem strelivu in vlogi EU, ne le zato, ker je to najpomembnejše vprašanje,
ampak tudi, ker je Grčija žal ena od držav, ki te konvencije niso niti podpisale. Konvencijo morajo nemudoma
začeti uporabljati vse države. Kasetno strelivo povzroča visoko stopnjo smrtnosti in predstavlja resno
nevarnost za državljane, zlasti, ko se uporabljajo blizu stanovanjskih območij. Še naprej imajo tragične
posledice, tudi ko se spopadi končajo, ker uporaba tega streliva povzroča številne poškodbe ljudi in smrti,
saj neeksplodirane granate, ki ostanejo na tleh, pogosto odkrijejo otroci in druge nič hudega sluteče nedolžne
žrtve.
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Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Vse države, ki se še vedno spomnijo sodelovanja v vojnah, poznajo
pogubne posledice kasetnega streliva. Podpora parlamenta za njihovo prepoved in izkoreninjenje je
popolnoma upravičena. Vendar pa me je strah, da pripravljenost politikov in ratifikacija konvencije s strani
več držav ne bo zadostovala, da bi z lahkoto dosegli želene rezultate.

Glede na povedano je to nesporno pomemben korak v pravo smer in Evropska unija in njene države članice
so dolžne to podpreti.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glede na neprenosljivo vlogo Evropske unije pri
zagovarjanju miru, varnosti in spoštovanja svobode, življenja in človekovih pravic ter kakovosti življenja
ljudi, podpiram to resolucijo in poudarjam potrebo po pozitivnem in hitrem odzivanju na poziv vseh držav
članic, naj „brez odlašanja“ podpišejo in ratificirajo Konvencijo o kasetnem strelivu. Poudaril bi dejstvo, da
je kasetno orožje izredno smrtonosno in predstavlja resno nevarnost za civilno prebivalstvo, tudi v obdobju
po spopadih. Žal so otroci glavne žrtve tovrstnega eksplozivnega materiala. Zagovarjam zavezanost Evrope,
da se bori proti širjenju orožja, ki ubija na slepo, in upam, da bodo države članice in institucije EU v tem
oziru skladno in odločno ukrepale v zvezi s tretjimi državami.

Paweł Robert Kowal (ECR), v pisni obliki. – (PL) Naš predlog resolucije je uravnotežen. Pozdravlja ukrepe
držav članic, ki so podpisale in ratificirale Konvencijo o kasetnem strelivu, prav tako pa priznava, da nekatere
države članice ob upoštevanju njihovih razmer sedaj ne bodo mogle podpisati te konvencije. Naše besedilo
te države (med njimi na primer Poljsko) poziva, naj sprejmejo ukrepe, da bodo ravnale v skladu z zahtevami
(kot sta znatno zmanjšanje števila neeksplodiranega streliva in manjši domet), ki posledično zmanjšujejo
morebitne izgube med civilnim prebivalstvom – kot del dodatnega protokola k ženevski konvenciji o
klasičnem orožju. To pot so izbrale Poljska in druge države članice EU, kot so Finska, Latvija, Estonija,
Romunija in Slovaška, pa tudi Združene države.

Sabine Lösing in Sabine Wils (GUE/NGL), v pisni obliki. − Žal uvodne izjave skupne resolucije vsebujejo
pozitivne sklice na evropsko varnostno strategijo (EVS) in na skupno varnostno in obrambno politiko, ki ju
jaz in moja skupina zavračamo. Vendar smo zaradi velike pomembnosti Konvencije o kasetnem strelivu, ki
jo je sprejelo 107 držav, jaz in skupina GUE/NGL podpisali skupno resolucijo o začetku veljavnosti konvencije
in vlogi EU, saj je to skupno resolucijo treba obravnavati kot velik uspeh za prepoved kasetnega streliva.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Podpis Konvencije o kasetnem strelivu s strani 20 držav članic je
dober dokaz zavezanosti EU za boj proti širjenju orožja, ki ubija na slepo. Ne moremo pozabiti, da je takšno
orožje glavni razlog za smrt več tisoč državljanov in ubija na slepo, zlasti otroke in druge ljudi, ki so nedolžni
in se ne zavedajo nevarnosti.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Žal skupna resolucija vsebuje pozitivne sklice na evropsko
varnostno strategijo in na skupno varnostno in obrambno politiko, ki ju zavračamo moja skupina in jaz.
Vendar pa zaradi pomembnosti Konvencije o kasetnem strelivu, ki jo je potrdilo 107 držav, jaz in moja
skupina Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice tudi potrjujemo to skupno
resolucijo o začetku veljavnosti te konvencije in vlogi, ki jo igra Evropska unija. Menim, da je mogoče skupno
resolucijo obravnavati kot napredovanje v smeri prepovedi kasetnih bomb in zato sem jo potrdil.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Kasetno strelivo je eno od najbolj zahrbtnih orožij, ker pri uporabi
v glavnem ubija nedolžne ljudi. Predvsem so v nevarnosti otroci, saj lahko po nesreči sprožijo neeksplodirane
naprave in so zaradi tega resno poškodovani. Konvencija o kasetnem strelivu, ki jo je že podpisalo 20 držav
članic, prepoveduje uporabo tega orožja in od držav, ki ga imajo na zalogi, zahteva, da ga uničijo. Strinjam
se z resolucijo, ker je Konvencija o kasetnem strelivu prvi korak v pravo smer prepovedi tega smrtonosnega
orožja za vedno. Proti resoluciji sem glasoval, ker ne verjamem, da lahko sporazum države prisili, da prepovedo
kasetno strelivo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Z veliko večino je Evropski parlament poslal močan
signal proti tej zahrbtni nevarnosti za ljudi v vojni in na kriznih območjih. Več tisoč ljudi do današnjega dne
še naprej prizadeva kasetno strelivo: skoraj izključno so to civilisti in zlasti mnogo otrok, ki bombe pogosto
zamenjajo za žoge in igrače. Tako je Evropski parlament zavzel edino mogoče stališče v zvezi s tem
nerazlikovalnim in nečloveškim orožjem: združen „ne“ kasetnemu orožju v Evropi in po svetu. Evropski
parlament zahteva, da vse države članice in države kandidatke, ki še niso podpisale ali ratificirale mednarodne
pogodbe za prepoved kasetnega streliva, to storijo čim prej, najbolje do konca leta. Zeleni smo uspešno
zahtevali, da bi bilo treba imenovati države, ki še niso bile imenovane – in tako omogočiti civilni družbi, da
pritiska nanje, kjer je to najbolj potrebno. Estonija, Finska, Grčija, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška in
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Turčija morajo še podpisati in ratificirati to pogodbo. Bolgarija, Ciper, Češka republika, Madžarska, Italija,
Litva, Nizozemska, Portugalska in Švedska pa so pogodbo podpisale, a jo morajo še ratificirati v svojih
nacionalnih parlamentih.

Geoffrey Van Orden (ECR), v pisni obliki. − Skupina ECR je zelo naklonjena vsem prizadevanjem za skrajno
zmanjšanje trpljenja borcev in civilistov in je tako glasovala za to resolucijo. Vendar pa zavzemamo stališče,
da ne smemo storiti ničesar, kar bi oslabilo operativno učinkovitost in varnost naših oboroženih sil. Zato
bi morali jasno povedati, da med „kasetno orožje“, kakršnega opredeljuje Konvencija o kasetnem strelivu,
ne sodi strelivo, ki se uniči ali sproži samo: z drugimi besedami, tisto, ki ga bodo uporabljale odgovorne
oborožene sile naših narodov.

Osebno ne odobravam jezika v odstavku 10, ki poziva visoko predstavnico, naj stori vse, kar je v njeni moči,
da bi „zagotovila pristop Unije h konvenciji“. Ena glavnih nesrečnih posledic Lizbonske pogodbe je, da EU
sama lahko sedaj pristopa k mednarodnim konvencijam. To bi morala biti posebna pravica neodvisnih
narodov, ne organizacije, kot je EU, čeprav je jasno, da imamo ljudi, ki poskušajo spremeniti EU v neodvisno
državo, kar je močno obžalovanja vredno.

Poročilo: George Lyon (A7-0204/2010)

Roberta Angelilli (PPE), v pisni obliki. − (IT) Skupna kmetijska politika (SKP) je ena najpomembnejših politik
Evropske unije in po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe reforma SKP, kot vsaka nova zakonodaja o
kmetijstvu, ne more biti odobrena brez soglasja Parlamenta.

Kmeti proizvajajo dobrine, ki jih uporablja celotna družba, a niso edini, na katere vpliva SKP, ker obstaja
odnos med kmetijstvom, okoljem, biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami in trajnostnim
upravljanjem naravnih virov, kot sta voda in zemlja; prav tako obstaja jasna povezava med kmetijstvom in
primernim gospodarskim in družbenim razvojem obsežnih območij podeželja v EU. Kmeti zagotavljajo
tudi hrano, ki jo potrebujemo za življenje.

Ta prvotna resolucija o prihodnosti SKP predstavlja prispevek nas poslancev EP k razpravi o tem, kako
reformirati SKP skupaj z uvedbo novega večletnega proračuna v letu 2013 in kako opredeliti temeljna načela,
ki bi morala urejati postopek ustvarjanja nove skupne kmetijske politike. S tem glasovanjem se je Parlament
osredotočil na to, kako obravnavati nove izzive, kot so boj proti podnebnim spremembam, zanesljiva
preskrba s hrano, kakovost hrane, konkurenčnost podjetij in dohodki kmetov.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), v pisni obliki. – (EL) Poročilo o prihodnosti SKP po letu 2013
spodbuja poenoteno evropolitiko za izkoreninjenje revnih kmetov iz srednje velikih kmetij in krepi veliko
kapitalistično kmetijsko proizvodnjo. SKP, reforme “zdravstvenih pregledov” in sklepi STO so imeli dramatičen
vpliv na revne srednje velike kmetije. Preden se je Grčija pridružila EGS, je izvažala kmetijske proizvode;
danes porabi 2,5 milijard EUR za uvažanje proizvodov, ki jih lahko proizvede sama. Na leto je izgubljenih
dvajset tisoč delovnih mest v kmetijskem sektorju, količina proizvodnje upada, kmetijski dohodki so se med
leti 2000 in 2008 zmanjšali za 20 %, 75 % kmetij pa ima letni bruto dobiček med 1 200 EUR in 9 600 EUR.

V tem poročilu so obravnavane boleče posledice, če želijo biti male in srednje velike kmetije uspešne. Cilj
tega poročila je SKP prilagoditi strategiji monopolnega kapitala za kmetijsko gospodarstvo, kakor je izraženo
v strategiji EU 2020: „konkurenčno kmetovanje“, velike korporacijske posesti v kmetijskem gospodarstvu,
ki bodo skoncentrirale zemljo in subvencije Skupnosti na račun revnih srednje velikih kmetij in hitre nore
konkurence za delež poenotenih evrotrgov in globalnih trgov. Sklep Komisije, da začasno ustavi ali odpravi
subvencije/pomoč Skupnosti za kmetijstvo vsem državam članicam, ki ne izpolnjujejo zahtev glede finančne
discipline Pakta stabilnosti, se giblje v podobni smeri.

Elena Oana Antonescu (PPE), v pisni obliki. – (RO) Sedaj je v državah članicah EU neposredno v kmetijskem,
gozdarskem in ribiškem sektorju zaposlenih 13,6 milijonov državljanov, dodatnih 5 milijonov ljudi pa dela
v agroživilski industriji. Letno v proizvodnji ustvarijo več kot 337 milijard EUR na ravni EU.

Glede na to, da mora EU zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano za svoje državljane in dolgoročni razvoj
kmetijskega sektorja, so v kmetijstvu potrebne velike spremembe za ohranjanje produktivnosti v času, ko
se mora le-to prilagoditi strožjim okoljskim omejitvam, kot veljajo sedaj.

Politika o zmanjševanju kmetijskega odbelovanja zemlje za boj proti podnebnim spremembam bo omejila
velikost obdelovanih območij in uvedla dodatne pogoje na kmetijsko proizvodnjo, ki bodo usmerjeni v
zmanjšanje vpliva na okolje in podnebje. Dalje, skupno kmetijsko politiko EU bo treba prilagoditi novemu
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gospodarskemu in socialnemu ozračju na lokalni in regionalni ravni, ki bo upoštevala povečanje energetskih
stroškov.

V tem poročilu so pravilno ugotovljeni ključni problemi, ki jih bo morala reševati skupna kmetijska politika
od leta 2013 naprej, in zato sem ga podprla.

Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) Poročilo gospoda Lyona je usmerjeno v zagotavljanje in izboljšanje
prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013, kar je v skladu s kontekstom gospodarske krize
in resnih finančnih težav, s katerimi se srečujejo države članice, davkoplačevalci, kmetje in potrošniki. Zato
se bo morala Evropska unija odzvati na povečan demografski pritisk pa tudi na povečanje povpraševanja
na notranjem trgu. Vendar, kakor je podrobno navedeno v poročilu, za katerega sem glasovala, tu ne gre le
za krepitev proizvodnje. Izzivi, s katerimi se srečujejo SKP in naši kmetje, bodo v osnovi proizvodnja večje
količine živil na manjši zemeljski površini, z manj vode in manj energije. Na delnem plenarnem zasedanju
je bilo predloženih več predlogov sprememb. Glasovala sem zlasti za predlog spremembe 1, v katerem se
vztrajno zagovarja visoka hranilna vrednost kmetijskih proizvodov. Vendar pa sem glasovala proti predlogu
spremembe 2, ki vsebuje poziv za odpravo strukture SKP v dveh stebrih.

Zigmantas Balčytis (S&D), v pisni obliki. – (LT) Glasoval sem za to poročilo. V ozadju reforme skupne
kmetijske politike so gospodarska kriza in resne finančne težave, s katerimi se srečujejo države članice,
davkoplačevalci, kmetje in potrošniki. Nova SKP se bo morala prilagoditi spremenjenim evropskim in
svetovnim razmeram in se zoperstaviti mnogim izzivom. Evropsko kmetijstvo mora potrošnikom zagotoviti
zanesljivo preskrbo s hrano in pomagati nahraniti vedno številčnejše svetovno prebivalstvo. To je zelo
zapleteno, ker bodo energetska kriza, vse večji stroški energije in potreba po zmanjšanju emisije toplogrednih
plinov delovali kot ovire za povečano proizvodnjo. Dalje, vpliv podnebnih sprememb bo zaprl možnost,
da se velike površine dodatne zemlje vključijo v proizvodnjo in posledično bosta morala EU in svetovno
kmetijstvo proizvesti več hrane na manjši zemeljski površini, z manjšo količino vode in energije. Menim,
da mora biti temeljni kamen SKP še vedno zagotovitev konkurenčnosti evropskega kmetijstva v primerjavi
z dobro subvencioniranimi trgovinskimi partnerji, kot so Združene države, Japonska, Švica ali Norveška,
kar bo kmetom v EU zagotovilo poštene trgovinske pogoje. Še naprej je treba spodbujati kmetijsko dejavnost
v celotni Evropi, da se zagotovi lokalna proizvodnja hrane in uravnotežen ozemeljski razvoj.

Bastiaan Belder (EFD), v pisni obliki. − (NL) Poročilo mojega kolega poslanca gospoda Lyona na lastno
pobudo je pomembno. Evropska komisija sedaj pozna stališče Evropskega parlamenta glede tega dokumenta
in ga bo morala ustrezno upoštevati pri predložitvi novih predlogov. Kar zadeva mojo stranko, bo skupna
kmetijska politika (SKP) še naprej obstajala tudi po letu 2013. Kmetijstvo je pomembno za naše državljane.
Zanesljiva preskrba s hrano, pokrajina, dobro počutje živali, podnebje itd. so ideali, h katerim lahko kmetijstvo
prispeva v veliki meri. Vendar pa bo treba odločno politiko podpreti z zadostnimi finančnimi sredstvi.
Obstajajo izzivi, ki smo jih že omenili, in prišli bodo tudi novi, s katerimi se bomo lahko borili. Unijo sedaj
sestavlja veliko število držav članic. To poročilo potrjujem, ker poziva, da se v proračunu za kmetijstvo po
letu 2013 dodelijo primerljiva sredstva. Glede na povedano bo potrebnega nekaj preoblikovanja. Najprej
potrebujemo poenostavljene sporazume in manj birokracije. Poleg tega bomo morali napredovati iz modela,
kjer ne prejemajo vsi kmetje pomoči, v model, kjer pomoč temelji na površini zemlje. Prehodno obdobje,
ko bomo previdno nadaljevali pot, bo v tem oziru zelo pomembno.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. − (IT) S tem, ko je sedaj končano obdobje priprave programa za obdobje
2007–2013, bo morala biti skupna kmetijska politika kos zelo pomembnemu izzivu v korist našim kmetom:
to je zagotavljanju vsaj enake ravni finančnih sredstev kot v preteklosti in njihovo enakomerno razporejanje
med stare in nove države članice na podlagi ne le količine zemljišč v hektarih, ampak tudi drugih objektivnih
meril ocenjevanja. Glasovala sem za poročilo gospoda Lyona, ker v celoti podpiram njegov cilj regionalizacije
in ohranjanja pomoči v obliki vezanih plačil za ranljiva kmetijska ozemlja in sektorje. Verjamem tudi v
pomembnost politike spodbujanja geografskih označb in v poenostavitev v skladu s standardi EU glede
uvoza iz tretjih držav ter v krepitev položaja različnih strani v prehranski verigi.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. − (PT) To poročilo daje kmetijski politiki strateško vlogo v
smislu zanesljive preskrbe s hrano in trajnostnega razvoja. Razvoj zelenih tehnologij na področju kmetijstva
ima veliko možnosti za ustvarjanje delovnih mest in te tehnologije bodo odločilno prispevale k ciljem za
strategijo Evropa 2020. V tem poročilu je Evropski parlament določil svoje stališče glede reformiranja in
financiranja skupne kmetijske politike po letu 2013. V poročilu so obravnavane tudi povezave med kmetijsko
politiko in bojem proti podnebnim spremembam.
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Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose in Britta Thomsen (S&D), v pisni obliki. − (DA)
Poročilo kot celota: „Mi danski socialdemokrati smo se odločili glasovati proti poročilu o kmetijski politiki
EU po letu 2013, saj menimo, da ne izraža ustrezno želje po sicer zelo potrebni reformi. Želeli bi, da bi imela
EU vodilno vlogo in prekinila vsa plačila izvoznih subvencij najkasneje do leta 2013 – ne glede na ukrepe
drugih trgovinskih partnerjev STO. To ni bilo vključeno v poročilu. V povezavi s plačevanjem subvencij bi
želeli, da se določijo večje zahteve za okolje, podnebje in trajnost, kot so neambiciozne zahteve, ki veljajo
danes. To ni bilo vključeno v poročilu. Želeli bi, da se pomembno zmanjša dodeljeni delež proračuna EU za
pomoč kmetijstvu. To tudi ni bilo vključeno v poročilu. Ob upoštevanju tega danski socialdemokrati ne
moremo podpreti končnega poročila o kmetijski pomoči EU po letu 2013.“

Sprememba 3: „Mi, danski socialdemokrati menimo, da bi bilo treba subvencije EU odstraniti z evropske
kmetijske politike. Prosta in pravična trgovina bi morala biti vodilno načelo za področje kmetijstva, ki temelji
na trajnosti. Glasovali smo proti tej spremembi, saj menimo, da je sama sprememba protislovna, saj poziva,
da se pomoč EU zagotavlja brez izkrivljanja proste in pravične trgovine. Vendar pa je izkrivljanje proste in
pravične trgovine natanko to, kar subvencije EU počnejo danes.“

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), v pisni obliki. – (RO) Z odločilnim „da“ sem potrdila ohranitev enake
razporeditve plačil znotraj skupne kmetijske politike od leta 2013 naprej za kmete iz novih in starih držav
članic, kar bi pomagalo odpraviti krivico za države članice, ki so se pridružile nedavno, tudi za Romunijo.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Smo na križišču opredeljevanja, kakšna mora biti prihodnja
reforma skupne kmetijske politike. To je vprašanje, ki seveda zadeva Evropejce, a tudi državljane sveta. Zato
ta reforma ne bi smela biti stvar strokovnjakov, ampak kmetov in potrošnikov. Ponovno moramo premisliti
o splošnih ciljih nove skupne kmetijske politike. Evropejci imajo nova pričakovanja v smislu proizvodnje
in oskrbe s hrano. Želijo kmetijstvo, ki spoštuje okolje, ki dosega visoke standarde glede kakovosti, sledljivosti,
varnosti prehranskih proizvodov in ogljikovega odtisa. Ta nova politika bi morala biti tudi del globalne vizije
z enim glavnim izzivom: da se lahko odzove na podvojitev zahtev po proizvodnji in oskrbi s hrano, ki se bo
zgodila do leta 2050, v kontekstu, za katerega bodo značilni pomanjkanje vode, zmanjšanje obdelovalne
zemlje in novi sporazum, ki ga narekuje boj proti podnebnim spremembam. Ponovno je treba premisliti
svetovno organizacijo kmetijskih trgov in pri tem upoštevati dve glavni pobudi skupne kmetijske politike:
zagotavljanje varnosti hrane in varovanje življenjske sile malih kmetov in njihovih družin, doma in tudi v
najrevnejših državah sveta.

Diane Dodds (NI), v pisni obliki. − Glasoval sem za to poročilo, a poudariti moram, da je moja stalna podpora
odvisna od tega, ali bo Komisija sedaj upoštevala in zagotovila številne cilje:

1. Imeti moramo proračun SKP, ki bo lahko našim kmetom zagotovil uspešen in zanesljiv dohodek,
potrošnikom pa zanesljivo preskrbo s hrano.

2. Ohraniti moramo plačila iz prvega stebra, ki nagrajujejo delo kmetov, in tako tej industriji zagotoviti
neposredna plačila.

3. Opredeliti moramo, kaj imamo v mislih s pošteno porazdelitvijo sredstev SKP in preveriti stroške
proizvodnje. Plačila, ki temeljijo na območjih in plačujejo Severni Irski manj, kot sedanje ravni, bodo uničila
industrijo, ki je že tako na robu preživetja. Nujno je regionalno odstopanje.

4. Obdržati moramo ukrepe nadzora trga, ki so namenjeni nadziranju nestanovitnosti cen in zagotavljanju
donosnosti.

Leonidas Donskis (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Resolucija Evropskega parlamenta o skupni kmetijski politiki
je velikopotezna in ciljno usmerjena reforma. Ima moj glas in glas Skupine zavezništva liberalcev in
demokratov za Evropo. Najpomembneje je, da priznava krivico, ki se dela kmetom novih držav članic. Ta
resolucija nas poziva, da izpolnimo pričakovanja 12 novih držav članic, ki so se pridružile po letu 2004 in
da pri porazdelitvi denarja Evropske unije pošteno ravnamo z njimi. Ker so se pristojnosti Evropskega
parlamenta v tej zadevi povečale od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, upam, da se Svet ne bo vrnil k
neenakopravnim neposrednim plačilom za kmete starih in novih držav članic in da ne bo odobril nikakršnega
dodatnega splošnega financiranja, ki bi lahko škodilo pošteni konkurenci na enotnem trgu EU. Nova SKP
bi morala zagotoviti, da bodo kmetje dobili zadostno in ciljno usmerjeno podporo, ki bi morala koristiti
širši družbi, zlasti potrošnikom. Pozornost usmerja k zanesljivi preskrbi s hrano in oskrbi z
visokokakovostnimi izdelki po zmerni ceni. Kot liberalec lahko le zagovarjam sedanji proračun SKP, če bo
nova skupna kmetijska politika takšna, ki ustvarja dodano vrednost, namesto da izkrivlja trg, če bo ustvarila
bolj konkurenčno EU glede njenih trgovinskih partnerjev, ustvarjala delovna mesta in gojila uravnotežen
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razvoj kmetijstva in podeželja ter tako ohranjala okolje in pokrajino. Reforme, ki jih predlaga Evropski
parlament, so pozitiven korak, ki ga jaz in družina evropskih liberalcev pozdravljamo in se ga veselimo.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o prihodnosti SKP po letu 2013, ker je
nujno okrepiti politike SKP in zagotoviti ustrezen proračun, da se odzovemo na izzive, s katerimi se srečuje
evropsko kmetijstvo, kot so podnebne spremembe, zanesljiva preskrba s hrano ter kakovost in konkurenčnost
tega sektorja.

Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem proti predlogu spremembe, ker ogroža globalno zgradbo
skupne kmetijske politike (SKP) in izpostavlja nevarnosti interese portugalskega kmetijstva, saj predlaga
prekinitev financiranja za strukturne ukrepe brez zagotovitve, da se bodo ti zamenjali z uporabo sprememb
iz prvega stebra. Dalje, s takšnim predlogom so povezane postopkovne težave pri prihodnji razdelitvi sredstev
Unije kmetom, sistem v sedanji obliki pa je treba poenostaviti in ne še bolj zakomplicirati. Prav tako bi rad
poudaril dejstvo, da je Portugalska država zapravila več sto milijonov evrov iz sredstev prvega stebra. Z
odpravo drugega stebra in prenosom nekaterih ukrepov na prvi steber se bo prenehala podpora mnogih
ukrepov, ki so sedaj podprti, zlasti zaradi tega, ker je to očitno nemogoče v smislu proračuna, posledica pa
bo oslabitev SKP. V resnici ne moremo razumeti, kakšno korist bi lahko prinesel morebiten prenos sredstev
SKP v druge politike. Namesto tega zagovarjamo ukrepe za zagotavljanje edine resnično skupne politike, ki
obstaja v EU.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) SKP je povečala produktivnost, zagotovila zanesljivo
preskrbo in potrošnikom priskrbela kakovostno hrano po zmernih cenah. Nova SKP se bo morala spoprijeti
z novimi in nujnimi izzivi ter bi morala zagotoviti okvir za prihodnost na temeljih stabilnosti, predvidljivosti
in prilagodljivosti v kriznih časih.

Reformo SKP bi bilo treba pregledati v okviru gospodarske krize in boja proti podnebnim spremembam in
ohraniti njeno konkurenčnost v globalnem kontekstu. Pričakovati je, da bo kmetijski sektor lahko pomembno
prispeval k doseganju prednostnih nalog nove strategije Evropa 2020 v smislu boja proti podnebnim
spremembam, inovacijam in ustvarjanja novih delovnih mest z zeleno rastjo ter nadaljnjega zagotavljanja
zanesljive preskrbe s hrano za evropske potrošnike s proizvodnjo varne in visokokakovostne hrane.

Vendar pa menim, da bi morala SKP dati svojo prednost proizvodnji tako imenovanih javnih dobrin prve
generacije in njenemu vodilnemu načelu prehranske neodvisnosti, da bodo lahko države članice samozadostne.
Zagovarjam tudi tržno uredbo v mlečnem sektorju, od proizvodnje do trženja. V tem okviru menim, da je
nujno ohranjanje mlečnih kvot.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Med drugimi vidiki bodo morale temeljite spremembe, ki jih
je treba izvesti glede skupne kmetijske politike (SKP), vključevati ustanovitev načela pravice do hrane in
prehranske neodvisnosti; pri tem mora imeti prednost prehranska samopreskrba in sposobnost držav in
regij, da razvijajo proizvodnjo, ki bo izpolnjevala njihove nacionalne in regionalne prehranske potrebe; in
podpiranje aktivnosti, ki spodbujajo lokalno proizvodnjo in spoštujejo lokalno okolje, varujejo vodo in tla,
povečujejo proizvodnjo hrane, ki ne vsebuje GSO, in spodbujajo biotsko raznovrstnost semen za kmete in
raznovrstnost domačega goveda. To je bil pritisk enega od raznih predlogov sprememb, ki so bili predloženi
za poročilo, o katerem razpravljamo.

Zavrnitev te spremembe in načel, ki jih vsebuje, s strani glavnih političnih skupin v Parlamentu le izpostavlja
pot, po kateri nameravajo iti. Ta pot je navedena tudi v poročilu. Kljub zagovarjanju nekaterih pomembnih
vidikov, kot je zavrnitev ponovne nacionalizacije SKP, zavrnitev zmanjšanja celotnega proračuna in
zagovarjanje bolj poštenega razdeljevanja pomoči med države in proizvajalce, pa poročilo ohranja stališče,
ki je prevladovalo v zgodnjih reformah SKP – popolna liberalizacija kmetijskih trgov in izpostavljanje SKP
interesom pogajanj EU v STO. Menimo, da je takšen vidik nesprejemljiv.

Anne E. Jensen (ALDE), v pisni obliki. − (DA) Trije poslanci danske liberalne stranke smo danes glasovali
za poročilo o kmetijski politiki EU po letu 2013. Poročilo je osredotočeno na posodobitev kmetijstva in
povečevanje njegove učinkovitosti, zagotavljanje izvedbe izboljšav glede okolja in dobrega počutja živali,
prispevek kmetijstva energetski in podnebni politiki, pa tudi preprostejša pravila za kmetijski sektor. Z
nekaterimi izjavami glede kmetijskega proračuna EU se ne strinjamo in danska liberalna stranka si bo še
naprej prizadevala, da bi uresničila postopno odpravo kmetijske pomoči EU. Vendar pa na splošno poročilo
predstavlja utrditev in nadaljnji razvoj reform kmetijske politike EU, ki so bile izvedene v zadnjih nekaj letih.

Elisabeth Köstinger (PPE), v pisni obliki. − (DE) Nova skupna kmetijska politika (SKP) naj bi začela veljati
za evropsko kmetijstvo leta 2014. Poročilo gospoda Lyona predstavlja uvod v intenzivna pogajanja v
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naslednjih treh letih o skupni kmetijski politiki po letu 2013. Prvič v kmetijski reformi EU ima Evropski
parlament vse pristojnosti soodločanja in bo ukrepal kot pomemben pogajalec med državami članicami,
Svetom in Evropsko komisijo. S prvimi predlogi v poročilu gospoda Lyona Evropski parlament določa zelo
jasno smer: jasno zavezo skupni kmetijski politiki z njenima dvema stebroma, neposrednim plačilom in
razvoju kmetijstva, ki ga prav tako velja zavarovati v kmetijskem modelu po letu 2013. Le SKP, katere
financiranje v naslednjem obdobju finančnega načrtovanja bo ohranjeno vsaj na ravni proračuna z leta 2013,
lahko zagotovi večfunkcionalno kmetijstvo po Evropi in z njim preskrbo z kakovostno hrano. Zlasti za mojo
državo Avstrijo je treba najti ustrezen model – državo, ki varuje male strukture in zagotavlja uspešno
ravnotežje za gorska območja. Poleg proizvodnje hrane kmetijstvo prav tako pomembno prispeva k
ohranjanju kulturne pokrajine. Podpiram poročilo gospoda Lyona, saj je bila moja sprememba za varovanje
kmetijstva po vsej EU in v gorskih območjih vključena in bo zagotovila trdno perspektivo za prihodnost
mladih kmetov.

Giovanni La Via (PPE), v pisni obliki. − (IT) Menim, da evropsko kmetijstvo potrebuje skupno kmetijsko
politiko, ki bo ostala kot takšna, za preprečevanje neizogibnih razlik med državami članicami in zagotavljanje,
da bo skupna kmetijska politika (SKP) financirana v celoti in pošteno iz evropskega proračuna. Zato sem
glasoval proti ponovni nacionalizaciji SKP, ker bo za novo politiko potrebno zadostno financiranje, če
želimo, da bo bolje podprta v luči velikih izzivov, s katerimi se bo moral ta sektor, ki je ključnega pomena
za varnost hrane v EU, spopadati v prihodnjih letih. Seveda je zanesljiva preskrba s hrano pravica potrošnikov,
ki jo je treba varovati enako kot zagotavljati javne dobrine druge generacije, kot so okolje, regionalni razvoj
in dobro počutje živali.

Marine Le Pen (NI), v pisni obliki. – (FR) Medtem ko pozdravljam to poročilo, v katerem je izražena skrb
glede prihodnosti kmetijstva, pa se ne strinjam s stališčem, da je skupna kmetijska politika uspela doseči cilje
zagotavljanja poštenega življenjskega standarda, stabilizacijo trgov, proizvodnjo visokokakovostne hrane
po zmernih cenah, razvoj gospodarske dejavnosti na podeželju in zagotavljanje zanesljive preskrbe s hrano
in prehranske neodvisnosti. Resničnost je precej drugačna. Pogledati moramo le stanje velikega kmetijskega
naroda, kot je Francija, ki je zabeležila 34-odstotno zmanjšanje prihodka na svojih računih.

Kot v preteklosti SKP tudi po letu 2013 ne bo mogla zavarovati naših kmetov pred špekulanti in neusmiljeno
globalno konkurenco ali nadomestiti stroškov multinacionalk v živilsko predelovalni industriji ter
distributerjev visokega obsega. SKP bo po letu 2013 ostala razdvojena med ultraliberalno in
internacionalistično tržno logiko Evropske komisije in prihodnjo „zeleno“ SKP, v resnici pa bo služila
neokapitalistom ekoloških podjetij. To je logika, ki žrtvuje naše podeželje, a ne v dobro revnih držav ali pri
območjih z omejenimi možnostmi ali dezertificiranih območjih v Evropi, in ki opravičuje ponovno
nacionalizacijo SKP, kolikor hitro je mogoče.

Petru Constantin Luhan (PPE), v pisni obliki. – (RO) Kmetijstvo je in bo ostalo strateški sektor za gospodarstvo
Evropske unije, ki bo moral obračunati s prihodnjimi izzivi in zagotoviti neodvisnost in zanesljivo preskrbo
s hrano za Evropejce z njeno skupno kmetijsko politiko. Glasoval sem za to posebno pomembno poročilo,
ker menim, da bo skupna kmetijska politika v prihodnjem programskem obdobju potrebovala podporo iz
utrjenega in dobro strukturiranega proračuna, sorazmernega z izzivi, ki ležijo pred nami. Mislim, da moramo
ustvariti tesne povezave med politiko razvoja podeželja in regionalno politiko, da bi zagotovili stopnjo
doslednosti z enakimi intervencijami, ki se izvajajo v določeni regiji, ter tako gojiti teritorialno kohezijo tudi
v Evropski uniji. Menim, da je bistveno, da obravnavamo ozemeljske lastnosti in prednostne naloge regij.
Spodbujati moramo skupne norme in cilje in pri tem upoštevati posebno naravo vsake regije. To nam bo
omogočilo doseči dinamično, večfunkcionalno in trajnostno kmetijstvo v Evropi.

Astrid Lulling (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo o skupni kmetijski politiki po letu 2013,
ker menim, da Evropski parlament, ki je od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe opremljen z novimi
pristojnostmi, jasno kaže s tem odličnim poročilom, da prevzema svoje nove odgovornosti.

Parlament podpira ohranitev skupne kmetijske politike, vredne tega imena, tudi po letu 2013 s proračunom,
ki je vsaj enak sedanjemu proračunu, da bi zagotovila visokokakovostno proizvodnjo in zanesljivo preskrbo
s hrano v 27 državah članicah. Vesela sem, da so moje spremembe v tej smeri našle svoje mesto v besedilu.

Moj poziv, da ohranimo določene tržne ukrepe, ki delujejo kot varnostna mreža za kmete in cene njihovih
proizvodov, je bil tudi v veliki meri podprt. Sposobni moramo biti preprečiti krizo presežne proizvodnje,
med drugim, da bi zavarovali dejavnost kmetijstva v vseh evropskih regijah. Prav tako je priporočljivo ohraniti
posebna orodja za upravljanje možnosti na področju proizvodnje, ki jih imajo nekateri sektorji.
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Véronique Mathieu (PPE), v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Lyona o prihodnosti
SKP in zlasti za ohranitev dveh stebrov. Današnje glasovanje na plenarnem zasedanju o poročilu
gospoda Lyona je zelo pomembno in simbolično, saj so poslanci EP prvi, ki so zavzeli stališče in predstavili
ta predlog za SKP po letu 2013. Popolnoma zaupam, da bo komisar Cioloş upošteval rezultate tega glasovanja
v predlogih, ki jih bo Evropska komisija predstavila novembra.

Glavne prednostne naloge evropskega kmetijstva, kot so zanesljiva preskrba s hrano, upravljanje trga in
prostorsko načrtovanje, so že zagotovljene, pa tudi posledice v smislu proračuna, ki mora biti v skladu s to
velikopotezno SKP. Ne smemo pozabiti na podporne ukrepe glede biotske raznovrstnosti. Biotska
raznovrstnost mora biti v srcu določb SKP, saj njena zaščita, kar zadeva ohranjanje vrst in habitatov, ni več
razkošje.

Erminia Mazzoni (PPE), v pisni obliki. − (IT) Kriza v letu 2009 je pokazala slabosti sistema ukrepov za
podporo kmetijstva. Njene učinke je bilo mogoče čutiti v dohodkih kmetov, ki so utrpeli 12-odstotno znižanje
dohodka, ki je že tako okoli 50 % nižji od povprečja Evropske unije. Strateški načrt za obdobje po letu 2013
mora biti sorazmeren s pomembnostjo sektorja, ki zaposluje okoli 30 milijonov delavcev. Vključevati mora
krepitev skupne kmetijske politike, ustrezno davčno politiko in ohranjanje njenega proračuna ob upoštevanju
mnogih koristnih učinkov kmetijstva na okolje, zdravje in podnebne spremembe. Pomembno je zagotoviti
zmerne potrošniške cene in pravičen dohodek za kmete z uporabo ciljno usmerjene pomoči. Kmetijstvo
mora imeti večjo vlogo v strategiji EU 2020 in določiti je treba načrte za inteligentno, trajnostno in vključujočo
rast. Nestabilnost na trgu se veča s povečevanjem ukrepov za zagotavljanje varnosti in trajnosti proizvodov,
ker ta položaj evropske proizvajalce postavlja v slabši konkurenčni položaj v zvezi z uvozom. Težko bo
zagotoviti zmerne potrošniške cene in pošteno plačilo, razen če bodo uvedena strožja pravila za zagotavljanje
spoštovanja evropskega prednostnega načela.

Mairead McGuinness (PPE), v pisni obliki. − Evropski parlament je povečal pristojnosti v okviru Lizbonske
pogodbe, zlasti na področju kmetijske politike. Z dodatnimi pristojnostmi prihaja odgovornost in odobritev
poročila gospoda Lyona o prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013 kaže, da Parlament
svojo odgovornost jemlje resno. Priznavamo, da je treba SKP ohraniti, da je potreben ustrezen proračun in
da je proizvodnja hrane del svežnja „javnih dobrin“, ki jih zagotavljajo kmetje in zato morajo biti nagrajeni.
Glasovali smo za ohranitev strukture dveh stebrov. Ukrepi za podporo trga so priznani kot pomemben del
SKP. Zavrnili smo vse poskuse za ponovno nacionalizacijo te politike. Poročilo poziva k odmiku od sistema
preteklih plačil do leta 2020 in poziva, da sedanji režim zamenjajo območna osnova in objektivna merila.
Komisija mora predlagati zamisli v zvezi s tem – a potrebna je previdnost. Poročilo gospoda Lyona omogoča
nacionalno prožnost pri usklajevanju SKP, da bo izpolnjevala regionalne in nacionalne potrebe, vključno s
potrebo po možnosti ponovne združitve zaradi posebnih razlogov. Naša prednostna naloga je ohranitev
proračuna – ko bo to doseženo, bomo lahko resnično začeli podrobno razpravljati.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), v pisni obliki. – (FR) To besedilo se odlikuje po tem, da priznava tržne
neuspehe in zagovarja boj proti podnebnim spremembam. Tu pa se njegova odlika konča. Kljub temu, da
priznava neuspehe, pa besedilo spodbuja liberalizacijo trgov, odzivnost kmetov na tržne znake, konkurenčnost
evropskega kmetijstva na globalne in regionalne trge in zeleni kapitalizem. Ta okvir nič bolj ne pomaga v
boju proti podnebnim spremembam kot trg z ogljikom, biogorivi in GSO, s katerimi se to besedilo ponaša.
Nasprotno, podpira produktivizem in opustošenje lokalnega poljedelstva tu in po svetu.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem proti predlogu spremembe, ker ogroža globalno zgradbo
skupne kmetijske politike (SKP) in izpostavlja nevarnosti interese portugalskega kmetijstva, saj predlaga
prekinitev financiranja za strukturne ukrepe brez zagotovitve, da se bodo ti zamenjali z uporabo sprememb
iz prvega stebra. Dalje, s takšnim predlogom so povezane postopkovne težave pri prihodnji razdelitvi sredstev
Unije kmetom, sistem v sedanji obliki pa je treba poenostaviti in ne še bolj zakomplicirati. Prav tako bi rad
poudaril dejstvo, da je Portugalska zapravila več sto milijonov evrov iz sredstev prvega stebra. Z odpravo
drugega stebra in prenosom nekaterih ukrepov na drugi steber se bo prekinila podpora mnogih ukrepov, ki
so sedaj podprti, zlasti zaradi tega, ker je to očitno nemogoče v smislu proračuna, posledica pa bo oslabitev
SKP. V resnici ne moremo razumeti, kakšno korist bi lahko prinesel morebiten prenos sredstev SKP v druge
politike. Namesto tega zagovarjamo ukrepe za zagotavljanje edine resnično skupne politike, ki obstaja v EU.

Willy Meyer (GUE/NGL), v pisni obliki. – (ES) Sedanja skupna kmetijska politika (SKP) zagotavlja pomoč
delokaliziranemu in špekulativnemu sistemu proizvodnje, ki je v korist velikim kmetijskim operacijam in
ne malim proizvajalcem. Ločitev pomoči je v korist lastnikom velikih površin in ogroža male operacije in
družinske kmetije. Kljub neuspehu lizbonske strategije EU ni spremenila svoje gospodarske politike. Ni
zavezana zanesljivi preskrbi s hrano, ampak konkurenčnosti, ki je naklonjena le velikim multinacionalkam.
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Menim, da je treba kmetijski sektor obravnavati kot strategijo v Evropski uniji. Zato verjamem, da je potrebna
temeljna reforma SKP, da bi zagotovili dostop malih proizvajalcev do pomoči, zemlje, semen in vode in tako
podprli socialni, produktivni in trajnostni kmetijski model.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Zadnjih nekaj desetletij je zaznamovalo množično zmanjševanje
kmetovanja po vsej EU. Skupna kmetijska politika je bila neštetokrat reformirana in vsakič so postala pravila
za kmetijsko pomoč bolj zapletena, birokratska potrošnja pa večja. V zvezi s tem je problematično tudi, da
EU predpisuje visoke standare glede kakovosti in varstva živali in okolja, po drugi strani pa dopušča uvoz
iz držav, kjer ta pravila ne veljajo in kjer je proizvodnja seveda bistveno cenejša. Da bi vzdrževali zanesljivo
preskrbo s hrano in samozadostnost v EU v zadnjem delu, je pomembno, da je mogoče ohraniti male
kmetijske strukture in kmetovanje v oddaljenih regijah. Poenostavitev SKP je smiselna le, če je ne spremlja
prestrukturiranje, ki prisili še več kmetov, da kmetovanje opravljajo kot stransko dejavnost ali kmetijo celo
zaprejo, in tako pospešuje smrt kmetijstva. Poenostavitev, ki jo ureja to poročilo, bo zagotovo poenostavila
življenja kmetov, zato sem ga podprl.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. − (IT) Podpiram strukturo in pristop poročila gospoda Lyona. Poročilo
na lastno pobudo predstavlja pomemben temelj za opredelitev smernic, ki jim namerava slediti Evropski
parlament glede prihodnje kmetijske politike, dokler konec leta ne bo objavljeno sporočilo Komisije. Potem
Parlament prvič enoglasno kaže sredstva za začetek ustvarjalnega dialoga o vsebini in prednostnih nalogah,
ki jih je treba dodeliti, da bi zagotovili konkurenčno kmetijsko-živilsko proizvodnjo in trajnostni razvoj
podeželja. Pred evropskim kmetijstvom je mnogo izzivov in imajo pomemben vpliv na gospodarstva mnogih
držav članic. Vendar pa so tudi predmet razprave glede proračuna, ki bo dodeljen Evropski uniji, saj je cilj
te izzive spremeniti v priložnost, da kmetijski sektor raste in da se razvijejo mnogi evropski kmetje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), v pisni obliki. − (PT) Pozdravljam sprejetje poročila gospoda Lyona s
strani Evropskega parlamenta, kar je posledica odličnega dela njegovega poročevalca, ki so mu pomagali
poročevalci v senci in prispevki vseh poslancev, ki so predložili spremembe, sodelovali v razpravi in se
zavezali k izgradnji soglasja. To poročilo je resničen odraz soglasja, ki ga je mogoče doseči pri vseh 27 državah
članicah in različnih političnih družinah, kar je posebno pomembno samo po sebi in še toliko bolj v okviru
novih pristojnosti soodločanja Parlamenta. Poročilo, ki je končni rezultat več krogov pogajanj, sprejema
stališča, ki bodo strukturirala prihodnjo skupno kmetijsko politiko (SKP) in ki menimo, da so temeljna: ne
zmanjšanje proračuna, ne ponovna nacionalizacija SKP, ohranitev dveh stebrov SKP, izvajanje novega sistema
za porazdelitev finančne podpore, razlikovanje med javnimi dobrinami prve in druge generacije, ne
onemogočanje Svetu, da razveljavi sklep o odpravi mlečnih kvot, potreba po varnostni mreži, povečevanje
preglednosti prehranske verige in potreba po poenostavitvi SKP. Sedaj je pomembno nadzorovati notranje
delo Evropske komisije, dokler ne bo novembra objavljeno končno sporočilo.

Paulo Rangel (PPE), v pisni obliki. − (PT) Glasoval sem za to poročilo, a svojo obrazložitev glasovanja podajam,
da bi poudaril, da sem v odstavku 44 o upravljanju trga glasoval proti prvemu delu odstavka, ki ga je predlagal
poročevalec in za drugi del tega odstavka, ki odločitev Parlamenta končno določa kot pozitivno za strateške
interese Portugalske. Dejansko je različica, ki jo je predlagal poročevalec, ustvarila možnost odprave mlečnih
kvot, čeprav to velja ob razširitvi njene razlage. Poznam stališče portugalskega kmetijskega sektorja, ki
vseskozi ponavlja svoje prepričanje, da bi lahko končanje sistema mlečnih kvot resno škodilo portugalskim
proizvajalcem, in ga podpiram. Dejansko se 93 % mleka, proizvedenega v EU, prodaja na evropskem trgu
in predstavlja pomemben delež dohodka mlečnih podjetij EU. Mlečne kvote bodo omogočile vzdrževanje
in trajno rast proizvodnje mleka v 27 državah članicah; to bo prispevalo, da se ponudba prilagodi
povpraševanju (evropskemu in mednarodnemu) v mlečnem sektorju, in omogočilo stabilizacijo cen ter
trajnostne dohodke. Odprava tega sistema brez alternativnega predloga bo vodila do opuščanja proizvodnje
v deželah, kjer je manj konkurenčna; Portugalska sodi v to kategorijo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − Zeleni/EFA smo uspeli vključiti pomembno število
predlogov sprememb, ki so bili osredotočeni na okoljsko in socialno pogojevanje neposrednih plačil, ukrepe
proti podnebnim spremembam, širši in bolj vključujoč pristop do podeželskega ozemeljskega razvoja in
pošten dohodek za kmete. Prav tako smo uspeli uvesti jasno razlikovanje med različnimi ravnmi konkurence
na področju kmetovanja in trženja živilskih izdelkov, podprli pa smo jasno izjavo za zamenjavo sedanje
osnove preteklih donosov in dohodka s plačili kmetom z vključitvijo načela „javnih dobrin“ v neposrednih
izračunih plačil. Tako je sprejetje tega poročila izredno zadovoljivo.

Olga Sehnalová (S&D), v pisni obliki. – (CS) To poročilo sem podprl, ker menim, da mora skupna kmetijska
politika Evropske unije ostati skupna kmetijska politika in da na tem področju v prihodnosti ne bi smelo
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biti ponovne nacionalizacije. Pomemben cilj skupne kmetijske politike mora imeti enake pogoje za kmete
v Evropski uniji, zlasti kar zadeva neposredna plačila.

Brian Simpson (S&D), v pisni obliki. − Evropski parlament se je ponovno odpovedal svojim odgovornostim,
ko ni uspel reformirati SKP. Menim, da bi moralo biti to poročilo preimenovano v poročilo o „povečanju
subvencij za neučinkovite kmete“. Zakaj bi morali denar davkoplačevalcev uporabljati za stabilizacijo trgov,
da umetno ohranjamo visoke cene in da podpiramo kmetijstvo v težkih gospodarskih časih, ko kmeti od
davkoplačevalcev že prejemajo druge subvencije? Sam v imenu EPLP ne verjamem, da gre to poročilo kjer
koli vsaj približno dovolj daleč v pospeševanju velikopoteznih sprememb. Kaznuje učinkovitega kmeta in
podpira neučinkovitega. Kaznuje države v razvoju, ker poziva k zadržanju postopne odprave izvoznih
nadomestil v najslabši obliki očitnega protekcionizma. Ne obravnava glavnega problema trajnosti podeželja
s tem, ko se strogo drži sistema neposrednih plačil, ki deluje kot zavora pri spodbujanju raznovrstnosti, in
varstva podeželja. Glasovali bomo proti temu neustreznemu poročilu v upanju, da bo nekega dne učinkovito
kmetovanje nagrajeno, da bo nadzorstvo podeželja priznano kot pomembno, da potrošnikov ne bodo odirale
umetno ustvarjene visoke cene in da se bo pošteno ravnalo z državami v razvoju. Takšna bi morala biti
reforma SKP.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) To poročilo sem podprl, saj ima strateški pomen za države, kot
so Portugalska in najbolj oddaljene evropske regije in Parlament si je močno prizadeval, da bi ga z glasovanjem
podprl v tem prvem letu svojega mandata.

Skupna kmetijska politika je ključni del finančnega in proračunskega okvira EU za obdobje po letu 2013 in
zasluži si podrobno analizo. Domača kmetijska proizvodnja, ki lahko močno prispeva k zanesljivi preskrbi
s hrano in trgovini s tretjimi državami, ter zmanjšanje trgovinskega primanjkljaja v državah članicah sta
ključna vidika te politike.

Evropski kmetje zagotavljajo visoke ravni varnosti in kakovosti v proizvodnji hrane, spoštujejo stroge
klavzule glede varstva okolja in živali in treba bi jih bilo nagraditi in ne uničevati, ker to počnejo. Da bi se to
zgodilo, je treba tretjim državam, s katerimi ima Evropska unija trgovinske sporazume, naprtiti pogoje, in
ti pogoji morajo biti podobni standardom, ki se uporabljajo za proizvajalce na evropskem notranjem trgu.

Zdi se mi, da še vedno potrebujemo kmetijski proračun, ki svoja sredstva dodeljuje pravično in posebno
pozornost posveča regijam, kot so Madeira in Azori, ki se srečujejo s trajnimi omejitvami zaradi njihove
oddaljenosti in otoške lege, majhnega območja, neugodnega podnebja in geografskega položaja in bi morali
zaradi tega prejemati trajno podporo.

Anna Záborská (PPE), v pisni obliki. – (SK) Dobra kmetijska politika je takšna, ki temelji na potrebah
potrošnika in ne na željah potrošnika. Le 5 % prebivalcev EU, med njimi Slovaška, je zaposlenih v kmetijstvu,
a vsi smo – 100-odstotno – potrošniki kmetijskih proizvodov. Potrošnika zanimata kakovost in cena. To
ne velja le za avtomobile in televizije, ampak tudi za kruh, zelenjavo, meso in mleko. Vendar pa skupna
kmetijska politika celotno vprašanje obrača popolnoma na glavo, ker temelji na potrebah kmetov. Predloženo
poročilo v duhu nekdanjega pristopa EU posveča preveč pozornosti učinkom in zanemarja vzroke. En primer
bo zadostoval: to poročilo želi s spodbudami in subvencijami dvigniti nizko raven interesa, ki ga kažejo
mladi za kmetijstvo in življenje na podeželju. Vendar pa bi delujoč trg in konkurenčno okolje na naraven
način rešila ta problem. Morda je edini vsaj delno pozitiven vidik tega poročila zahteva za pravičnost, ki je
posebno pomembna za Slovaško in nove države članice. Če se bo EU odločila nadaljevati tudi po letu 2013
z nekdanjo drago in neučinkovito politiko podpore kmetom, bi morala uporabljati enaka pravila za vse.

Poročilo: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Roberta Angelilli (PPE), v pisni obliki. − (IT) Ribiški sektor predstavlja strateški vir v EU, kar zadeva preskrbo
prebivalstva, in bistveno prispeva k lokalnemu razvoju, zaposlovanju in ohranjanju kulturnih tradicij obalnih
skupnosti. Žal smo bili zadnja leta priča postopnemu zmanjševanju proizvodnje, nenazadnje zaradi določenih
določb EU za varovanje morskega ekosistema, kot je sredozemska uredba, ki je namenjena spodbujanju
trajnostnega ribolova, a je dejansko na kolena spravila celoten sektor. Naši ribiči so prisiljeni k manjšemu
ulovu, povpraševanje pa se povečuje in tako se povečuje tudi uvoz iz tretjih držav. Če želimo preprečiti
nepošteno konkurenco in zavarovati potrošnike, morajo uvoženi proizvodi izpolnjevati enaka pravila kot
proizvodi EU. Dejansko so uvoženi izdelki pogosto cenejši, a so tudi slabše kakovosti in njihove varnosti ni
mogoče zagotoviti. Zato je pomembno okrepiti pošteno, pregledno in trajnostno trgovino v tem sektorju,
vključno tudi v zvezi s potrebo po uvedbi strogih meril za certificiranje in označevanje glede kakovosti in
sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.
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Sophie Auconie (PPE), v pisni obliki. – (FR) To poročilo na lastno pobudo, ki je osredotočeno na režim
uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU, je ciljno usmerjeno v zavarovanje zadržanja
ribiškega in ribogojskega sektorja v Evropski uniji, ki je okoljsko odgovorno v dolgoročnem smislu in
gospodarsko uspešno. V bistvu smo priča povečanju uvažanja proizvodov, ki izvirajo iz ribištva in ribogojstva
na račun naše proizvodnje v Skupnosti. Torej, kot poročevalcu se mi zdi nujno, da obnovimo našo skupno
proizvodnjo. Vseeno pa se zavedamo, pri čemer imam v mislih našega poročevalca, da je to treba izvesti v
skladu s trajnostnim upravljanjem; na primer, količina ulovljenih rib mora biti omejena zaradi upravljanja
naših naravnih virov. Dalje, kaže, da je nujno spodbujati odgovorno potrošnjo, kjer imata prednost kakovost
in uspešnost proizvodnje.

Bastiaan Belder (EFD), v pisni obliki. − (NL) Poročilo mojega kolega poslanca gospoda Cadeca je prišlo v
pravem času. Prišlo je po posvetovanjih o Zeleni knjigi o reformi skupne kmetijske politike (SKP) in precej
pred novimi predlogi Evropske komisije za zakonodajo. Uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva
se je močno povečal, a to povečanje je bilo nujno. Potrošnja rib se v Evropi še vedno povečuje in tega
povečanega povpraševanja ne moremo izpolniti niti s še večjim povečanjem količine prostoživečih rib niti
z evropskim ribogojstvom. Vendar pa je zelo pomembno, da morajo za ta uvoz veljati enake zahteve kot za
evropske ribiške proizvode in ne moremo te enakosti omejiti le na zahteve glede zanesljive preskrbe s hrano.
Po mojem mnenju je treba upoštevati tudi okoljske in socialne okoliščine. Uvoz je nujen. Ne podpiram
prikritega protekcionizma, a preprečiti moramo nepošteno konkurenco. Velike količine cenenih uvoženih
rib sedaj predstavljajo grožnjo za evropsko proizvodnjo, za ribištvo in ribogojstvo. Zaradi tega bom glasoval
za to poročilo na lastno pobudo.

Mara Bizzotto (EFD), v pisni obliki. − (IT) Glasovala sem za poročilo gospoda Cadeca. V takšnem
zgodovinskem času, kot je ta, mislim, da vprašanje režima uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva oziroma raje problem opredelitve pogojev, v okviru katerih se proizvodi, ki ne prihajajo iz EU,
dajejo na enotni trg, je ključnega pomena. Glede na to, da 60 % povpraševanja sedaj izpolnjuje izvoz in da
je pričakovati njegovo bistveno povečanje do leta 2030, mora Evropa zagotoviti odgovore na vprašanja in
upravičene skrbi tistih, ki delujejo v tem sektorju. Zato se strinjam s stališčem gospoda Cadeca: potrebna sta
preiskovanje in nadzor, da ne bo posledica razvoja politike EU na tem področju različno obravnavanje
proizvajalcev iz držav članic in tistih iz drugih držav.

Maria da Graça Carvalho (PPE), v pisni obliki. − (PT) To poročilo je povezano z uvozom ribiških proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva s strani EU in s pogoji, pod katerimi bi moralo potekati. Uvoženi proizvodi
morajo izpolnjevati ista merila glede kakovosti kot tisti, proizvedeni v EU. Poročilo poziva k izdelavi znaka
za okolje za ribiške proizvode. To bi pomenilo, da imajo potrošniki informacije o poreklu izdelkov in o
sanitarnih, socialnih in okoljskih pogojih, pod katerimi so bile ribe ulovljene.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), v pisni obliki. – (RO) Ob upoštevanju strateškega pomena ribiškega sektorja
za oskrbo prebivalstva in za prehransko ravnovesje različnih držav članic in EU kot celote menim, da je na
podoben način kot kmetijski sektor tudi sektor ribištva strateško pomemben sektor, ki je odvisen od ohranitve
in trajnostnega izkoriščanja naravnih virov.

Marielle De Sarnez (ALDE), v pisni obliki. – (FR) Ker kmetijstvo, ribištvo in ribogojstvo ne pristajajo na čisti
prostotrgovinski pristop, proizvodnja EU ne dosega evropskega povpraševanja, glede na to, da sedaj 60 %
povpraševanja pokrivajo uvoženi proizvodi. Vseeno pa moramo poskrbeti, da bodo prihodnji uvozni načrti
EU omogočili dosego pravega ravnotežja, da evropska proizvodnja, ki je že v krizi, ne bo utrpela nepoštene
konkurence iz tretjih držav. V pogajanjih Svetovne trgovinske organizacije (STO) bi bilo treba ribiške
proizvode obravnavati kot „občutljive proizvode“, enako kot določene kmetijske proizvode, ki bi olajšali
ohranjanje tarif za uvoz, ki prihaja iz tretjih držav. Tako bi bili evropski ribiči zavarovani z zmerno in prožno
tarifo, pa tudi z znakom za okolje. Hkrati pa morajo biti države v razvoju sposobne razviti svoje lastno
ribištvo. Da bi se to zgodilo, moramo pod vprašaj postaviti pomembnost mednarodnih sporazumov, ki
omogočajo nakup ribiških dovoljenj v državah v razvoju in dopuščajo flotam tretjih držav, da izvajajo
industrijski ribolov ob njihovih obalah ter jih tako prikrajšajo za ogromen del njihovih naravnih virov.

Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o režimu uvoza ribiških proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva v EU z ozirom na prihodnjo skupno ribiško politiko, saj menim, da bi morala biti
v vprašanja, povezana z uvozom ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU, usmerjena posebna
pozornost v smislu teh reform skupne ribiške politike, ki so v teku.
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Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. – (PT) Ker smo glasovali za poročilo gospoda Milane o novem zagonu za
trajnostni razvoj strategije za evropsko ribogojstvo na prejšnjem zasedanju, smo sedaj pozvani h glasovanju
o še enem, in sicer glede sporazumov za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.

Glede na to poročilo Evropa sedaj uvaža 60 % rib, ki jih potroši. Poleg tega je pričakovati, da se bo potrošnja
do leta 2030 povečala in to povečanje bo skoraj v celoti zajeto v povečanju uvoza.

Ne da bi pazili na to, da bo evropska proizvodnja izpolnila naše povpraševanje (nekaj, kar bi bilo nemogoče
sedaj in tudi v prihodnosti), pa je resnica, da prihodnja reforma skupne ribiške politike ne more zanemariti
obravnave vprašanja uvoza in iskanja boljše rešitve, najsi bo to s povečanjem proizvodnje v Evropi (ne le s
povečanjem količine ulova, ampak tudi z vlaganjem v ribogojstvo), z zahtevanjem, da za uvožene ribe veljajo
enaki standardi, kot za ulovljene ali proizvedene v EU, ali pa z zadostnim obveščanjem potrošnika o poreklu
ribe. Kot sklepa poročevalec, je to vprašanje, ki si bo zaslužilo resno obravnavo v reformi SKP.

José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. – (PT) Trg EU, ki je v letu 2007 znašal približno 12 milijonov
ton in 55 milijard EUR, je največji svetovni trg za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, pred Japonsko
in Združenimi državami. Glede na to, da je od leta 2005 hitro rasel, je vse bolj odvisen od uvoza. Dejansko
je njegova raven samozadostnosti sedaj manj kot 40-odstotna – z drugimi besedami, stopnja odvisnosti od
uvoza je višja od 60 %. Napovedi glede potrošnje kažejo, da bi se lahko povpraševanje do leta 2030 povečalo
za približno 1,5 milijona ton in da bo treba to povečanje skoraj v celoti izpolniti z dodatnim uvozom.

Zagovarjam predlog za uredbo, ki bi utrdila vse določbe Skupnosti o ribogojstvu v enem dokumentu, ravno
tako kot sem to storil junija na delnem plenarnem zasedanju. V tem kontekstu in glede na to, da je Portugalska
največja potrošnica rib na prebivalca v Evropi, menim, da je ribogojstvo strateška prednostna naloga EU.
Zaradi tega sem posebno vesel, da je bila zagovarjana trajnostna ribogojska politika, da bi se zmanjšala
odvisnost od uvoza na področju ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.

João Ferreira (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Delo na področju zbiranja in sistematizacije podatkov, ki ga
je omogočilo to poročilo, je treba ceniti, saj nam pomaga graditi sedanjo sliko položaja, ki je v mnogih
pogledih zaskrbljujoča, kakor upravičeno priznava to poročilo.

Obstoj držav EU s trajnostnim ribiškim in ribogojskim sektorjem je z gospodarskega, okoljskega in socialnega
stališča nezdružljiv s trgovinsko politiko, ki jo je izvajala EU. Deregulacija in liberalizacija mednarodne
trgovine in njeno usmerjanje v konkurenčno logiko in ne logiko dopolnilnosti (ki bi jo morala voditi), pomeni
spodbujanje interesov uvoznikov im distributerjev, ampak hkrati tudi obsojanje več tisoč proizvajalcev na
uničenje in tako bodo prisiljeni zapustiti svoj vir preživetja, vse večje pomanjkanje hrane in ogrožanje
osnovnih meril za zanesljivo preskrbo s kakovostno hrano ter varnost in kakovost okolja.

Ribiški in kmetijski sektor (kot kmetijstvo) sta življenjsko pomembna strateška sektorja, ki nista združljiva
s trgovinskim pristopom, kjer je potrebna trgovinska uredba, ki vključuje vse mogoče oblike uporabe
instrumentov trgovinske zaščite, kot je predlagano v poročilu. Prav tako bi radi izpostavili zadevo za nujno
reformo skupne organizacije trga za ribiške proizvode, kar tudi podpiram.

Christofer Fjellner (PPE), v pisni obliki. − (SV) Danes sem glasoval proti poročilu na lastno pobudo o režimu
uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU. Popolnoma podpiram potrebo po spremembi
in ponovni oživitvi ribiškega in ribogojskega sektorja EU. Vendar pa je v poročilu predvideno, da lahko
probleme do določene mere rešimo z zagotavljanjem zaščite pred konkurenco iz zunanjega sveta. Evropsko
ribištvo ne more dolgoročno preživeti s protekcionizmom in subvencijami. Probleme v sektorju ribištva in
ribogojstva EU bi bilo treba rešiti v kontekstu prihodnje revizije skupne kmetijske politike.

Elisabetta Gardini (PPE), v pisni obliki. – (IT) Čas je, da nadoknadimo podcenjevanje in zamude preteklosti.
Ribolov je ključni sektor v našem gospodarskem in socialnem sistemu in kot takšnega ga moramo spoštovati.
Če se ozremo v prihodnost reforme skupne ribiške politike, smo dolžni odločno ukrepati za zagotavljanje
dohodka, stabilnosti trga in boljše trženje proizvodov, vključno s ribogojskimi proizvodi. Poleg tega bi bilo
treba večjo pozornost posvečati vidikom zanesljive preskrbe s hrano za zavarovanje potrošnikov.

Zato sem glasovala za to resolucijo; ob obravnavi negativnega vpliva liberalizacije trgov na lokalno
gospodarstvo poudarja strateško pomembnost zmerne zaščite tarif. Dejansko moramo ukrotiti konkurenco
poceni uvoza neevropskih proizvodov, ki pogosto ne izpolnjujejo okoljskih, socialnih in zdravstvenih ter
standardov kakovosti.

Uvesti moramo tudi stroga merila za certificiranje in označevanje z ozirom na sledljivost proizvodov, da bi
potrošnike obvestili o geografskem izvoru proizvodov, ki so v prodaji, o pogojih, pod katerimi so bili
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proizvedeni ali ujeti, in predvsem o njihovi kakovosti. Nazadnje pa bi rada poudarila, da na trgu, ki je v veliki
meri odvisen od uvoza, umik proizvodov s trga z namenom uničenja, ni več upravičen. Posledično prihranjen
denar bi se lahko dal na razpolago programom, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev.

Elisabeth Köstinger (PPE), v pisni obliki. − (DE) Trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, gojenja rib in
naravnih ribnikov, pa tudi vzpostavitev boljših osnovnih pogojev so bistveni za konkurenčnost evropske
ribiške industrije. Kakovost uvoženih ribiških proizvodov je v tem kontekstu izredno pomembna. Z ozirom
na neprestano povečevanje uvoza iz tretjih držav moramo zagotoviti, da bo ta uvoz izpolnjeval tudi evropske
standarde. Evropska ribiška industrija ima visokokakovostne standarde in veliko strokovnega znanja in to
so znaki kakovosti, ki jih moramo še naprej varovati. V tem okviru pozdravljam direktivo o nezakonitem,
neprijavljenem in nereguliranem ribolovu za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu
ribolovu, ki je začela veljati januarja. To je pomemben korak v smeri preprečevanja globalnega izkrivljanja
konkurence in podpore poštenih ribičev, ki spoštujejo zakonodajo. Podpiram poročilo gospoda Cadeca, ki
izpostavlja daljnosežen in pomemben vidik skupne ribiške politike.

Giovanni La Via (PPE), v pisni obliki. − (IT) Glasoval sem za poročilo o režimu uvoza ribiških proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva v EU z ozirom na prihodnjo reformo skupne ribiške politike, ker menim, da je
nujno, da imamo pravila, ki so v skladu z zahtevami sektorja. Evropska unija je največji trg na svetu za ribiške
proizvode in dobro je znano, da proizvodnja v EU ne more sama zadostiti notranjega povpraševanja. Zato
je prednostna naloga zagotoviti, da bo uvoz iz tretjih držav izpolnjeval okoljske, zdravstvene in socialne
standarde ter standarde kakovosti, ki jih EU uveljavlja, da bi preprečila nepošteno konkurenco iz držav
uvoznic v obliki cenenih in nizkokakovostnih proizvodov. Poročilo, ki ga je danes sprejel Parlament, tudi
odločno poziva k uporabi strožjih in preglednejših meril glede kakovosti, sledljivosti in označevanja ribiških
proizvodov.

Nuno Melo (PPE), v pisni obliki. − (PT) Kot največji uvoznik ribiških izdelkov na svetu ima trg EU skupno
odgovornost z drugimi velikimi državami uvoznicami, da zagotavlja, da trgovinska pravila Svetovne trgovinske
organizacije spoštujejo najvišje možne globalne standarde upravljanja in ohranitve ribištva. EU si mora
prizadevati za trajnostno povečevanje proizvodnje rib iz ribogojstva, da bo zmanjšala uvoz na področju
ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Zlasti me skrbi možnost uvoza genetsko spremenjenih
rib in njihov vnos na trg: menim, da je treba prodajo takšnih rib v EU prepovedati. Zato zagovarjam strogo
politiko certificiranja, ki bi lahko učinkovito nadzirala te probleme. Podpiram tudi zamisel odločne zaveze
za raziskave in razvoj na področju evropskega ribogojstva, saj predstavlja le 2 % svetovne proizvodnje.

Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Vsaka država mora za svoje preživetje vzdrževati samozadostnost
na področju prehrane. Ribolov je pomemben za prehrano in zagotavlja tudi vrsto delovnih mest. Tako kot
v kmetijstvu predpisujemo visoke okoljske standarde in standarde za varstvo okolja ter kakovost za naše
domače ribiče, ki se seveda odražajo v ceni. Vendar pa je z uvozom vdanost našim pravilom zelo težko
nadzirati. Zato je toliko pomembneje imeti jasna pravila za uvoz, pa tudi za označevanje hrane in kakovost,
in da ne spodbujamo konkurence z domačim gospodarstvom. Prav tako se moramo ukvarjati z dejstvom,
da si ne bomo sami zadali udarca na področju ribogojstva, s tem ko bomo dodatno obremenili ekosisteme
ali ustvarili brezposelnost domačih ribičev, namesto da bi zagotovili več okoljskega varstva. Predlagani ukrepi
pomenijo korak v pravo smer in glasoval sem za to poročilo.

Alfredo Pallone (PPE), v pisni obliki. − (IT) Vprašanje režima uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva v EU in zlasti pogojev, pod katerimi so sprejeti proizvodi, ki izvirajo zunaj Unije – skupaj z ali v
konkurenci z evropskimi ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva –, je zelo pomembno in mora biti
v vsaki analizi teh sektorjev evropskega gospodarstva nujno obravnavano. Ureditev te zadeve je nujna v
kontekstu, v katerem je raven evropske samozadostnosti sedaj zelo nizka, kjer več kot 60 % povpraševanja
izpolnjuje uvoz.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), v pisni obliki. − To poročilo je prvotno predstavljalo zagovarjanje
protekcionistične drže glede uvoza, predvsem v veri, da bi morali imeti ribiči EU prednost pri dostopu do
trga EU, razen v primerih, ko res ne morejo uloviti dovolj in takrat bi morali imeti predelovalci EU možnost
uvoza. Glede na to, da verjamemo, da preveč mednarodne trgovine vodi do prekomernega izkoriščanja in
do izčrpanja staležev rib, saj poskušajo države povečati svoj izvoz, smo imeli dobro osnovo za stičišče.
Seveda je bilo veliko število naših predlogov sprememb sprejetih, najpomembnejši pa je poudarjal, da čeprav
lahko mednarodna trgovina z ribiškimi proizvodi vodi do povečane zanesljivosti preskrbe s hrano v državah
v razvoju, je vodila tudi do povečanega ribolova za oskrbovanje izvoznega trga, kar lahko poslabša črpanje
staležev. V drugih spremembah sta bili poudarjeni potreba po okrepitvi upravljanja sredstev in nadzora
ribištva ter potreba po odgovorni potrošnji, navedeno pa je bilo tudi, da zaloge rib prihajajo iz prostoživečega
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naravnega vira, ki je količinsko omejen, kar pomeni, da obstaja meja glede tega, koliko rib se lahko ulovi,
izvozi in potroši.

Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. – (PT) Strategija Skupnosti za trajnostni razvoj ribogojstva je bila nedavno
sprejeta. Seveda je sedaj čas za ureditev vprašanja uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva,
ker je EU sedaj največji trg za te proizvode na svetu. Vendar pa ni dovolj proizvodnje, da bi izpolnjevala
povpraševanje, zato je EU odvisna od tega uvoza. Zato je nujno urediti način, kako se bo ta uvoz izvajal, da
bi zagotovili, da bosta kakovost in dobra praksa, ki se zahtevata od proizvajalcev Skupnosti, zahtevani tudi
od drugih držav.

Strinjam se s poročevalcem o vprašanju varstva potrošnikov. Kaže, da ni izvedljivo, zlasti v tem času, da bi
se odpravile carinske dajatve in da bi vseeno pričakovali, da bodo naši proizvodi nadomestili proizvode iz
tretjih držav in da bodo z njimi konkurenčni.

Kakor sem ugotovil prej, je vprašanje ribištva in ribogojstva ena od prednostnih nalog, ki jih določa Madeira
v sedaj veljavnem načrtu gospodarskega in socialnega razvoja, po katerem je regija v postopku spodbujanja
konkurenčnosti v sektorju s trajnostnim upravljanjem virov, raznovrstnosti proizvodnje rib, ocenjevanja
proizvodov v smislu kakovosti in usposabljanja ljudi, ki so udeleženi v ribištvu z namenom povečanja
produktivnosti.

Zaradi tega sem poročilo podprl.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), v pisni obliki. – (PL) Danes sem podprl poročilo gospoda Cadeca, v katerem
je izpostavljenih mnogo pomembnih vidikov varstva trga EU za ribogojske proizvode v okviru reforme
skupne ribiške politike. Poročilo sem podprl, ker sem želel poudariti zlasti eno nevarnost, ki jo omenja:
pomanjkanje smiselnih in obsežnih informacij za potrošnike o zdravstvenih značilnostih, sestavi in poreklu
določenih vrst rib. Ko potrošniki nimajo dovolj znanja, postane cena edini argument na trgu. Evropski
proizvajalci nudijo proizvode, ki so pogosto mnogo kakovostnejši v primerjavi z uvoženimi, a v neenakem
boju so obsojeni na poraz. Zato je nujno poostriti zakonodajo o identificiranju. Hvala lepa.

9. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik

(Seja je bila prekinjena ob 14.10 in se je nadaljevala ob 15.00)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

11. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države

11.1. Zimbabve, zlasti primer Faraia Maguwuja

Predsednik. − Naslednja točka je razprava o sedmih predlogih resolucij o Zimbabveju, zlasti o primeru
Faraia Maguwuja(1).

Anneli Jäätteenmäki, avtorica. – (FI) Gospa predsednica, o kršitvah človekovih pravic v Zimbabveju smo v
tem parlamentu že razpravljali. Žal smo ponovno prisiljeni, da jih obravnavamo. Tokrat gre za primer borca
za človekove pravice Faraia Maguwuja. Preprosto je zapornik vesti. Aretiran in zaprt je bil, ker se je zavzel
za človekove pravice drugih in nato medijem zagotovil informacije o človekovih pravicah v tej državi.

Evropski parlament poziva k njegovi izpustitvi in k preiskavi vseh kršitev človekovih pravic v Zimbabveju
in seveda, da se prenehajo. Ta primer je še posebno očiten in je kot takšen posebno neprijeten, glede na to,
da mora nekdo, ki se zavzame za pravice drugih, sam trpeti.

(1) Glej zapisnik.
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Véronique De Keyser, avtorica. – (FR) Gospa predsednica, za primerom Faraia Maguwuja leži celo vprašanje
izkopavanja diamantov.

Zimbabve je prostovoljna članica procesa Kimberley, ki podpisnicam omogoča prodajo diamantov na
mednarodnem trgu, če ta trgovina ni namenjena financiranju oboroženih spopadov. Vendar pa udeleženke
srečanja procesa Kimberley, ki je 20. in 21. junija potekal v Tel Avivu, niso uspele doseči sporazuma glede
naslednjega vprašanja: ali ne bi morale biti tudi človekove pravice vključene v proces Kimberley? Več
mednarodnih nevladnih organizacij je obsodilo kršitve človekovih pravic v rudnikih diamantov v Zimbabveju,
kršitve, ki so jih zagrešile varnostne službe. Eden od ljudi, ki so jih ovadili, je bil Farai Maguwu, direktor centra
za raziskave in razvoj človekovih pravic s sedežem v Manicalandu. Zato je bil gospod Maguwu 3. junija
aretiran in zato je od takrat priprt v zelo težkih razmerah, ker naj bi kršil državne varnostne določbe. To je
jasno nesprejemljivo.

S to resolucijo pozivamo k takojšnji izpustitvi zapornika, demilitarizaciji rudarstva, vključitvi klavzul o
človekovih pravicah v proces Kimberley in podelitev bogastva diamantov ljudem, na primer preko namenskega
sklada.

Prav tako pozivamo Komisijo in Svet, naj bosta izredno pozorna glede vprašanj dobrega vladanja in
demokracije v Zimbabveju in v dialogu, ki ga imamo s to državo, ki jo označuje njen nezadosten napredek.

Judith Sargentini, avtorica. − (NL) Gospa predsednica, tu se ukvarjamo z dvema vprašanjema, ali če smo
natančni, z eno osebo in enim vprašanjem. Najprej se ukvarjamo s Faraiem Maguwujem, človekom in borcem
za človekove pravice, ki je bil aretiran v Zimbabveju in potem močno zlorabljan v zaporu. Drugič pa se
ukvarjamo s čudno vlogo, ki jo igra nadzornik procesa Kimberley. Ta nadzornik bi moral nadzirati razmere
v Zimbabveju in vseeno je dejansko vzpostavil stike z vlado Zimbabveja in uporabil informacije, ki jih je
prejel od gospda Maguwuja ter ga tako spravil v nevaren položaj. Nazadnje pa se torej ukvarjamo tudi s
samim procesom Kimberley.

V svoji pretekli vlogi lobiranja za razvojne organizacije sem sodelovala v pogajanjih za uvedbo tega sistema.
Izkazal se je za uspešen sistem. Prekinil ali zmanjšal je količino finančnih sredstev za financiranje vojn v
Kongu, Angoli, Sieri Leone in Liberiji, ki so se zbirala s prodajo diamantov. Vendar pa sedaj obstaja nevarnost,
da bo sistem Kimberley izkoriščen za uzakonitev druge prakse, in sicer kršitev človekovih pravic s strani
režimov. Teh ta resolucija ne zajema in zato zahtevamo spremembo. Ta resolucija Parlamenta pošilja
sporočilo, da je vsa vrednost diamantov v konfliktih in krvi. Nenazadnje se diamanti kopljejo v groznih
pogojih. To bi bil velikanski korak naprej, ker bi nam omogočil javno obsodbo ne le razmer v Zimbabveju,
ampak tudi že tako dolgotrajnih zlorab človekovih pravic angolskega režima nad Lundi. Do sedaj tu nismo
imeli uspeha, ker je sistem Kimberley sodelovanje držav, ki skeptično gledajo na to, da se druge države
vmešavajo v njihove notranje zadeve. Vendar pa bi lahko bil znak Evropskega parlamenta prvi v vrsti znakov,
ki bodo tam sprožili spremembe.

Alain Cadec, avtor. − (FR) Gospa predsednica, najprej bom povedal, da je v primerjavi z današnjim jutrom
v tem parlamentu končno nekaj miru in spokojnosti!

Gospe in gospodje, podprl sem resolucijo o razmerah na področju človekovih pravic v Zimbabveju in zlasti
primer Faraia Maguwuja, ker naš parlament ne more še naprej molčati vpričo kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, ki se sedaj že več desetletij zagrešujejo v Zimbabveju.

Direktorja Centra za raziskave in razvoj, Faraia Maguwuja, so organi oblasti v njegovi državi aretirali, ko je
obsodil kršitve človekovih pravic na diamantnih poljih. S tem, ko je to storil, je le izvajal svojo pravico do
svobode izražanja in pravico, da pridobi informacije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah kot
celoti. Parlament poziva k njegovi izpustitvi in da Zimbabve spoštuje politične pravice in temeljne svoboščine,
da bi civilni družbi omogočil, da se izraža brez strahu.

Dalje, Zimbabve se mora natančno držati zavez, ki jih je sprejel glede proizvodnje diamantov v okviru procesa
Kimberley, da bi se izognil krogu žrtev financiranja oboroženih spopadov.

Marie-Christine Vergiat, avtorica. − (FR) Gospa predsednica, v dvorani je tišina, rekla bi, da morda nekoliko
prevelika tišina in sama obžalujem, da se nas za ta vprašanja ne zanima več. Reči, da so razmere v Zimbabveju
tragične, je žal premil izraz. Tragične so v smislu gospodarstva, družbe in predvsem demokracije, pravne
države in spoštovanja človekovih pravic. Zadnje volitve so potekale v strahu. Aretacija Faraia Maguwuja,
direktorja Centra za raziskave in razvoj, po razgovoru z gospodom Chikanom, nadzornikom za proces
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Kimberley, je tako žal še ena epizoda, ki jo moramo dodati dolgemu seznamu zlorab človekovih pravic v tej
državi.

Rudarski pogoji na diamantnih poljih v Marangeju so zlasti grozni: prisilno delo, mučenje, tihotapstvo, celo
umori; vse je pod vojaškim nadzorom in vse se izvaja v korist prijateljev gospoda Mugabeja. Nevladne
organizacije vedno znova obsojajo te pogoje, med njimi tudi tista pod okriljem gospoda Maguwuja. Zato je
tako presenetljivo, da je gospod Chikane predložil pozitivno poročilo z zaključkom, da rudarstvo na tem
mestu izpolnjuje zahteve, določene v procesu Kimberley. Na medsejnem srečanju v Tel Avivu ni bil dosežen
sklep o nadaljnjih ukrepih glede tega poročila. Gospod komisar, ali nam lahko potrdite, da je brez soglasja
med državami članicami Evropska unija res nasprotovala nadaljevanju zakonitega izvoza diamantov iz
Zimbabveja; da bo to še naprej počela na konferenci v St. Petersburgu, da se bo borila za razširitev procesa
Kimberley zaradi vključitve spoštovanja vseh človekovih pravic in da bo storila vse, kar je v njeni moči, da
bo zagotovila, da države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje uvoza diamantov iz
Zimbabveja, dokler tam prevladujejo takšne razmere? Ali nam lahko pomagate razumeti mišljenje v ozadju
odločitve gospoda Chikana za zeleno luč, ko kaže, da so nekatere zabeležke v njegovih dokumentih zaplenili
tajni agenti?

Evropska unija je največja darovalka humanitarne pomoči za Zimbabve. Zato mora biti njen odnos v tej
zadevi zgleden. Ohranjati mora svoja stališča. Ali nam lahko poveste, kakšno stališče bo Evropska unija
zavzela v St. Petersburgu?

Geoffrey Van Orden, avtor. − Gospa predsednica, od svoje izvolitve leta 1999 sem si po svojih močeh
prizadeval, da bi odprl oči opoziciji v tem Parlamentu glede velikanskega seznama krivic, ki so jih
gospod Mugabe in njegovi privrženci zadali prebivalcem Zimbabveja. Povedati moram, da je to področje,
kjer ta parlament govori enoglasno.

Danes razpravljamo o sistematični zlorabi delavcev na diamantnih poljih Zimbabveja s strani varnostnih sil
vlade. Zimbabve je polnopravna država članica procesa Kimberley, neuradnega telesa, ki vodi globalno
trgovino s surovimi diamanti in ki sedaj ni veliko ukrepala za prekinitev takšnih zlorab. Proces Kimberley
pozivam, naj pretehta stroge ukrepe proti Zimbabveju zaradi neupoštevanja predpisov, in pridružujem se
obsodbi nedavne aretacije Faraia Maguwuja, človeka vesti, ki si je drznil razkriti nasilje, ki so ga zagrešile
varnostne sile Zimbabveja v Chiadzwi.

Vlada Zimbabveja mora takoj izpustiti gospoda Maguwuja in, kar se tega tiče, vse druge politične zapornike
in spomniti se moramo, da je bila pravica do svobode govora ena glavnih obveznosti, ki so jo lani sprejele
vse strani globalnega političnega sporazuma. Sedaj so osnovne zdravstvene in prehranske potrebe velikega
dela zimbabvejskega prebivalstva pokrite z mednarodno pomočjo. Vlada Zimbabveja bi morala uporabiti
znaten dohodek, ki se verjetno ustvarja z izkopavanjem diamantov, da bi ustvarila diamantni sklad za zagon
gospodarstva in zagotavljanje financiranja na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega financiranja,
ki ga sedaj zagotavljajo mednarodni donatorji.

Žal mora Zimbabve prepotovati še dolgo pot, preden bomo lahko rekli, da njegovi ljudje živijo svobodno
in demokratično in v okviru spoštovane pravne države. Čas je za dramatične spremembe in EU in države
južne Afrike bi morale bolj pritiskati za uresničevanje dobrega vladanja v Zimbabveju.

Michael Gahler, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, dejstvo, da je bil Farai Maguwu aretiran
zaradi svoje objave informacij o pogojih na diamantnih poljih Marangeja, kaže, kdo ima resnično oblast in
kje so do danes resnični nosilci oblasti v Zimbabveju in da vlada nacionalne enotnosti, ta vlada s prisiljeno
koalicijo, dejansko izvaja pristojnosti v starem delu, namreč na območju, kjer živijo tisti, ki jih podpira
gospod Mugabe.

Zato mislim, da je pomembno, da še naprej obsojamo te pogoje in kot Evropska unija še naprej ohranjamo
svojo črno listo tistih, ki še naprej zatirajo prebivalce Zimbabveja.

Tisti, ki so aretirali Faraia Maguwuja, imajo namreč hkrati še naprej koristi od izkopavanja diamantov in
spravljajo v svoje žepe dohodek od prodaje in ga ne dajejo na razpolago ljudem preko državnega proračuna.
Zato upam, da bomo te razmere obsodili z veliko večino in da bosta EU in Južna Afrika končno pozvali h
odpravi teh pogojev.

Michael Cashman, v imenu skupine S&D. – Gospa predsednica, v Zimbabveju so se razmere izboljšale, a žal
se niso izboljšale dovolj. Priča smo bili zadržanju gospoda Maguwuja in drugih zagovornikov človekovih
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pravic. Prav tako smo bili priča zaprtju in aretaciji lezbijk, homoseksualcev in biseksualcev, ki so se ukvarjali
s preprečevanjem virusa HIV in svetovanjem na tem področju.

Če spregovorim kot Anglež, mojih besed ne bodo upoštevali. Kot Evropejce nas ne bodo upoštevali. A
dovolite, da afriškim državam povem očitno: veste, da ni prav, kar se dogaja v Zimbabveju. Če ne boste glede
tega nekaj storili skupaj, boste izgubili vsako moralno veljavo na tej celini in v svetu. Govorimo o tem, da je
Afrika v vaših rokah in da je prihodnost Afrike v vaših rokah. Če se boste umaknili in ne boste storili ničesar,
medtem ko potekajo aretacije ljudi, ki želijo razkriti kršitve človekovih pravic braniti navadne moške in
ženske, če ne boste storili ničesar, bo Afrika sokrivec.

Paweł Robert Kowal, v imenu skupine ECR. – (PL) Gospa predsednica, vedno iščemo učinkovite načine za
vplivanje na države, ki so zunaj Evropske unije – vpliv, ki bi uresničil spremembe, in sklep za podporo
človekovim pravicam. Ti načini ne bi smeli nikoli prizadeti prebivalstva ali humanitarne pomoči, a najti
moramo pameten način za uveljavljanje pritiska na režim predsednika Mugabeja, ki bi lahko pomenil, da se
razmere, v kakršnih se je znašel Farai Maguwu, ne bodo nikoli več ponovile.

To vprašanje varstva človekovih pravic je vprašanje naše temeljne verodostojnosti. Tu moramo jasno reči
„da, da; ne, ne“. Človekove pravice se zagovarjajo ali pa ne. Ne smemo se zadovoljiti z majhnim napredkom.
Vtis imam, da je bil v nekaterih govorih element zadovoljstva z malim napredkom. Jasno smo povedali:
vlada predsednika Mugabeja nima nikakršne veljavnosti in njena dejanja so vredna obsodbe – in to bi morali
jasno povedati.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Rad bi se pridružil tistim, ki so v tej dvorani pozvali k takojšnji izpustitvi
Faraia Maguwuja. Obsoditi moramo pogoje pridržanja, ki jim je bil podvržen, pa tudi nespoštovanje njegovih
osnovnih človekovih pravic med pravnimi postopki.

Kakor ste seznanjeni, je vloga organizacij civilne družbe bistvena, ne le zaradi zagotavljanja uspeha procesa
Kimberley, ampak tudi za varovanje demokracije v Zimbabveju na splošno.

Vendar pa ta industrija ne more napredovati po poti do demokracije, če so borci za človekove pravice prisiljeni
molčati, ko tudi mednarodni mediji izpostavljajo zagrešene kršitve.

Rad bi poudaril tudi, da so organi oblasti Zimbabveja dolžni nepristransko raziskati kršitve človekovih pravic,
zagrešene na diamantnih poljih, in pred roko pravice pripeljati odgovorne za ta dejanja. Ključna beseda v
tem primeru je preglednost. Državljani Zimbabveja imajo pravico, da so obveščeni, kar pomeni, da morajo
organi oblasti izpolnjevati obveznosti, ki so jih prostovoljno sprejeli kot del procesa Kimberley.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Primer Faraia Maguwuja kaže surovo represijo v Zimbabveju in tudi potrebo po
razširitvi obsega delovanja procesa Kimberley. Za diamante ne bi smelo biti potrjeno le, da niso zaznamovani
z vojnimi zločini, ampak tudi, da niso zaznamovani s kršitvami človekovih pravic, vključno s tistimi, ki jih
zagrešijo izkoriščevalske države in podjetja.

Izkoriščanje diamantov mora igrati vlogo v boju proti revščini in doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Po
podatkih Global Witness je Afrika leta 2008 izvozila nafto in minerale v vrednosti 393 milijard USD, kar
ustreza devetkratnemu skupnemu znesku pomoči, ki jo je prejela celina. Pravična raba naravnih virov v
korist lokalnega prebivalstva je lahko ključna za krepitev pravne države v spodbujanju socialne odgovornosti
med podjetji in tako v zagotavljanju človekovih pravic.

V tem smislu je nujno, da Evropska unija sprejme mehanizme za boj proti korupciji pri izkoriščanju mineralov,
kar je dokazovalo več držav, zlasti preko spletne peticije na spletni strani www.stopcorruption.eu, za katero
bi želela vse povabiti, da jo podpišete.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Gospa predsednica, zelo sem vesel, da je bil danes načet primer Maguwu, saj
je to le vrh ledene gore in mi to tako lepo izrazimo: korenine se pričnejo na vrhu. Robert Mugabe, nekoč
politično usposobljen borec za pravice črnskega prebivalstva je danes okruten diktator in odgovoren za
sesutje gospodarstva, lakoto in politični teror v njegovi državi.

Njegova zemljiška reforma, ki se je začela kaotično, je končno dosegla vrh v razlaščanju belih kmetov, država
je postala nerodovitna in 94 % prebivalstva je brezposelnega. Ob koncu dne pa vsakdo, ki danes aretira borce,
kot je gospod Maguwu, jim grozi z zaporom in mučenjem in grozi tudi njihovim družinam, ne izpolnjuje
meril, ki jih mora izpolnjevati v okviru procesa Kimberley.
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Strinjam se s predhodno govornico, da moramo varstvo človekovih pravic vključiti tudi v proces Kimberley.
Namesto, da zahtevamo in se le pritožujemo, bi morali ukrepati dosledno in podpreti druge države ter uvesti
sankcije, da bi bil Zimbabve podvržen pritisku, celo do te mere, da bi ga izključili iz procesa Kimberley.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Gospa predsednica, vsi vemo, da so lahko diamanti blagoslov, lahko pa so
tudi prekletstvo. Zimbabveju in njegovim ljudem želimo dobro in želimo, da spremembe v Zimbabveju
nekega dne pripeljejo do popolne in pozitivne preobrazbe. Vendar pa danes govorimo o nekom, za kogar
lahko morda diamanti postanejo prekletstvo. Farai Maguwu je bil aretiran zaradi obtožb objave informacij,
ki škodijo državi. Dejansko se to pogosto dogaja – organi oblasti v nekaterih državah ne razumejo, da
njihovemu ugledu škodujejo in ga zmanjšujejo dejanja tistih, ki kršijo človekove pravice, in ne tistih, ki
razkrivajo in objavljajo takšne kršitve. Zato je izpustitev Faraia Maguwuja v interesu samega Zimbabveja in
upam, da bodo organi oblasti prisluhnili našemu pozivu glede te zadeve.

Poznamo ustvarjalne primere uporabe diamantov za pravo vrsto razvoja. Takšen primer je Botsvana. Zato
je naš poziv, da se dohodek od diamantov uporabi ta zdravstvo, izobraževanje in socialne potrebe, upravičen
in tudi izvedljiv.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Primer, o katerem danes razpravljamo in je povezan z aretacijo in pridržanjem
Faraia Maguwuja pred več kot enim mesecem, odraža pomanjkanje napredka v Zimbabveju v smislu
spoštovanja človekovih pravic. Pozornost usmerja tudi k resnim razmeram na diamantnih poljih v vzhodnem
delu države, kjer vojsko pogosto obtožujejo zločinov, nasilja in resnih zlorab.

V zadnjih 30 letih Mugabejevega režima je Zimbabve doživel finančni zlom in se spremenil v humanitarno
katastrofo. Krvavi diamanti so dokaz ciničnosti, ki jo kažejo vladajoči krogi, ki jim primanjkuje tankovestnosti
in spoštovanja do njihovih lastnih državljanov.

Zimbabve krši standarde, ki jih določa načrt za certificiranje v okviru procesa Kimberley za prodajo surovih
diamantov. Menim, da je Evropska unija dolžna ponuditi aktivnejšo podporo temu organu za sodelovanje,
da bi okrepila moralni vidik trgovine z diamanti v prizadevanjih za odpravo trgovanja z diamanti, ki financirajo
konflikte in oborožene skupine in izhajajo iz barbarskega izkoriščanja.

Pozivamo k takojšnji izpustitvi Faraia Maguwuja in obračamo se na evropsko diplomacijo, naj premisli o
možnosti sprejetja strogih sankcij proti režimu Harare, da bi ga prisilila, da preneha s trpinčenjem borcev
za človekove pravice in konča krvavo suženjstvo diamantnih polj.

Tunne Kelam (PPE). - Gospod predsednik, sedaj je manj kot pet tednov od kar so organi oblasti Zimbabveja
priprle Faraia Maguwuja. Od takrat so ga zadrževali pod neznanimi pogoji in ga prikrajšali njegovih osebnih
pravic.

Vesel sem, da je ta parlament zedinjen v svoji zahtevi za njegovo takojšnjo izpustitev, a skrbi me, da bi lahko
njegova aretacija pomenila poslabšanje rezultatov srečanja v Tel Avivu in za proces Kimberley.

Kakor je omenil naš kolega, gospod Van Orden, poteka v rudnikih diamantov sistematična zloraba delavcev
in razmere v Zimbabveju so zelo tipične z velikimi zaslužki izvoza mineralov, ki se ne odraža v življenjskih
pogojih prebivalstva, ki živijo v revščini in doživljajo bolezni. Strinjam se tudi, da morajo afriške države
igrati pomembno vlogo pri izboljševanju tamkajšnjih razmer. Podpiram dialog Evropske komisije z
Zimbabvejem pod pogojem, da je gospod Maguwu izpuščen in da organi oblasti v Zimbabveju obravnavajo
proces Kimberley.

Charles Tannock (ECR). - Gospod predsednik, v 30 letih, odkar je Mugabe prevzel oblast, je Zimbabve kot
dežela obilja postal ena najrevnejših držav južne Afrike. Preteklo desetletje je Zimbabve zaznamovalo
sistematično in namerno siromašenje večine od 12 milijonov ljudi. Vendar pa so nekateri Mugabejevi najboljši
prijatelji, zlasti vojaški poveljniki, postali skrajno bogati s kontrolo razlaščene kmetijske zemlje in mineralnih
virov.

Farai Maguwu je pogumno poskušal razkriti izvensodne uboje in zlorabe človekovih pravic s strani vojske,
ki nadzira mnoge rudnike diamantov v Zimbabveju. Neizogibno sedaj bogastvo iz teh rudnikov denarno
podpira Mugabejeve privržence. Zato bi bilo treba Zimbabveju zavrniti ponovni pristop v proces Kimberley.
EU bi si morala prav tako prizadevati za poostritev in razširitev ciljno usmerjenih sankcij proti tistim v
Zimbabveju, ki so se obogatili s trgovino s tako imenovanimi krvavimi diamanti. Seveda bi morali Faraia
Maguwuja, ki je izvajal svojo temeljno pravico do svobode govora, nemudoma izpustiti iz pripora.
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Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Gospa predsednica, odločitve, sprejete leta 2000, ki so jih
nato odobrile vlade zainteresiranih držav in mednarodna industrija diamantov v letu 2003 v Kimberleyu,
je spodbujala dostojna zamisel prekinitve trgovine s krvavimi diamanti. Dosežen je bil sporazum glede
uporniških gibanj, ki so uporabljala denar, pridobljen iz prodaje diamantov v sklad nezakonitega bogastva,
namenjenega za strmoglavljenje zakonito izvoljenih narodnih organov oblasti. Tovrstna gibanja povzročajo
notranjo destabilizacijo in konflikte, ki sedaj potekajo v mnogih afriških državah.

Zato nas motijo poročila o kršitvah človekovih pravic in smrtih mnogih civilistov po tem ko sta vojska in
policija prevzela nadzor nad rudnikom diamantov v Marangeju. Vlado Zimbabveja pozivamo, naj uporabi
vse potrebne ukrepe v skladu z resolucijami procesa Kimberley, da povrne običajno delovanje rudnika. Poleg
tega obsojamo nezakonite aretacije, ki se izvajajo, in zahtevamo izpustitev Faraia Maguwuja.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, proces Kimberley je pobuda, ki
so jo pripravili predstavniki vlad, industrija diamantov in civilna družba, da bi končno končali mednarodno
trgovino s tako imenovanimi krvavimi diamanti.

Leta 2008 so bili že odkriti znaki resnih kršitev pravil procesa Kimberley na diamantnih poljih v Marangeju
v Zimbabveju. Farai Maguwu je eden od pogumnih borcev za človekove pravice, ki dokumentirajo primere
prisilnega dela, mučenja in nasilja v njihovi domači državi. Vlada Zimbabveja se je prostovoljno pridružila
procesu Kimberley; vztrajati moramo, da bo izpolnjevala obveznosti, ki so posledica tega.

Kristalina Georgieva, članica Komisije. − Gospa predsednica, zelo sem hvaležna za razpravo, ki danes poteka
v tej dvorani.

Mednarodno srečanje procesa Kimberley, ki je potekalo od 21. do 24. junija letos v Tel Avivu, je močno
zasenčila aretacija gospoda Faraia Maguwuja. Komisija je ravno tako zaskrbljena kot Evropski parlament in
vztraja, da se z gospodom Maguwujem ravna z vsem spoštovanjem do njegove zakonske pravice do obrambe.
Delegacija EU zelo pozorno spremlja razmere, v katerih je. V stiku je z odvetniki gospoda Maguwuja, kar
odraža našo lokalno strategijo za podporo zagovornikov človekovih pravic in okrepitev njihove zaščite.

Prav tako je pozval Zimbabve za potrditev njegove zaveze vlogi civilne družbe v procesu Kimberley. Medtem
ko je mandat procesa Kimberley osredotočen na preprečevanje trgovine spornih diamantov, je jasno, da ta
proces ne more delovati v vakuumu in zanemariti skrbi glede človekovih pravic. To je bilo zelo močno
sporočilo, ki je bilo danes izraženo v tej dvorani – še toliko bolj, če priznamo, da je spoštovanje človekovih
pravic načelo, ki izpostavlja sam cilj procesa Kimberley.

Če se obrnemo k samemu srečanju v Tel Avivu, je EU podprla nadaljnje izvajanje Odločbe iz Svakopmunda
in skupni načrt dela za uskladitev sodelovanja na področju rudarstva v Marangeju s pravili procesa Kimberley,
vključno z uporabo tako imenovanega nadzorovanega izvoznega mehanizma. Menimo, da nadaljnje
ukvarjanje z Zimbabvejem v okviru procesa Kimberley ponuja najboljšo možnost, ne le za zagotavljanje
tehnične skladnosti na območju rudnika v Marangeju s procesom Kimberley, ampak tudi za izboljšanje
vodenja v tem odločilnem sektorju gospodarstva in nazadnje za izboljšanje razmer na področju človekovih
pravic v Marangeju.

Zaradi teh razlogov je EU pozvala Zimbabve, naj ohrani trdno zavezanost procesu Kimberley in skupnemu
delovnemu načrtu, da bodo lahko nekoč diamanti iz Marangeja ustrezno prispevali h gospodarskemu razvoju
Zimbabveja. Naš cilj je, da bi udeleženci procesa Kimberley in Zimbabve okrepili njihova prizadevanja za
utiranje poti do soglasja glede tega zahtevnega vprašanja v duhu dialoga in sodelovanja, ki je vedno načeloval
temu procesu.

Nazadnje pa je pomembno, da je Parlament obveščen, da je na srečanju ministrov Zimbabveja, ki predstavljajo
vlado nacionalne enotnosti 2. julija, baronica Ashton, visoka predstavnica in podpredsednica, spomnila, da
je izvajanje globalnega političnega sporazuma, ki obravnava našo skrb glede človekovih pravic, pravno
državo in demokratična načela, ključno za doseganje normalizacije odnosov z EU.

Kakor je bilo navedeno prej, veliko pomembnost pripisujemo ravnanju v skladu s pravno državo in
človekovimi pravicami. To je vprašanje, ki smo ga izpostavili ob različnih priložnostih v različnih forumih.
Komisija financira in bo še naprej financirala širok razpon dejavnosti v Zimbabveju v sodelovanju z
organizacijami civilne družbe. Še naprej bomo iskali in podpirali načine za ustvarjanje in ohranjanje odprtega
političnega okolja, kjer bodo popolnoma spoštovane človekove pravice in svoboščine.

Glede stališča Komisije o trgovini z diamanti iz Zimbabveja smo pozvali k reviziji obstoječe rezerve diamantov
pred nadaljevanjem kakršnih koli razprav o omejenem nadaljevanju izvoza. EU je povabljena na zasedanje
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glavnih zainteresiranih strani za zaprtimi vrati, ki ga je sklical predsednik procesa Kimberley, tik pred
srečanjem svetovnega sveta za diamante, ki bo 14. julija v St. Petersburgu, kjer bomo dosegli napredek pri
razpravah o tem vprašanju.

Predsednik. − Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo kmalu.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

Monica Luisa Macovei (PPE), v pisni obliki. – Pridružujem se glasovom, ki pozivajo k izpustitvi Faraia
Maguwuja. Aretiran je bil, ker je zagotavljal informacije o procesu Kimberley. Predal se je policiji, potem ko
so bili člani njegove družine pretepeni, aretirani in pridržani in ko se je osebje njegove organizacije skrilo.
Samovoljno priprtje gospoda Maguwuja je sporočilo zastraševanja, ki ga vlada Zimbabveja pošilja
zagovornikom človekovih pravic in svobodnim državljanom v državi, da bi jim preprečila poročanje o
resničnosti v Marangeju. Farai Maguwu mora biti nemudoma izpuščen iz zapora. Vlada bi morala povrniti
vse zaplenjene računalnike, dokumente in materiale, ki pripadajo njegovi organizaciji, prekiniti nadlegovanje
osebja organizacije in uvesti neodvisno preiskavo okoliščin, ki so pripeljale do aretacije in pripora
gospoda Maguwuja. Komisija in Svet morata nujno obravnavati to zahtevo za vlado Zimbabveja in poskrbeti,
da bo to neprenosljiva zahteva.

11.2. Venezuela, zlasti primer Marie Lourdes Afiuni

Predsednica. − Naslednja točka je razprava o sedmih predlogih resolucij o Venezueli, zlasti o primeru Maria
Lourdes Afiuni(2).

Santiago Fisas Ayxela, avtor. − (ES) Gospa predsednica, sodnica Afiuni je Eligiu Cedeñi odobrila pogojni
izpust v skladu z venezuelskim pravom in v skladu z mnenjem Delovne skupine Združenih narodov za
samovoljna pridržanja. To jo je pripeljalo do zapora v najstrožje varovanem zaporu v pogojih, ki ogrožajo
njeno življenje. Predsednik Chávez je javno zahteval, naj si tožilec prizadeva za najvišjo možno kazen in da
naj nacionalna skupščina sprejme zakon, da bo njena kazen povečana z učinkom za nazaj.

Amnesty International in visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice sta izrazila svojo veliko
skrb.

To ni osamljen primer, gospe in gospodje. Nasprotno, kaže na avtokratsko in avtoritarno težnjo režima, ki
poleg navidezno demokratičnih volitev zapira nasprotujoče medije, naroča zaplembe in aretacije političnih
nasprotnikov in ne kaže nikakršnega spoštovanja človekovih pravic in pravne države.

Zato smo zahtevali nemudno izpustitev sodnice Afiuni.

Renate Weber, avtorica. − Gospa predsednica, ponovno v tem parlamentu razpravljamo o razmerah v
Venezueli – ne zato, ker tako želimo, ampak ker moramo.

Zadeve se od naše zadnje resolucije niso izboljšale; ravno nasprotno. Sama zamisel o pravni državi sedaj
izginja pod tolikšnim pritiskom na sodnike in sodstvo in to vpliva na izvajanje celotne vrste človekovih
pravic, od svobode govora – zlasti medijske svobode – do zasebne lastnine.

V členu 26 venezuelske ustave je zelo jasno navedeno, da je sodstvo neodvisno in da je predsednik porok za
njegovo neodvisnost. Vseeno pa predsednik Hugo Chávez vedno bolj preprosto v javnih govorih narekuje
tožilcem in sodnikom, kakšne odločitve morajo sprejemati.

Več sodnikov je postalo žrtev takšnega predsedniškega vedenja. Nekateri so izgubili službo, drugi so zapustili
državo. Primer sodnice Marie Lourdes Afiuni je le zadnji in najbolj viden primer v tem smislu, da je bila
sodnica zaprta in obtožena zaradi odločitve, ki jo je sprejela. Kako lahko sodniki, ki obravnavajo njen primer,
ravnajo neodvisno, če predsednik države, namesto da bi počakal na sojenje in analizo dokazov sodstva,
sodnico Afiuni javno označuje za zločinko in zahteva največjo možno kazen?

(2) Glej zapisnik.
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Maria Lourdes Afiuni je zadnjih sedem mesecev preživela na kraju, kjer sta v nevarnosti njena integriteta in
celo njeno življenje. V zaporu je z več kot 20 sojetnicami, ki jih je skozi leta obsodila za zelo resne zločine.
Nedvomno je bil ta ukrep sprejet z namenom, da se jo poniža in prestraši.

Ker ne pričakujem dosti od venezuelskih sodišč, si drznem od predsednika Cháveza zahtevati, naj dovoli,
da jo izpustijo na prostost.

, avtorica. − (ES) Predsednik Chávez, sodnica Afiuni mora biti nemudoma osvobojena. Takoj je treba izvesti
pošteno sojenje z vsemi potrebnimi jamstvi, da se bo lahko branila pred obtožbami tožilca. To ne bi bilo
pošteno le z vaše strani, ampak bi bila to tudi pomembna humanitarna gesta.

Véronique De Keyser, avtorica. − (FR) Gospa predsednica, ali gre v primeru Marie Lourdes Afiuni v Venezueli
za vprašanje o boju proti korupciji, ki je uradna različica, ali o preganjanju politične nasprotnice, ki je različica
New York Timesa, o kateri poroča njegov dopisnik, Simon Romero?

To vprašanje zagotovo velja postaviti, saj sta obe zvezi pogosti v neomajnih režimih. Vendar pa je moja
skupina umaknila podpis s kompromisa in je pripravljena predložiti svojo resolucijo. Mislim, da ste želeli
pretiravati, gospe in gospodje, in tega primera nočem, kar menim, da je treba razjasniti, izkoriščati za kritiko
celotnega venezuelskega režima, za kar si prizadevate vi.

Za kakšno vprašanje gre? Z uporabo izjemnega postopka je sodnica Afiuni odobrila izpustitev bankirja, ki
je bil obtožen kraje 27 milijonov USD od državne agencije z uporabo lažne uvozne pogodbe. Aretirana je
bila po tej izpustitvi in dana v pripor. Res je, da so njeni pogoji v priporu resnično strašanski, kot tisti v vseh
venezuelskih zaporih. Vendar pa tu ne poteka nujna razprava o zaporih. Zaradi tega sodnica še ni borka za
človekove pravice – glede te točke se ni še nikoli izrazila.

Kot vi tudi sama pozivam k poštenemu in hitremu sojenju z vsemi s tem povezanimi jamstvi za obrambo,
nadaljevanje obstoječega boja proti korupciji v sodnem sistemu in strogega ločevanja politike od sodstva.
Glede tega se strinjam z vami, a ne morem se strinjati glede preostalega.

Raül Romeva i Rueda, avtor. − (ES) Gospa predsednica, moje mnenje je enako mnenju gospe De Keyser.
Ko so nas pred nekaj dnevi povabili k razpravi o tej zadevi kot nujni zadevi, sem izjavil, da si poseben primer
sodnice Afiuni zasluži pozornost. Morda ne v obliki nujne resolucije. Morda v obliki pisma, ki bi ga lahko
podpisali različni poslanci in pokazali našo skrb in podrobno opisali našo zahtevo, ki jo podajamo – ali
bolje, ki bi jo morali podajati in jo še moramo podati –, da je treba upoštevati pravna jamstva glede vseh
sojenj, vključno s primerom sodnice Afiuni.

Takšen je bil namen in s tem namenom je naša skupina tudi predstavila predlog resolucije, v katerem smo
predložili več točk, ki se skladajo z nekaterimi mnenji, ki so bila izražena in ki menim, da je pomembno na
njih spomniti.

Vendar pa smo v tem postopku ugotovili, da je prišlo namesto resolucije o posebnem primeru kršenja
človekovih pravic ali posebnih razmer, ki jih sedaj prestaja sodnica, do obtožb s stališča venezuelske vlade.

Nihče ne bo spregledal, da imamo zelo kmalu volitve. Dalje, nihče ne bo spregledal, da se bo ta resolucija
uporabila za politične namene – politične! – v Venezueli.

Zelo jasno je, da nisem naklonjen gospodu Chávezu in do njega tudi ne čutim politične simpatije; popolnoma
nikakršne. Vendar pa ne želim, da bi se Evropski parlament izkoriščal za kampanjo opozicije, ki v tem primeru
izkorišča posamezne primere, da bi škodila verodostojnosti celotne politike, s katero se bo mogoče bolj ali
manj strinjati, a je treba o njej ves čas razpravljati v političnem smislu. To ni razprava, ki jo imamo danes, ki
bi se morda morala zgoditi v drugem kontekstu, ne danes, ne tu, ne zdaj.

Resolucija o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države ima zelo poseben mandat in
zelo poseben namen in veliko časa ste porabili z izkoriščanjem tega časa za druge zadeve, ki nimajo ničesar
opraviti s posameznimi in posebnimi poročili o kršitvah človekovih pravicah. Zdi se mi, da so celoten
Parlament, vse skupine že nekaj časa čutile potrebo po tem, da bi o tem razpravljale zaradi človekovih pravic.

Charles Tannock, avtor. − Gospa predsednica, zdi se, da skrajna demagogija predsednika Venezuele Huga
Cháveza ne pozna meja. Sedaj je njegov cilj neodvisnost sodstva kot naslednje ovire za ta prevzem absolutne
oblasti. Aretacija in zaprtje Maríe Lourdes Afiuni Mora predstavlja njegov najbolj drzen in nesramen poskus
do sedaj, da bi utišal drugačno mnenje in spodkopal ločitev pristojnosti in pravne države.
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Ne razumem, kako bi lahko ta sodnica upala na pošteno sojenje. Chávez jo je že označil za zločinko, jo
obsodil, da je sprejela podkupnino, in dejal, da bi jo bilo treba zapreti za 30 let. Dejal je tudi, da bi jo dal
Simón Bolívar ustreliti, kar je izredno podžigajoča izjava v vedno bolj diktatorskem režimu Cháveza in, po
mojem mnenju, nepremišljeno hujskanje k nasilju.

A vseeno se takšno vedenje Cháveza ne kaznuje v velikim meri zato, ker je še vedno histerično kritičen do
Združenih držav in je tako priljubljen pri mnogih pripadnikih levice v Evropi in v tem parlamentu. Ta
paradoks še naprej uničuje kolektivna prizadevanja EU za razkritje zaskrbljujoče težnje k totalitarizmu v
Venezueli.

(Aplavz)

Bernd Posselt (PPE). - (DE) (Vprašanje na podlagi modrega kartončka v okviru člena 149(8) Poslovnika, postavljeno
gospodu Romeva i Ruedi) Gospa predsednica, gospoda Romevo bi rad vprašal, ali ve, da Poslovnik ne omenja
le človekovih pravic, ampak da sta tema te razprave tudi demokracija in pravna država. Dalje, ali ve, da
gospod Chávez predstavlja nevarnost za demokracijo in pravno državo?

Raül Romeva i Rueda, avtor. – (ES) Gospod Posselt, tu gre za vprašanje prednostnih nalog. Pred dvema
mesecema smo tu razpravljali natanko o tem vprašanju v okviru nujne resolucije o Venezueli. Specifično
pravim, da bi morali poskrbeti, da bo jasno, kaj je pomembno in kaj so prednostne naloge. Če moramo imeti
razpravo o Venezueli v Odboru za zunanje zadeve, jo imejmo, a ne bi smeli tega zasedanja izkoriščati za
stvari, ki nimajo nič opraviti s temeljnim, posebnim in pravočasnim poročanjem o kršitvah človekovih
pravic.

Joe Higgins, avtor. − Gospa predsednica, ta resolucija, ki naj bi v Venezueli uresničevala človekove pravice,
razkriva množično hinavščino med desničarskimi strankami v tem parlamentu. Resnična agenda tu ni
zagovarjanje človekovih pravic, ampak dejansko pospešitev padca vlade Huga Cháveza v Venezueli in
pomagati desničarski opoziciji v Venezueli, ki je naklonjena velikim podjetjem in še vedno nadzoruje velike
dele zasebnih medijev in industrije ter zemljiške posesti in v njo sodijo tisti, ki so pred desetimi leti poskusili
z odprtim državnim udarom.

Chávezova vlada je izvedla določene napredne ukrepe, ki so izboljšali življenja najbolj revnih delov družbe,
a to je pomenilo, da je Chávez nasprotoval neoliberalnim gospodarskim politikam, ki jih Evropska unija in
Združene države vsiljujejo mnogim državam v Latinski Ameriki: politike, kot so deregulacija, liberalizacija
in privatizacija njihovega gospodarstva, ki je v prvi meri v korist glavnim nadnacionalnim družbam, s sedeži
v EU in Združenih državah. Zato imamo to kampanjo obrekovanja.

Zahtevam, da se s to sodnico Afiuni in z vsem zaporniki v Venezueli ravna s spoštovanjem in da se jim nudi
zelo natančno in pošteno sojenje. Meni in nekaterim mojim socialističnim kolegom v Venezueli, na primer
Socialismo Revolucionario, se zdijo nekateri vidiki Chávezove politike sporni: povečevanje težnje k
birokratizaciji in stalinistična težnja poskusa zlorabe in osramotitve opozicije, ki v Venezueli prihaja od
levice in v delavskem gibanju. Želeli bi, da so glavni viri v Venezueli v javni lasti, a v okviru pravega režima
demokratičnega nadzora in upravljanja delavcev, kar bo ustvarilo osnovo zadostnega bogastva in služb, da
se življenja velike večine prebivalstva Venezuele spremeni in da se končajo grozljivi problemi, kot sta revščina
in kriminal, pa tudi zagotavljanje popolnih demokratičnih, socialnih in človekovih pravic za vse.

Bogusław Sonik, v imenu skupine PPE. – (PL) Gospa predsednica, v tej dvorani si pogosto postavimo vprašanje,
ki nam ga postavljajo tudi v naših volilnih okrožjih: kako učinkovito je vaše delo na področju varstva
človekovih pravic? Ko poslušam komunističnega kolega poslanca, ki pravi, da lahko tukajšnji govori
povzročijo padec režima, sem zadovoljen in bi želel, da bi diktatorski režimi v Belorusiji, Zimbabveju in
drugod, kjer ljudje trpijo v takšnih režimih, padli zaradi tega, kar povemo v tej dvorani.

Prav tako pa me žalosti odnos gospe De Keyser in gospoda Romeve i Ruede. Pred dvema meseca sta dejala
enako – da to ni niti pravi forum niti pravi čas za razpravo o Venezueli. Vendar pa je to pravi čas in pravi
kraj in te ljudi bi morali zaščititi ne glede na naše različne politične simpatije. Predsednik Chávez in aparat,
ki ga nadzira, neprestano izvajajo številna dejanja političnega pregona in nadlegovanja predstavnikov
demokratične opozicije. V tem kontekstu zahtevam izpustitev sodnice Afiuni in se obračam na visoko
predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj pošlje – ravno zaključujem – peticijo
Venezuelskim oblastem, v kateri bodo izražene skrbi Evropske unije glede kršenja človekovih pravic,
demokratičnih načel in javnega reda in miru v Venezueli.
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Anneli Jäätteenmäki, v imenu skupine ALDE. – Gospa predsednica, vesela sem, da je Evropski parlament
vključil primer sodnice Afiuni v to agendo in da je povzdignil svoj glas proti kršitvam človekovih pravic v
Venezueli.

Še več, venezuelsko vlado pozivam, naj spoštuje prebivalce Venezuele, pa tudi mednarodne listine o človekovih
pravicah ter izvede prave korake v smeri resnične demokracije, kjer so spoštovane človekove pravice in
pravna država.

Primer sodnice Afiuni je žalostni opomin na negativen odnos Venezuele do človekovih pravic. Priprtje
sodnice Afiuni je kršitev njenih osnovnih osebnih pravic in zelo resna grožnja za neodvisnost sodne oblasti.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Gospa predsednica, pred šestimi meseci smo ob prejšnji priložnosti tu
razpravljali o stalnem razjedanju demokracije v Venezueli. Posebno zastrašujoč viden razvoj dogodkov so
vladni napadi na tisk in svobodo interneta in zaprtje časopisnih hiš, radijskih kanalov, spletnih strani in
televizijskih postaj. Verjetno ne poznamo vseh dejstev, a vseeno moramo obravnavati probleme in načela,
povezana s tem položajem. V odprtem pregonu Afiunijeve je predsednik Chávez prevzel vlogo, ko napada
neodvisnost sodstva, čeprav bi moral biti njegov glavni varuh.

Ločevanje oblasti je osnova demokracije in ustavne države in svoboda medijev je osnovna za demokracijo
in spoštovanje temeljnih svoboščin. Svobodno javno izražanje mnenja in zamisli je zagotovilo sodelovanje
demokratičnega procesa in omogoča svobodne in poštene volitve in dobro upravljanje. Upam, da tu nihče
ne trdi drugače.

Monica Luisa Macovei (PPE). - Gospa predsednica, v nevarnosti je demokracija v Venezueli in rada bi
dodala še en primer, ki je povezan z omejevanjem svobode govora s strani vlade in njenim nadzorom civilne
družbe.

Primer nedavnih razmer z zapleti v celotni regiji je poskus Venezuele junija 2010, da bi popravila osnutek
resolucije o udeležbi civilne družbe v Organizaciji ameriških držav. Venezuela je želela udeležbo civilne
družbe podvreči domači zakonodaji. To je slab precedens. Podobno klavzulo v Pogodbi o izvajanju
medameriške konvencije proti korupciji je Venezuela uporabila, da bi preprečila nevladnim organizacijam,
da bi poročale o korupciji v tej državi.

Komisija in Svet morata strogo in odprto podpreti civilno družbo v Venezueli in zelo pozorno morata
spremljati prihodnje parlamentarne volitve. Legitimnost naslednjega parlamenta je odločilna v tem času
nazadovanja demokracije. Nazadnje bi rada dodala svoj glas pozivu za izpustitev sodnice.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Rada bi ponovila, da je bilo varstvo človekovih pravic vedno in je še naprej
naša prednostna naloga. Zato za nas ni nič nenavadnega, da nas skrbijo pogoji, v katerih se izvajajo sojenja,
in kazenski režim.

Menim, da moramo zagotoviti, da bo sojenje pošteno, pregledno in v skladu s temeljnimi normami pravne
države. Vendar pa iz istega razloga menim, da ni primerno, da takšne primere, ki jih ne poznamo vedno
dobro, izkoriščamo kot pretvezo za notranji politični boj.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Ogorčen sem nad tem, kako predsednik Chávez vlada v Venezueli. Njegov
način levičarskega vladanja spominja na najslabše komunistične vlade vzhodne in srednje Evrope v obdobju
pred padcem Berlinskega zidu.

Maria Lourdes Afiuni je bila po krivem zaprta in njene osnovne pravice so bile kršene, pa tudi njena svoboda
sprejemanja odločitev v vlogi sodnice. V tem primeru je jasno, da sodstvo ni neodvisno in da se Venezuela
in Chávez posmehujeta demokraciji.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Gospa predsednica, tokrat ne govorim prvič o Venezueli in kršitvah
človekovih pravic, ki se dogajajo v tej krasni državi, in bojim se, da tudi ne zadnjič.

V svojem prejšnjem govoru sem omenjal novinarje. Danes omenjam sodnike, kot je sodnica Afiuni, in kot
vedno navadne prebivalce Venezuele, ki le želijo živeti v miru in svobodi, tako kot več tisoč kanarčkov, ki
živijo tam. Ti ljudje si prizadevajo za zaščito svoje zemlje in zadeve brez trajne negotovosti glede tega, „kaj
se bo zgodilo jutri“.

Venezuela je bila država zavetišča za mnoge. Žal pa je danes to država, kjer so svoboda izražanja in druge
svoboščine ter pravice le spomini. Danes govorimo o človekovih pravicah in o tem, kdo jih krši. Naj gre naša
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podpora od tu k sodnici Afiuni in vsem, ki živijo v Venezueli, skupaj z našim upanjem, da bodo politične
svoboščine še enkrat postale resničnost.

Kristalina Georgieva, članica Komisije. − Gospa predsednica, EU pozorno spremlja razmere v Venezueli.
Glede tega bi rada povedala, da se strinjamo s skrbmi, ki so bile tukaj izražene glede okoliščin aretacije in
pripora sodnice Maríe Lourdes Afiuni in izjav, ki so sledile v zvezi z njeno aretacijo s strani venezuelskih
oblasti.

Pomembno je upoštevati, da sta posebni poročevalec ZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov in delovna
skupina ZN za samovoljna pridržanja aretacijo sodnice Maríe Lourdes Afiuni označila kot zaskrbljujoč
udarec za neodvisnost sodstva. Strokovnjaki iz ZN so šli še dlje in izjavili, da povračilni ukrepi zaradi izvajanja
njihovih ustavno zagotovljenih funkcij in ustvarjanje strahu med sodstvom in poklicem odvetnikov ne služi
drugemu namenu kot spodkopavanju pravne države in oviranju pravice, pri tem pa so zagovarjali trditev,
da je nujna takojšnja in brezpogojna izpustitev sodnice Afiuni. Medameriška komisija za človekove pravice
je izdala varovalni ukrep v korist sodnice Maríe Lourdes Afiuni, kjer je poudarila odgovornost za zaščito
njenega življenja in telesne celovitosti in tudi, da se jo premesti na varno. Čeprav so venezuelske oblasti
poročale, da je ločena od splošne populacije v zaporu, kakor je bilo omenjeno tu, pa je še vedno za zapahi
zapora nacionalnega zavoda za usmerjanje žensk, med njenimi sojetniki pa so tudi ljudje, ki jih je obsodila.

V okviru našega dialoga z venezuelskimi oblastmi smo vedno poudarjali pomembnost popolnega spoštovanja
mednarodnih dolžnosti in obveznosti glede človekovi pravic, vključno s svobodo izražanja, spoštovanja
pravne države in zlasti spoštovanja neodvisnosti sodstva. Ta vprašanja so bila odločno sprožena v okviru
našega dialoga z venezuelskimi oblastmi in medtem ko oblasti zagovarjajo trditve, da je ta zaporna kazen v
skladu z venezuelsko zakonodajo, menimo, da je to vprašanje, ki temelji na presoji ZN in Medameriške
komisije za človekove pravice in naši presoji, zaradi česar smo močno zaskrbljeni.

Z zaskrbljenostjo spremljamo težnjo ponovnega pojavljanja politične polarizacije v državi. Parlamentarne
volitve v septembru splošno smatrajo za mejnik za prihodnost države in sedaj je čas, da EU poudari
pomembnost, da se te volitve izvedejo v miroljubnem, preglednem in popolnoma demokratičnem okolju.
To priložnost bi rad izkoristil, da poudarim, da EU spodbuja vse akterje, naj sodelujejo v volilnem postopku
v duhu strpnosti, usmerjenosti v državljane in spoštovanja pluralizma mnenj.

Še naprej bomo podrobno spremljali razvoj dogodkov v Venezueli v tem kontekstu in na podlagi temelja
naše zaveze za podporo in utrditev demokracije in pospeševanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin
vseh ljudi na svetu, tudi Venezuele.

(Aplavz)

Predsednica. − Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo kmalu.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

Cristian Dan Preda (PPE), v pisni obliki. – (RO) Primer Marie Lourdes Afiuni je popolnoma strašljiv vsem,
ki zagovarjajo demokratične vrednote. Izpostavlja dejstvo, da pravna država v Venezueli ni nič drugega, kot
le nepomemben pojem. Politizacija sodstva se je povečala, odkar je prišel na oblast Hugo Chávez. Sodne
oblasti si običajno ne drznejo spregovoriti proti vladi. Ko pa se to zgodi, so posledice drastične. Nesprejemljivo
je, da je lahko sodnica, ki le opravlja svojo dolžnost zagotavljanja temeljnih pravic državljanov, podvržena
takšnim povračilnim ukrepom. Venezuelska vlada mora hitro izpustiti sodnico Afiuni in prenehati s svojimi
napadi na neodvisnost sodstva.

Istočasno pa moramo ta primer postaviti tudi v kontekst parlamentarnih volitev, ki bodo septembra. Praksa
kriminalizacije dejanj kritikov vlade se mora prenehati, prav tako pa tudi poskusi omejevanja svobode
izražanja in tiska. Avtoritarna težnja Chávezovega režima je izredno zaskrbljujoča in mislim, da se ne smemo
bati tega povedati.
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11.3. Severna Koreja

Predsednica. − Naslednja točka je razprava o sedmih predlogih resolucij o Severni Koreji(3).

Bastiaan Belder, avtor. − (NL) Gospa predsednica, zadušitev kakršne koli morebitne kritike vzpostavljenega
reda v Severni Koreji je tako ostra, da v javni domeni ni nikakršnih informacij o kakršnem koli nesoglasju
posameznikov ali borcev. To je kot britvica oster zaključek odprtega pisma z dne 14. junija, ki ga je pet
organizacij za človekove pravice naslovilo na zunanje ministre Evropske unije. Prav tako je to tudi merilo,
kako resne so razmere v sestradanem imperiju Kima Jong-ila. Nimamo nobenih imen disidentov ali borcev
na ozemlju Severne Koreje. Informacijam mora biti omogočeno, da pronicajo do nas. Razmer tam ni mogoče
primerjati niti z razmerami v nekdanji Sovjetski zvezi ali Čaušeskovi Romuniji.

Odprto pismo z dne 14. junija poziva evropske vladne funkcionarje, naj storijo mnogo več v odzivu na
neusmiljene kršitve temeljnih pravic državljanov Severne Koreje, tako znotraj kot zunaj meja njihove države.
Različna stvarna priporočila v ta namen je mogoče najti v skupni resoluciji Parlamenta. Dobro opravljeno!
Še naprej moramo, na primer, opominjati Kitajsko na vseh evropskih političnih ravneh na njene pogodbene
odgovornosti do beguncev iz Severne Koreje.

Iskreno podpiram tudi odstavek 14 resolucije. Komisija ščiti pravice severnokorejskih delavcev v industrijskem
kompleksu Kaesong z vključitvijo jasne klavzule o tej zadevi v svojem sporazumu o prosti trgovini z Južno
Korejo.

Gospa predsednica, uradno Severna Koreja trdi, da zagotavlja versko svobodo svojemu 24-milijonskemu
prebivalstvu. Vendar pa v praksi vsakogar, ki ga dobijo pri razdeljevanju biblije ali da sodeluje pri skrivnih
molitvah, pošljejo v delavsko taborišče, ali pa po pričanjih beguncev celo usmrtijo. V začetku tega meseca
smo izvedeli, da je bil Son Jong Nam do smrti mučen v severnokorejskem zaporu, ker je širil evangelij, dobre
novice, svojim sodržavljanom in sodržavljankam. Kakšni so dokazi za njegov zločin: 20 biblij in 10 molilnih
trakov? Kaže, da je to tisto, česar se severnokorejske oblasti dobesedno na smrt bojijo.

Gerald Häfner, avtor. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, dobro je, da smo danes izkoristili
priložnost za razpravo o razmerah v Severni Koreji, državi, ki se je tako vsestransko zaprla pred nadzorom
preostalega sveta, da sedaj le nekaj ljudi ve, kaj se tam dogaja, in da ljudje v tej državi v osnovi ne vedo, kaj
se dogaja v preostalem svetu.

Rad bi se osredotočil na dve zadevi. Prva so razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji, kjer
ljudje izginjajo iz ulic in preostanek svojega življenja preživijo v taboriščih; kjer včasih celo druga generacija
ljudi preživi celo svoje življenje zaprta v taboriščih, ker so njihovi starši domnevno zagrešili zločine; kjer
ljudi javno usmrtijo in morajo drugi ljudje te usmrtitve gledati in poleg tega še mnogo več. Menimo, da je
skrajni čas, da razmere v Severni Koreji na področju človekovih pravic razišče neodvisna komisija, kakor
smo predlagali v tem skupnem poročilu.

Tu je še druga točka, ki jo želim omeniti. Smešno težko je oditi iz te države, pobegniti. Ena najbolj temeljnih
človekovih pravic, ki bi morala biti samoumevna, bi morala biti, da lahko ljudje izbirajo, kje bodo živeli, in
se svobodno gibajo. Vendar pa imamo sedaj razmere, kjer tisti, ki jim uspe zapustiti Severno Korejo, pogosto
niso sprejeti v drugo državo in mnoge pošljejo nazaj.

Zato bi rad zlasti nujno pozval veleposlaništva EU, naj sprejmejo ljudi, ki jim uspe pobegniti v ta
veleposlaništva, in jim pomagajo priti v varnejše države in tam najti zadostno podporo za začetek novega
življenja. To je pomembno, ko premislimo o razmerah, v katerih se ti ljudje nahajajo. To, kar se sedaj tu
dogaja, je strašno.

Miroslav Mikolášik, avtor. − Gospa predsednica, Demokratična ljudska republika Koreja je vse prej kot
demokratična, saj ima eno najslabših preteklosti na področju kršitev človekovih pravic v svetu. Seveda sem
na svojem osebnem srečanju s predstavniki civilne družbe na Korejskem polotoku dobil dodatne boleče
dokaze o izredno motečih in kritičnih kršitvah človekovih pravic v državi. Globoko sem razočaran, da se
razmere na področju človekovih pravic v DLRK niso izboljšale, ampak da so se od zadnje resolucije Evropskega
parlamenta poslabšale. Več kot 150 000 političnih zapornikov je še vedno priprtih v koncentracijskih
taboriščih, kjer morajo opravljati prisilno delo, jih mučijo in namerno stradajo. Dalje, ogorčen sem nad
prakso krivde zaradi sorodstvene povezanosti, katere posledica je, da so zaprte cele družine, vključno z

(3) Glej zapisnik.
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otroci. Zato morajo EU in države članice združiti svoja prizadevanja in bolj pritiskati v diplomatskem in
političnem smislu na vlado DLRK, naj spoštuje človekove pravice svojih državljanov.

Dovolite mi, da zaključim z eno mislijo. Sedaj moramo preprečiti, da bi imele dvostranske in večstranske
sankcije resen negativen učinek na navadne obubožane severnokorejske državljane, ki že trpijo zaradi
sistematičnega stradanja in zatiranja.

(Aplavz)

Janusz Wojciechowski, avtor. – (PL) Gospa predsednica, zelo dobro je, da se Parlament zanima za razmere
v Severni Koreji, ker povzročajo izredno velike skrbi v naših družbah.

Nedavno smo bili priča igranju športnikov iz Severne Koreje na Svetovnem prvenstvu FIFA. Posebno je na
nas naredila vtis njihova prva tekma, kjer so v težki igri igrali enakovredno proti Braziliji. Na naslednjih
tekmah niso bili tako uspešni. Zakaj govorim o športnem dogodku? Torej, obstajajo poročila, da na predhodni
udeležbi Severne Koreje v finalu Svetovnega prvenstva pred 40 leti, ko so igralci te države dosegli velik uspeh,
njihov uspeh ni bil zadosten za organe oblasti korejskega režima. Kasneje so se igralci srečevali z zatiranjem
in zadrževanjem v taboriščih prisilnega dela. Pozornost usmerjam v to dejstvo, da bomo tudi sedaj obravnavali
te razmere in poskusili poskrbeti, da se kaj takega ne ponovi. Potrebujemo poziv in pritisk športnih organov
glede tega, ker imajo določene možnosti za pritisk na korejske oblasti, da poskrbijo, da se tokrat ne zgodi
kaj podobnega. Zelo smo zaskrbljeni glede tega, kaj se bo sedaj zgodilo s temi športniki.

Jaromír Kohlíček, avtor. – (CS) Demokratična ljudska Republika Korejo se že mnoga leta predstavlja kot
država z najhujšimi kršitvami človekovih pravic. Vsekakor se je nujno treba strinjati z osnutkom resolucije
v zvezi s točkami, ki pozivajo k prekinitvi javnih usmrtitev, odpravi smrtne kazni, prekinitvi mučenja in
izpustitvi političnih zapornikov.

Po drugi strani pa je poziv za zagotavljanje dostopa do hrane in humanitarne pomoči za vse državljane, ki
jo potrebujejo, po mojem mnenju hinavski. Splošno znano dejstvo je, da ima Severna Koreja dolgoročne
težave z zagotavljanjem zadostne količini živil in, če se ne motim, imajo podobne težave mnoge države v
Afriki in Aziji, pa vseeno Evropski parlament ne sprejme podobnih pozivov vladam v teh državah.

To ne spremeni dejstva, da primanjkuje hrane in da je to pomanjkanje velika težava v objektivnem smislu,
ker povzroča podhranjenost in s tem povezane zdravstvene težave državljanov te države. Razmere so očitno
resne in sploh nisem prepričan, da bo nekaj osnutkov ukrepov v resoluciji prineslo pomembne izboljšave.
Kritika, ki so jo izrazili avtorji in so jo uporabili proti Kitajski, je klasični primer hinavske naprtitve
odgovornosti drugim in razkriva politiko dvojnih standardov, ki jo uporabljajo avtorji. Države Evropske
unije se poziva, naj sprejmejo begunce iz Severne Koreje, hkrati pa Evropska unija uporablja sporazume o
ponovnem sprejemu proti vsem južnim sosedam. Če to ni primer dvojnih standardov, potem resnično ne
vem, kako naj imenujem te hinavska izražanja.

V celotni resoluciji ni sledi poskusa zmanjšanja napetosti in demilitarizacije Korejskega polotoka, ki sta
namreč nujna koraka v pravo smer. Nihče od Konfederalne skupine Evropske združene levice – Nordijske
zelene desnice ne more glasovati za resolucijo, oblikovano na ta način.

Kristian Vigenin, avtorica. − Gospa predsednica, najprej bi rad poudaril, da v tem parlamentu obstaja široko
soglasje glede razmer v Severni Koreji. Zelo enostavno je doseči skupno resolucijo, in kot vidite, k tej resoluciji
ni nikakršnih predlogov sprememb, torej za njo stojimo združeno.

Po drugi strani pa bi rad izpostavil eno zadevo – o kateri smo v moji skupini tudi razpravljali včeraj –, da
morda uporaba nujnega postopka o takšnih vprašanjih ni najboljša pot, ker se v Severni Koreji ni zgodilo
nič resnično resnega. Morda si zaslužimo malo več časa, da pripravimo obsežnejšo resolucijo in malo več
razpravljamo o morebitnih priporočilih in bolj zapletenih rešitvah, ki jih morda lahko ponudimo.

Ne želim ponavljati tega, kar je že bilo povedano v resoluciji o resnih kršitvah človekovih pravic v tej državi.
To je morda država, ki ji sedaj na svetu ni para. Vendar pa bi rad poudaril, da so morda med vsemi kršitvami
najbolj gnusne javne usmrtitve ob prisotnosti otrok. Ne mislim, da bi morali vse te kršitve razvrščati po
kakršnem koli vrstnem redu, ampak to je resnično nekaj zelo gnusnega.

K sreči smo v naši resoluciji priznali, da mora določeno vlogo igrati Kitajska. Spremembe na Kitajskem,
vključno s področjem človekovih pravic, morda niso zadostne za nas, a so dober primer in morda lahko
Kitajska uporabi svoje zveze in spodbudi nekatere spremembe v Severni Koreji. To bi morala biti ena od
prihodnjih tem naših razprav s Kitajsko, ko potekal naš dvostranski dialog.
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Na koncu pa mi dovolite, da povem, da bi lahko bilo imenovanje posebnega predstavnika EU za Severno
Korejo zelo dober korak v smeri zmožnosti spodbujanja bolj zapletenega pristopa v zvezi s tem.

Monica Luisa Macovei, v imenu skupine PPE. – Gospa predsednica, trgovina z ljudmi v Severni Koreji ostaja
resen problem. Po poročilih 80 % Severnih Korejcev na Kitajskem postane žrtev trgovine z ljudmi. Ženske
so zlasti ranljive za prostitucijo, posilstva, dogovorjene poroke in trgovce z nevestami. Mnogo žrtev trgovine
z ljudmi ne govori Kitajsko in jih zadržujejo kot virtualne zapornike.

Pravni status Severnih Korejcev in politika kitajske vlade, ki pridržuje begunce in jih pošilja nazaj v Severno
Korejo, povečuje ranljivost beguncev za trgovino z ljudmi za namene prisilnega dela in spolnih zlorab.
Nimajo nikakršne zaščite pred organi oblasti na Kitajskem niti v Severni Koreji in mednarodna skupnost
slabo priznava njihovo mučno stanje. Kitajska mora spremeniti svoje zakone in zavarovati žrtve trgovine z
ljudmi, namesto da jih vrača v Severno Korejo. Nenazadnje pa je ubijanje, mučenje in nezakonito zapiranje
ljudi vsak dan nujna zadeva.

David Martin, v imenu skupine S&D. – Gospa predsednica, skoraj vsi v tem parlamentu se strinjamo, da so
razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji grozne. Zato ne bom na široko razpravljal o tem,
kar so dejali drugi kolegi.

Vprašanje je v resnici, kaj lahko glede tega storimo? Le zato, ker se je Severna Koreja odločila, da bo Greta
Garbo mednarodne skupnosti – „hočemo biti sami“ –, to ne pomeni, da jih moramo pustiti same. V Severni
Koreji je 24 milijonov ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. V skladu z duhom te resolucije bi rad predlagal štiri
stvari, ki bi jih lahko naredili.

Najprej moramo še naprej zagotavljati humanitarno pomoč, a poskrbeti moramo, da bodo to pomoč dobili
ljudje in da ne bo kakor koli podpirala režima. Drugič, še naprej moramo povečevati naše financiranje
nevladnih organizacij, ki poskušajo v Severno Korejo spraviti pomoč, in zlasti tistih nevladnih organizacij,
ki poskušajo v Severno Korejo spraviti informacije. Zagotavljanje radia v državi, kjer ni nikakršnih informacij,
je dejansko odločilno orodje. Tretjič, Catherine Ashton moramo prositi, naj imenuje posebnega predstavnika,
ki bo začel dialog s Kitajci, Rusi in Združenimi narodi, naj nadaljujejo s pritiskom na Severno Korejo. Nazadnje,
po svojih najboljših močeh bi se morali potruditi in pomagati beguncem. Kakor so dejali drugi kolegi, ljudje
bežijo iz Severne Koreje in ne dobijo pomoči, ki si jo zaslužijo.

Marek Henryk Migalski, v imenu skupine ECR. – (PL) Žal stvari niso takšne, kot sta dejala gospod Vigenin
in gospod Martin. Žal ni res, da smo se v tej dvorani strinjali glede te zadeve, ker smo pred kratkim slišali od
komunistične strani, da imajo nekatere pridržke glede našega stališča. To je obžalovanja vredno, saj se zdi,
da bi morali biti pri tem vprašanju združeni.

Prihajam iz države, ki ji je vladal komunizem. Kot mlada odrasla oseba sem bil priča, česa je zmožen
komunizem, in spomnim se upanja, kako smo čakali na glas svobodnega sveta, Zahodnega sveta. Včasih
smo precenili njegov pomen, a z velikim veseljem smo ga čakali in upali, da se bo kdo zavzel za naše pravice,
in mislim, da bi morali mi v vlogi svobodnega sveta zagotoviti, da bo ta glas slišan danes. Ampak za to
moramo, kakor je dejal gospod Häfner, zagotoviti obstoj svobodnih medijev in tudi vsaj dostop do medijev
v Severni Koreji. Prizadevati bi si morali zato in seveda sodelovati z Združenimi državami, ker bomo le s
takšnim sodelovanjem lahko zagotovili, da bodo imeli Severni Korejci dostop do svobodnih medijev. To je
nekaj, kar bi morali zagotoviti.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Gospa predsednica, športni navdušenci sedaj doživljamo nekaj, kar je dobrega
pri športu: ekipni duh, veselje ob zmagoslavju in, tako kot včeraj zvečer, spoštovanje nasprotne ekipe. Vendar
pa imamo tudi izkušnje s tem, da so nogometaši osebno odgovarjali za poraze.

Nenehno poslušamo govorice, da so morali severnokorejski nacionalni nogometaši, ko so zgodaj zapustili
Svetovno prvenstvo, opravljati prisilno delo – upam, da so to napačne informacije. Severnokorejsko vlado
pozivam, naj pojasni, kje se nahajajo ti nogometaši. Dejstvo, da nas skrbi za njih, skoraj ni presenetljivo,
glede na to, da je to država, kjer državno vodstvo kaznuje kritike, kjer je mučnih in trpinčenih več deset tisoč
ljudi in kjer je nešteto ljudi nedohranjenih.

EU mora z nezmanjšano resnostjo nadaljevati dialog s tako imenovanim spoštovanim voditeljem Ljudske
republike Koreje. Čas je, da ustavimo prisilno delo in mučenje in odpravimo smrtno kazen in javne usmrtitve.
Celo morebitne zmage v nogometu ne morejo prikriti resničnih razmer. Severna Koreja ima še vedno
pomanjkljivosti na vse področjih: človekovih pravic, možnosti za preživetje in spoštovanja posameznika.
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Charles Tannock (ECR). - Gospa predsednica, izolacija DLRK je tolikšna, da lahko le ugibamo o kršitvah
človekovih pravic, ki se dejansko tam dogajajo. Občasno pricurljajo novice od prebežnikov in resnica je
resnično grozna. Kaže, da so taborišča prisilnega dela, ugrabitve, samovoljne aretacije in mučenje znaki
tiranskega režima Kima Jong-ila. Smrtna kazen se redno uporablja brez upoštevanja pravne države.

Še naprej bomo izredno zaskrbljeni zaradi Severne Koreje. Ne le zaradi notranjih razmer, ampak zaradi vsega
bojevitega in impulzivnega, celo paranoičnega vedenja v mednarodnem smislu. Žal ima Pjongjang jedrsko
orožje in si prizadeva za sodelovanje z drugimi malopridnimi režimi po svetu, kot je iranski. Nedavna
potopitev južnokorejskega vojaškega plovila je bila nedvomno napad Severne Koreje.

V tem oziru mora Ljudska republika Kitajska prevzeti svojo odgovornost kot članica Varnostnega sveta ZN
z izvajanjem pritiska na Severno Korejo. A mislim, da bo do trajnega izboljšanja razmer na področju
človekovih pravic prišlo le s spremembo režima in demokratizacijo, in upam, da s časom z združitvijo z
demokratičnim jugom.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Gospa predsednica, moje ime je zelo zahtevno in navajena
sem dejstva, da ga je ljudem težko izgovoriti.

Iz zgodovine je razvidno, da se v stoletjih vladanja totalitarističnega režima kršitve človekovih pravic dogajajo
vsak dan, razmere v Severni Koreji pa so strašne. Vlada Ljudske republike Koreje zanika obstoj problema
kršenja človekovih pravic. Vendar pa je to v popolnem nasprotju s poročanjem očividnih beguncev in
prebežnikov. Obstajajo delovna taborišča, ki so kraji mučenja, suženjskega dela in lakote za več tisoč korejskih
državljanov, ki so si drznili kritizirati totalitarni sistem ali pa so v političnem smislu „nevarni“. V Koreji je
oseba zmanjšana na stopnjo predmeta brez svobodne volje ali zmožnosti odprtega izražanja. Seznanjeni
smo, na primer, s poročanjem poročenih parov, ki so se bili prisiljeni ločiti, ker pripadajo različnim razredom.

Zato pozivam vse države, ki imajo kakršne koli gospodarske vezi s Severno Korejo, naj pritiskajo na tamkajšnjo
vlado in pokažejo, da svetu ni vseeno za razmere več tisoč Korejcev in da to ne bo ostalo le stvar Severne
Koreje.

Jacek Protasiewicz, (PPE). – (PL) Gospa predsednica, Severna Koreja in Kuba sta zadnja ostanka komunizma
na svetu. Žal je tragično, da 20 let po padcu tega zločinskega sistema v Evropi obstajajo države, kjer v imenu
te bolne ideologije zaradi lakote umirajo ljudje, ali pa jih mučijo, zapirajo oziroma silijo k delu v delovnih
in koncentracijskih taboriščih.

Sanje mnogih Severnih Korejcev so preprosto pobegniti iz njihove lastne države. Kot ljudje svobodnega
sveta smo dolžni – zlasti v odnosih z Ljudsko republiko Kitajsko, ker se ti odnosi razvijajo – zagotoviti, da
ti begunci ne bodo vrnjeni korejskim oblastem, ker to za njih pomeni resno zaporno kazen ali pa preprosto
smrt. Na ta vidik naše resolucije se osredotočam, ker ne verjamem v učinkovitost pozivov našega parlamenta
ali pozivov celotnega svobodnega sveta za prekinitev kršenja človekovih pravic v Severni Koreji. Zato nam
dovolite, ker ne moremo učinkovito izboljšati razmer v sami Koreji, da storimo vse, kar je mogoče, da bodo
imeli tisti, ki so uspeli pobegniti iz tega zapora, možnost boljšega življenja – celo v Kitajski, ki je seveda kot
država sama daleč od evropskih standardov svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Vendar
pa je tam življenje boljše kot v Severni Koreji.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji dajejo posebno resen
povod za zaskrbljenost. Vodstvo v tej državi prepoveduje vse oblike politične opozicije, demokratične volitve,
tisk in versko svobodo.

Ne moremo ostati neprizadeti ob trpljenju prebivalcev Severne Koreje, saj nimajo dostopa do osnovnih živil
ali humanitarne pomoči. Zlasti me skrbijo razmere žensk in otrok v Severni Koreji, saj več kot tretjina njih
trpi zaradi nedohranjenosti.

Po poročanju je več kot 150 000 Severnih Korejcev še naprej zadržanih v šestih delovnih taboriščih. Ne
dobijo nikakršne zdravstvene oskrbe in prejemajo zelo malo hrane. Dejansko reforma valute novembra 2009
ni uspela, kar je vodilo do povečanja revščine med prebivalstvom.

Mislim, da mora Evropska unija podpreti ustanovitev preiskovalnega odbora ZN, ki bo dokazal kršitve
človekovih pravic v Severni Koreji.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Gospa predsednica, Združeni narodi in številne
nevladne organizacije stalno poročajo informacije mednarodni skupnosti o represiji, ki se izvaja na več deset
tisoč Severnih Korejcih. Mučenje in kazni v taboriščih prisilnega dela, pogosto zaradi političnih nazorov, se
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tam pojavljajo vsak dan. Pomemben del prebivalstva trpi zaradi nedohranjenosti in pomanjkanja primerne
zdravstvene oskrbe in severnokorejska vlada zavrača vse oblike sodelovanja s telesi Združenih narodov, kar
ljudem iz Severne Koreje omogoča dostop do vseh vrst mednarodne humanitarne pomoči.

Mislim, da je Evropski parlament moralno dolžan pozvati organe oblasti v Demokratični ljudski republiki
Koreji, naj čim prej prenehajo s temi praksami. Poleg tega bi morala Evropska komisija z ozirom na velik
vpliv Ljudske republike Kitajske na politiko v Pjongjangu te zadeve izpostaviti kot del dialoga Evropske unije
s Kitajsko. Da bi bolje uskladili naše ukrepe, bi bilo dobro imenovati posebnega predstavnika Evropske unije
za Severno Korejo.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Demokratična ljudska republika Koreja je morda zadnji preživeli ostanek druge
svetovne vojne. Ideološke razlike in interesi oblasti so razdelili korejski narod v dve državi, katerih voditelji
še vedno tekmujejo za svoje pravice in psihološki pogled na svet.

Sever Korejskega polotoka je postal ogromen geto, kjer je zaprtih več milijonov Korejcev, ki lahko v okviru
militarističnega upravljanja njihovega režima le sanjajo o svobodnem življenju.

Severnokorejsko vodstvo pod pretvezo, da je država v vojnem stanju, še naprej drži svoje državljane v tem
militarističnem režimu. Kako lahko Korejcem pomagamo v teh razmerah?

Z aktivnim skupnim pristopom velikih sil. Velike sile so bile tiste, ki so razdelile Korejce in zato morajo sedaj
sodelovati in stalno pritiskati na severnokorejsko vodstvo, vključno z grožnjo kazenskega preganjanja
zločinov proti človeštvu, da bi osvobodili ljudstvo Severne Koreje.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) V Severni Koreji je toliko kršitev človekovih pravic, da jih ne moremo
vseh našteti. Najbolj resna med temi je verjetno stradanje prebivalstva in razlikovanje pri razdeljevanju hrane
med tiste, ki so blizu režimu in vladi, in tistim, ki niso.

Po navedbah Amnesty International je lahko v grobem 9 milijonov državljanov Severne Koreje, več kot
tretjina prebivalstva, trpelo zaradi lakote.

Prav tako menim, da so izredno zaskrbljujoče razmere glede kolektivnega kaznovanja, kjer so včasih v sisteme
zaporov poslane tudi po tri generacije družin, kjer vlada okrutnost, mučenje, prisilno delo in javne usmrtitve,
kakor je omenil tudi gospod Tannock. Večina ljudi, poslanih v ta taborišča, ni več izpuščenih. Tudi, če imajo
otroke, lahko ti preživijo celo svoje življenje v ujetništvu.

Rad bi zaključil z mislijo, da čeprav se je severnokorejska vlada strinjala s sodelovanjem v splošnem rednem
pregledu, ki ga izvaja Svet Združenih narodov za človekove pravice, je grozno, da do sedaj ni sprejela
nikakršnih priporočil, ki jih je dobila kot del tega okvira.

Tadeusz Zwiefka (PPE). – (PL) Gospa predsednica, temu seznamu zelo dramatičnih zgodb o Severni Koreji
moramo dodati še eno točko. V mislih imam jedrsko izsiljevanje, ki ga uporablja Kim Jong-il in je v določenem
smislu ohromilo svet. Čeprav morda proti svoji volji, je Zahod pogosto svojo pozornost usmeril stran od
dogodkov na Korejskem polotoku. Zato moramo govoriti posebej o zagrešenih zločinih in obnoviti svoje
pozive. Mednarodna skupnost mora najti obliko sankcij, bi jih bodo sami državljani Severne Koreje čutili
čim manj. Vendar pa se ne smemo vleči za nos: vse sankcije, ki udarijo režim, neizogibno pustijo svoje
znamenje v družbi.

Zato menim, da je sedaj edini učinkovit ukrep lahko sodelovanje z najbližjimi sosedami Severne Koreje,
zlasti v zvezi s pomočjo za begunce, ker le takrat, ko podrobno poznamo razmere v okviru komunističnega
režima, bomo lahko v prihodnosti učinkovito ukrepali v imenu ljudi, ki sedaj nimajo nikakršne izbire.

Kristalina Georgieva, članica Komisije. − Gospa predsednica, rada bi čestitala Parlamentu, ker se je lotil te
razprave. Če mi dovolite, bi želela prepoznati mladega fanta za sedežem št. 582, ker je prihodnost Severne
Koreje pomembna za prihodnost naših otrok.

Zelo žalostno je zapisati, da je bilo v preteklih sedmih letih, od sprejetja prve resolucije v kontekstu ZN, ki
obsoja obžalovanja vredne razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji, doseženega le malo
napredka, če sploh kaj. Komisija se popolnoma strinja s skrbmi o potrebi po obravnavanju zelo resnih razmer
na področju človekovih pravic v tej državi, kakor je izraženo v skupnem predlogu resolucije, o katerem
razpravljamo danes.

EU si prizadeva za takšno izboljšanje v mednarodnem kontekstu že od leta 2003, ko je v ženevski Komisiji
za človekove pravice sprejela prvo resolucijo, ki obsoja razmere v Demokratični ljudski republiki Koreji, ki

99Razprave Evropskega parlamentaSL08-07-2010



ni kaj dosti demokratična, kot ste mnogi že omenili. Poleg tega EU še naprej sproža vprašanje človekovih
pravic v našem dvostranskem političnem dialogu s Severno Korejo. Prav tako ga sprožamo, kakor je poudarilo
več govornikov, v naših razpravah s Kitajsko, in še posebno vprašanje prisilne vrnitve severnokorejskih
državljanov, ki so nezakonito vstopili na Kitajsko. To bomo počeli tudi v prihodnje. Teh ljudi ne smemo
preprosto obravnavati kot „gospodarske migrante“.

Toliko elementov, vključenih v predlog resolucije je že del sedanje politike EU o človekovih pravicah z ozirom
na Severno Korejo. Zelo pozdravljamo zbliževanje stališč med poslanci ter med poslanci Parlmenta in člani
Komisije. Popolnoma se strinjam glede tega, kaj je treba storiti, vključno s točko, ki so jo podali mnogi
govorniki, da moramo ohraniti obstoječe programe za pomoč najbolj ranljivim ljudem v Severni Koreji, ki
se spopadajo s strašnimi mukami. Ne smemo jih kaznovati za grehe njihovih voditeljev.

V splošnem se strinjamo o načinu, kako to storiti, a glede treh posebnih točk ima Komisija nekoliko drugačna
stališča – in rada bi pojasnila, kakšna so in zakaj se nekoliko razlikujejo.

Prvo je predlog za vključitev klavzule o nadzoru severnokorejskih delavcev, ki delajo v industrijskem
kompleksu Kaesong, v sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo. Besedilo, doseženo s pogajanji,
za ta sporazum o prosti trgovini določa možnost določitve zunanjih obdelovalnih zon. Obe strani priznavata,
da bi lahko takšne zone pospeševale uresničevanje cilja miru na polotoku, a preden je mogoče to zono
priznati kot takšno v okviru sporazuma o prosti trgovini, jo mora predlagati ena stran in obravnavati posebni
odbor predstavnikov obeh strani. V sedanjih političnih okoliščinah ni verjetno, da bo v kratkem času podan
takšen predlog, ko je sporazum o prosti trgovini začel veljati. Vendar pa bi vam rada zagotovila, da si bo
Komisija prizadevala za pomembne priložnosti za reševanje tega na poznejši stopnji.

Drugi predlog, ki ga vsebuje predlog resolucije, zadeva morebitno imenovanje posebnega poslanika EU za
Severno Korejo in številni govorniki so danes ta predlog podprli. EU je zavezana pospeševanju svojega
prispevka k mednarodnemu usklajevanju in visoka predstavnica/podpredsednica se zelo zanima za
prizadevanja v tej smeri. Vendar pa sedaj premišlja o vseh možnostih za izvedbo tega v kontekstu dveh zadev.
Ena je revizija mandata posebnih predstavnikov EU in druga je ustanovitev Službe za zunanje delovanje. V
tem kontekstu bi si visoka predstavnica/podpredsednica prizadevala za povečano sodelovanje EU pri
mednarodnem usklajevanju.

Tretja zadeva je predlog za pritisk v smeri ustanovitve Komisije za preiskovanje v ZN. Evropska komisija
globoko ceni načelo tega predloga v predlogu za resolucijo. Hkrati pa menimo, da bi bilo na tej stopnji
preudarno vsa naša prizadevanja vložiti v podporo mandata novega, nedavno imenovanega posebnega
poročevalca ZN za človekove pravice v Severni Koreji, gospoda Marzukija Darusmana, ki mu je Svet ZN za
človekove pravice podelil pristojnosti, da si prizadeva za človekove pravice v Severni Koreji. Ob upoštevanju
tega moramo zagotoviti, da bo imel vso podporo za opravljanje svojega dela. S stališča Komisije je to danes
boljša pot pred nami.

(Aplavz)

Predsednica. − Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo kmalu.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

George Sabin Cutaş (S&D), v pisni obliki. – (RO) Razmere v zvezi s človekovimi pravicami in humanitarno
pomočjo v Severni Koreji ostajajo občutljiva in zaskrbljujoča zadeva za Evropsko unijo kot mednarodno
akterko, ki v globalnem smislu spodbuja človekove pravice. Po drugi strani pa so Združeni narodi z resolucijo
z dne 25. marca 2020 izrazili skrb glede resnih kršitev civilnih, političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih
pravic Demokratične ljudske republike Koreje. Obžalovanja vredno je, da je severnokorejska vlada sprejela
odločitev, da zavrne sodelovanje z ZN preko mehanizmov za spodbujanje človekovih pravic, vključno z
mandatom posebnega poročevalca za razmere na področju človekovih pravic v Severni Koreji.

EU je dolžna pozvati Severno Korejo, naj spoštuje človekove pravice. EU mora ukrepati tudi neodvisno, da
bi pomagala prebivalstvu te države z nadaljevanjem programov humanitarne pomoči, ohranjanjem
komunikacijskih kanalov v Severni Koreji in zagotavljanjem azila za severnokorejske begunce, ki so prispeli
v države članice.
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Imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za Severno Korejo bi nam omogočilo tesnejši nadzor
razmer na področju človekovih pravic v tej državi in zagotavljanje boljšega usklajevanja odgovorov držav
članic na to vprašanje.

12. Čas glasovanja

Predsednica. − Naslednja točka je glasovanje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik.)

12.1. Zimbabve, zlasti primer Faraia Maguwuja (B7-0415/2010) (glasovanje)

– Pred glasovanjem o spremembi 6:

Ana Gomes (S&D). - Gospa predsednica, predlagam, da ko navajamo Afriško listino o človekovih pravicah
in pravicah ljudstev, namesto da rečemo „katere polnopravna članica je Zimbabve“ rečemo „ki jo je Zimbabve
ratificiral“.

(Ustni predlog spremembe je bil sprejet)

12.2. Venezuela, zlasti primer Marie Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (glasovanje)

12.3. Severna Koreja (B7-0416/2010) (glasovanje)

13. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik

14. Sestava odborov: glej zapisnik

15. Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik

16. Sestava Parlamenta: gl. zapisnik

17. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik

18. Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik

19. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik

20. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik

21. Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik

22. Prekinitev zasedanja

Predsednica. − Razglašam, da je zasedanje Evropskega parlamenta prekinjeno.

(Seja se je zaključila ob 16.35.)
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PRILOGA (Pisni odgovori)

VPRAŠANJA SVETU (Sedanje predsedstvo Sveta Evropske unije je v
celoti odgovorno za te odgovore)

Vprašanje št. 1 predložila Mairead McGuinness(H-0303/10)

Zadeva: Veriga preskrbe s hrano

Ali lahko Svet predstavi svoje načrte, če jih ima, za obravnavo vprašanja preglednosti v verigi preskrbe s
hrano, zlasti vloge in moči večjih trgovinskih verig v EU?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet se popolnoma zaveda, da je treba najti zadovoljive in učinkovite rešitve za vprašanja, povezana z
izboljšanjem delovanja verige preskrbe s hrano, pri čemer eno izmed takšnih rešitev predstavljajo ukrepi za
povečanje preglednosti sistema.

Nestanovitnost cen, ki jo je moč opaziti v verigi preskrbe s hrano, je že nekaj let uvrščena na vrh politične
agende institucij EU. Svet pozorno spremlja posledice neravnovesja, ki je prisotno v verigi preskrbe s hrano,
kjer so maloštevilni distributerji postali edini partnerji milijonov kmetov.

Na svojih zasedanjih 18. januarja in 29. marca je Svet odločil, da je treba zagotoviti vzpostavitev trajnostnega
in uravnoteženega odnosa med kmeti in velikimi distributerji. Svet je že bil prepričan, da se je preglednost
v celotni verigi preskrbe s hrano obravnavalo kot ključni dejavnik pri spodbujanju konkurence in v boju
proti nihanju cen.

Kar zadeva posebne ukrepe, je predsedstvo v sklepih predsedstva z dne 29. marca 2010 o sporočilu Komisije
„Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“ povabilo Komisijo, da predlaga ukrepe, ki so primerni za
povečanje preglednosti v verigi preskrbe s hrano. Ukrepi so vključevali zlasti povečano spremljanje določanja
cen prek analize stroškov, mehanizmov in dodane vrednosti v skladu s konkurenčnim pravom in varovanjem
poslovne skrivnosti. Predsedstvo je poudarilo pomembnost čim boljše uporabe statističnih podatkov, ki so
že na voljo namesto obveznosti novih in predragih informacijskih komunikacij, da bi se tako izognili
neupravičenim upravnim stroškom.

Te predloge za posebne ukrepe, če jih bo Komisija podala, bo Svet preučil ob ustreznem času.

*
*     *

Vprašanje št. 2 predložil Bernd Posselt(H-0307/10)

Zadeva: Razmere v Čečeniji

Kako Svet ocenjuje razmere na področju človekovih pravic in politične razmere v Čečeniji? Ali ob mednarodni
pomoči vidi možnosti za mirovni proces in proces demokratizacije v tej regiji?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet je tako kot spoštovani poslanec zaskrbljen glede političnih razmer in razmer na področju človekovih
pravic v severnokavkaški regiji, zlasti v Čečeniji, in razmere še naprej pozorno spremlja. Kot del njunega
političnega dialoga in dialoga o človekovih pravicah, katerega nedavni primer predstavlja vrh EU-Rusija, ki
je potekal 31. maja in 1 junija v Rostovu na Donu, EU in Rusija redno obravnavata vprašanje pomembnosti
prispevanja k preprečevanju zaostrovanja spora v tej regiji, spodbujanja družbenoekonomskega razvoja,
boja proti nekaznovanosti in spoštovanja človekovih pravic, ki vključuje zaščito novinarjev in borcev za
človekove pravice.
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Več projektov pomoči EU v Rusiji je usmrejenih v družbenoekonomsko oživitev celotne severnokavkaške
regije, v spodbujanje človekovih pravic in razvoj civilne družbe. Do zdaj Rusija še ni zaprosila za kakršno
koli mednarodno pomoč za poseben mirovni proces in proces demokratizacije v Čečeniji, kot omenja
spoštovani poslanec.

*
*     *

Vprašanje št. 3 predložila Marian Harkin(H-0310/10)

Zadeva: Prednostne naloge belgijskega predsedovanja

Kakšno je stališče belgijskega predsedstva o pogajanjih s skupnim trgom Mercosur glede na to, da je že devet
držav članic izrazilo pomisleke v zvezi z obnovitvijo teh pogajanj?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Kot se spoštovana poslanka prav gotovo zaveda, so pogajanja med Evropsko unijo in Mercosurjem
zastala za več kot šest let. Vendar pa se je z neuradnimi stiki na tehnični ravni nadaljevalo leta 2009. Ob
upoštevanju izzidov tega neformalnega dialoga, zlasti na zadnjih dveh srečanjih, ki sta potekali 18.–19. marca
v Buenos Airesu in 26.–27. aprila 2010 v Bruslju, se je Komisija 4. maja odločila ponovno odpreti pogajanja
z Mercosurjem. Na šestem Srečanju na visoki ravni EU-LAC, ki j potekalo v Madridu, so voditelji držav in
vlad Evropske unije in Latinske Amerike opozorili na pomembnost pogajanj, ki so bila pravkar obnovljena.

Belgijsko predsedstvo je poudarilo svoje glavne prednostne naloge na tem področju v 18-mesečnem programu
Sveta za špansko, belgijsko in madžarsko predsedstvo. V skladu s tem programom, „bo močan poudarek
namenjen sklenitvi in podpisu pridruživnenih sporazumov s srednjeameriškimi državami in podpisu
večstranskega sporazuma z državami Andske skupnosti, pa tudi obnovitvi pogajanj in njihovega napredovanja
za pridružitveni sporazum z Mercosurjem.“(4) Belgijsko predsedstvo je v celoti seznanjeno z zaskrbljenostjo,
izraženo glede odločitve Komisije, da ponovno odpre pogajanja. Kot omenjate v svojem vprašanju, je na
majskem zasedanju Kmetijskega sveta devet držav članic predložilo skupen dokument, ki je bil deležen
podpore mnogih drugih držav članic na zasedanju in v katerem so izrazile svojo zaskrbljenost glede učinka
sporazuma EU-Mercosur na evropsko kmetijstvo. Prav tako smo v celoti seznanjeni z mnenji, izraženimi
znotraj Odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja na njegovem zasedanju 1. junija.

Istočasno bi poudrail, da v primeru pogajanj z Mercosurjem Komisijo zavezuje pogajalski mandate, ki je bil
odobren leta 1999. Kot je razglasil presednik Barroso 4. maja, da odločitev o ponovnem odprtju pogajanj
v sebuje številne dodane pogoje, zlasti na področjih trajnostnega razvoja, intelektualne lastnine in geografskih
označb. V primeru negativnega učinka na določene sektorje, zlasti na kmetijski sektor, bodo uvedeni posebni
ukrepi.

Dejansko pa je, kot vemo, komisar Cioloş priznal, da so to občutljiva pogajanja za kmetijski sektor EU.

Ustrezno smo se seznanili z zavezo Komisije, da bo spoštovala mandat, določen leta 1999, in da bo še naprej
pozorna na kakršen koli negativen učinek, ki bi ga ta sporazum lahko imel, zlasti kar zadeva najbolj ranljive
proizvode.

Kar zadeva splošne prednosti katerega koli sporazuma o prosti trgovini z Mercosurjem, EU očitno ne bi
sklenila sporazuma, ki bi bil v nasprotju z njenim splošnim gospodarskim interesom ali ki bi ogrozil napredek
kroga razvojnih pogajanj v Dohi v okviru STO.

Kot pri drugih trgovinskih pogajanjih bo Svet na podlagi poročil Komisije pozorno spremljal razvoj teh
pogajanj in zagotovil, da bodo izpolnjeni pogoji, določeni v njegovih pogajalskih smernicah. Da bi bila
uspešna, morajo biti pogajanja med EU in Mercosurjem usmrejena v obravnavo vseh vidikov, zlasti ključnih
področij, ki so: industrijsko blago, storitve in kmetijstvo, pa tudi varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno
z geografskimi označbami in javnimi naročili.

(4) Dok. 16771/09 POLGEN 219.
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*
*     *

Vprašanje št. 4 predložil Georgios Papanikolaou(H-0312/10)

Zadeva: Olajšanje dostopa do finančnega trga za mlade podjetnike

Evropska unija je sprejela vrsto pobud za spodbujanje podjetništva pri mladih, na primer program Erasmus
za mlade podjetnike. Toda gospodarska kriza, ki je prizadela mnogo držav članic, prinaša nove izzive, kot
sta potreba po finančni vzpodbudi in podpori mladim ljudem, ki bi radi ustanovili lastno podjetje.

Ali namerava predsedstvo dati pobude, ki bodo usmerjene v sodelovanje in uskladitev med državami članicami,
da bi olajšali dostop do finančnega sistema mladim podjetnikom v celotni Evropski uniji?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet ni prejel niti predloga niti priporočila Komisije, ki bi predlagal, da je treba mladim ljudem zagotoviti
prednostni dostop do finančnih sredstev, da bi ustanovili podjetje.

Vendar so bili v skladu s sklepom št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006
o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) sprejeti številni mehanizmi
na ravni EU za olajšanje dodeljevanja sredstev obstoječim MSP za pobude, s pomočjo katerih bi povečali
svojo konkurenčnost in možnost za rast.

Najprej je treba omeniti program za podjetništvo in inovacije, ki je del Okvirnega programa za konkurenčnost
in inovativnost (2007–2013). Del njegovega pristopa je spodbujanje najbolj inovativnih podjetij („gazel“),
ki izkazujejo odličnost in bodo najverjetneje uspela in dosegla hitro rast.

Program „Erasmus za mlade podjetnike“ in druge podobne pobude so povsem prilagojeni v smislu, da dajejo
mladim ljudem spretnosti in izkušnje, ki jih potrebujejo, preden so pripravljeni na ustanovitev lastnega
podjetja in imajo tako več možnosti, da uspejo.

Poleg tega evropski mikrofinančni instrument Progress zagotavlja mikrokredite za mala podjetja, pa tudi
ljudem, ki so izgubili svoja delovna mesta in želijo ustanoviti svoje lastno podjetje. Z začetnim proračunom
100 milijonov EUR bi naj ta instrument izkoristil 500 milijonov EUR v obliki posojil, v sodelovanju z
mednarodnimi finančnimi ustanovami, kot je Evropska investicijska banka.

*
*     *

Vprašanje št. 5 predložila Vilija Blinkevičiūtė(H-0315/10)

Zadeva: Potreba po zakonskem okviru na ravni EU o invalidih in boju proti diskriminaciji

Nekatere države članice Evropske unije trenutno še ne soglašajo z direktivo Sveta o izvajanju načela enakega
obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost
(KOM(2008)0426) (Direktiva o boju proti diskriminaciji). Evropski parlament je aprila lani sprejel
zakonodajno resolucijo o predlogu direktive o boju proti diskriminaciji, vendar mora to direktivo soglasno
sprejeti 27 držav članic EU. Diskriminacija je kompleksen pojav in jo je treba obravnavati na različnih ravneh.
Zato morajo nacionalne vlade spoštovati, varovati in uresničevati pravico oseb do tega, da niso diskriminirane.

Ali se Svetu – glede na to, da je v Evropi že več kot 65 milijonov invalidov – ne zdi, da bi bilo treba pospešiti
sprejetje te direktive v vseh državah članicah EU in s tem zagotoviti, da lahko invalidi živijo kot polnopravni
državljani? Kakšno je stališče Sveta o sprejetju ločenega zakonodajnega akta o invalidih, saj je vseeno še
vedno potreben poseben zakonski okvir o pravicah invalidov na ravni EU, četudi bodo njihove pravice
varovane v skladu z evropsko direktivo o boju proti diskriminaciji?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.
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(FR) Svet se zaveda temeljnega pomena vprašanj, ki jih načenja spoštovana poslanka. Svet je že sprejel
direktivo o prepovedi diskriminacije iz razločnih razlogov, vključno z invalidnostjo, na področju zaposlovanja
in dela.

Poleg tega je Svet 26. novembra 2009 sprejel svojo odločitev v zvezi s potrditvijo Konvencije Združenih
narodov o pravicah invalidov. Nekatere države članice morajo Konvencijo še ratificirati. Nova strategija za
invalide, ki jo je pripravila Komisija, bo zato igrala ključno vlogo pri izvajanju Konvencije.

V resoluciji, sprejeti 7. junija 2010, so Svet in njegove države članice v obsegu svojih pristojnosti povabile
države članice in Komisijo, „da spodbujajo ratifikacijo in izvajanje Konvencije ZN, nadaljujejo s prizadevanji
za potrditev kodeksa ravnanja in da prilagodijo zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo, kjer je to potrebno,
določbam Konvencije“.

Prav tako bi vas obvestil, da organi Sveta še vedno preučujejo predlog Komisije za direktivo o boju proti
diskriminaciji, ki ga omenja spoštovana poslanka v svojem vprašanju. Kot je izpostavila spoštovana poslanka,
direktive ni mogoče uveljaviti, dokler je soglasno ne sprejme Svet. Svet zato ne more predvideti izida ali
trajanja pogajanj.

In na koncu, kar zadeva zlasti zamisel o ločenem zakonodajnem aktu o varovanju pravic invalidov, je
pomembno poudariti, da lahko Svet deluje le kot zakonodajalec na podlagi predloga Komisije. Do zdaj
Komisija še ni podala predloga o tej zadevi.

*
*     *

Vprašanje št. 6 predložil Jim Higgins(H-0319/10)

Zadeva: Evro

Z nenehno devalvacijo evra se v območju evra širijo bojazni pred širjenjem dolžniške krize. Zaradi neodziva
Evropske centralne banke so se strahovi, da bo grški dolg destabiliziral bančni sektor, le še povečali. Ali bo
Svet pojasnil, kateri ukrepi bodo sprejeti na evropski ravni, da se poveča zaupanje v našo valuto?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) V skladu s členom 127 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je za monetarno politiko odgovoren
Evropski sistem centralnih bank (ESCB), ki ga sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centranlne
banke. Glavni cilj ESCB je ohranjanje stabilnosti cen in zaščita vrednosti evra.

Svet je seznanjen z zaskrbljenostjo, povezano s finančno stabilnostjo evrskega območja in še naprej pozorno
spremlja proračunske politike držav članic v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, da bi
zagotovil vzdržnost njihovih javnih financ. Kratkoročno in dolgoročno proračunsko konsolidacijo je treba
doseči s strategijami, ki spodbujajo rast in so usmerjene v omejitev potrošnje, spremljati pa jih mora izvajanje
dolgoročnih politik, oblikovanih za odpravo vseh ovir za rast.

V prizadevanju za ohranitev finančne stabilnosti v evrskem območju, je bilo v zadnjih mesecih uvedenih
več instrumentov za pomoč državam članicam v evrskem območju, ki se soočajo s težavami. Ti vključujejo
podporni instrument za stabilnost za Grčijo, evropski mehanizem za stabilizacijo in evropski instrument
za finančno stabilnost.

Medtem ko sta podporni instrument za stabilnost za Grčijo in evropski instrument za finančno stabilnost
začasna mehanizma za obvladovanje sedanjega položaja, pa je predvideno, da se bodo gospodarske politike
evrskega območja in EU kot celote še naprej usklajevale. Za ta namen delovna skupina, ki jo je ustanovil
marčevski Evropski svet, zdaj razvija ukrepe, ki so potrebni za dosego cilja boljšega okvira za reševanje krize
in okrepljene proračunske discipline in bo predstavila končno poročilo oktobra.

V zvezi s tem se je delovna skupina odločila okrepiti pakt za stabilnoost in rast z izboljšanim zgodnjim
proračunskim nadzorom, osredotočenega na preprečevanje, na vrsto učinkovitejših sankcij za kršitve pakta,
in s krepitvijo spremljanja ravni in deleža javnega dolga. Prav tako je dogovorjeno glede potrebe po povečanem
spremljanju makroekonomskih neravnovesij.
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Skupina namerava do oktobra izvesti podrobnejšo analizo teh vidikov, da bi razvila nekatere posebne ukrepe.
Skupina namerava tudi razpravljati o okviru za vzpostavitev trajnega mehanizma za obvladovanje krize in
krepitev upravljanja.

Junijski Evropski svet je pozdravil poročilo o napredku na področju gospodarskega upravljanja, katerega
osnutek je pripravil predsednik projektne skupine in v katerem je dogovorjen niz začetnih smernic: da se
okrepi preventivne in korektivne vidike pakta za stabilnost in rast, če je potrebno z združitvijo stabilizacijskega
procesa s srednjeročnim ciljem sankcij. Projektno skupino in Komisijo pa je povabil, da izboljšata in
nemudoma uporabita te smernice.

*
*     *

Vprašanje št. 7 predložil Seán Kelly(H-0321/10)

Zadeva: Predlog o pravicah pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu

Ali lahko Svet Parlamentu posreduje nove informacije o kakršnem koli napredku pri pogajanjih v zvezi s
predlogom o uveljavljanju pravic pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki trenutno potekajo v
Svetu?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet se je očitno ustrezno seznanil s sprejetjem resolucije vašega Parlamenta z dne 24. aprila 2009, v
kateri podpirate sistem predhodne odobritve kot orodje za načrtovanje in upravljanje, če je ta sistem pregleden,
predvidljiv, nediskriminatoren in če pacienti prejemajo jasne informacije v zvezi z njim. Kar zadeva stanje
razprav znotraj Sveta v zvezi s predlogom o uveljavljanju pravic pacientov v čezmejnem zdravstvenem
varstvu je politični sporazum sprejela kvalificirana večina na zasedanju Sveta 8. junija 2010.

Ta sporazum vsebuje nekatere nove sestavine, ki zadevajo zlasti dvojno pravno podlago predloga o direktivi
(člena 114 in 168 – Pogodbe o delovanju Evropske unije, obseg direktive in izjeme v zvezi z njenim izvajanjem,
določbe v zvezi s kakovostjo in varnostjo, izračun dejanskih stroškov, pogoje sistema predhodne odobritve,
povračilo stroškov zdravljenja in sodelovanje med državami članicami na področju, kot je denimo elektronski
sistemi zdravstvene oskrbe.

Besedilo političnega sporazume je zdaj v postopku jezikovno pravnega pregleda, da bi lahko Svet oblikoval
svoje stališče v prvi obravnavi in obrazložitvi. Uradna predložitev Evropskemu parlamentu bo sledila
septembra 2010, pogajanja ob upoštevanju sporazuma, doseženega v drugi obravnavi, pa bodo potekala
pod belgijskim predsedstvom.

*
*     *

Vprašanje št. 8 predložil Jürgen Klute(H-0323/10)

Zadeva: Škandal s kolumbijsko obveščevalno službo DAS

Mediji po svetu so obširno poročali o Operaciji Evropa in razkrili, da so bili evropski sodni sistem, Odbor
Evropskega parlamenta za človekove pravice, Urad visoke komisarke za človekove pravice in evropske vlade
tarča kampanje blatenja, nevtralizacije in vojne zoper sodstvo, ki jo je izvajala obveščevalna služba DAS pod
neposrednim vodstvom kolumbijskega predsednika Alvara Uribeja. Te informacije potrjujejo druga odkritja,
da so bila proti evropskim organizacijam in državljanom storjena številna nezakonita dejanja, in sicer ne le
na kolumbijskih tleh, temveč tudi na samem evropskem ozemlju – fotografiranje, nadzorovanje, infiltracija
v prireditve civilne družbe itd. DAS je usklajeval in podpiral kampanje blatenja evropskih nevladnih organizacij
in posameznikov, ki zagovarjajo človekove pravice v Kolumbiji.

Kako se je Svet odzval na Operacijo Evropa, ki se je izvajala na evropskih tleh?

Ali lahko navede, katere evropske obveščevalne službe so sodelovale z DAS pri izvajanju te operacije v
Evropi?

Ali Svet še vedno meni, da je kolumbijska vlada primerna partnerica za sporazum o prosti trgovini?
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Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet jemlje obtožbe,ki so omenjene v vprašanju spoštovanega poslanca, zelo resno in zadevo spremlja
z vso pozornostjo, ki si jo le-ta zasluži, zlasti na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo delegacije EU in
veleposlaništva držav članic, ki so prisotna na območju. Svet pozdravlja nedavno odločitev kolumbijske
vlade v zvezi s to zadevo, zlasti kar zadeva novi mandat, podeljen obveščevalni službi DAS, njeno novo
strukturo in organizacijske spremembe znotraj tega organa. Svet je prav tako bil obveščen, da so bili proti
številnim nekdanjim uradnikom DAS sproženi sodni postopki.

EU opozarja na redno izražanje svoje zaskrbljenosti glede vseh vprašanj, povezanih s spoštovanjem človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v okviru svojega dvoletnega dialoga o človekovih pravicah s kolumbijskimi
oblastmi.

Svet prav tako pozorno spremlja informacije o domnevni Operaciji Evropa obveščevalne službe DAS, ki jo
omenja spoštovani poslanec. Vendar pa Svet do zdaj še ni zavzel uradnega stališča v zvezi s to zadevo. V
zvezi z vprašanjem, ki ga načenja spoštovani poslanec in zadeva domnevno vpletenost obveščevalnih služb
držav članic, Svet ni seznanjen s takšnimi obtožbami. Treba je opozoriti, da to vprašanje ne sodi v pristojnost
Sveta. Svet zato ne more odločati o teh vprašanjih, za katera nosijo izključno odgovornost države članice.

In za konec, glede zadnjega vprašanja spoštovanega poslanca bi izpostavil, da bo Svet, ko bo za to čas,
naprošen, da poda mnenje o osnutku sporazuma, o katerem se pogaja Komisija, po prejemu ustreznega
predloga za sklep o sklenitvi sporazuma. Svet bo seveda upošteval vse pomembne dejavnike v tem kontekstu,
da bi dosegel sklep o tem osnutku sporazuma.

Svet opozarja, da bo v zvezi s tem moral v skladu z določbami Pogodbe tudi Parlament zavzeti stališče o tej
zadevi.

*
*     *

Vprašanje št. 9 predložil Gay Mitchell(H-0328/10)

Zadeva: razlitje nafte v Evropi

Združene države so pred nedavnim, ko se je v Mehiškem zalivu razlila nafta, doživele eno izmed najhujših
okoljskih katastrof v svoji zgodovini.

Ker bi imelo podobno razlitje v evropskih morjih neizogibne mednarodne posledice, naj Svet pojasni, kako
bo zagotovil, da bodo države članice sprejele previdnostne ukrepe za preprečitev podobnih katastrof, in da
se bodo zmožne hitro, usklajeno in učinkovito odzvati, če bi do tega prišlo?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(EN) Medtem ko so države članice v prvi vrsti odgovorne za svojo preprečevalno politiko, pa je Svet prepričan,
da bi bilo zaželeno, da bi v duhu solidarnosti izvajali dopolnilni ukrep EU v podporo tistim, ki so bili sprejeti
na nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh za preprečevanje nesreč. V sklepih o Okviru Skupnosti za
preprečevanje nesreč v EU, ki jih je Svet sprejel novembra 2009(5), je Svet pozval Komisijo, da v sodelovanju
z državami članicami sprejme niz začetnih ukrepov za krepitev preprečevalne politike. V okviru teh ukrepov
je bil podan predlog, zlasti: da se do konca leta 2010 pripravijo smernice Skupnosti o oceni in kartiranju
tveganja; da je treba do konca leta 2012 dognati, kakšna je splošna medsektorska slika glavnih tveganj
naravnega ali človeškega izvora, s katerimi se bo morala Unja najverjetneje soočiti v prihodnosti; in da je
treba določiti smernice za minimalne standarde za vsako specifično možnost v smislu zaščite pred nesrečami,
zlasti za tiste oblike tveganja, ki so skupne številnim državam članicam ali regijam več kot ene države članice.

(5) Dok. 15394/09.
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V primeru razlitja nafte, ki prizadelo obale EU, ima Unija na voljo številne mehanizme, ki lahko pomagajo
zagotoviti hiter, usklajen in učinkovit odziv na nesrečo.

Ena izmed nalog Evropske agencije za pomorsko varnost je, da zagotovi dodatna sredstva za podporo
mehanizmov za odziv, ki so na voljo državam članicam v primeru onesnaženja, če ta to zahteva. Evropska
agencija za pomorsko varnost, ki lahko koristi storitve rezervne flote pogodbenih plovil za črpanje nafte v
celotni EU, lahko dopolni sredstva držav članic v boju proti onesnaženju morja.

Poleg tega lahko Komisija v skladu z mehanizmom civilne zaščite EU, ki obsega naključno onesnaženje
morja, pomaga državam članicam prek svojega Centra za nadzor in obveščanje (CNO) v primerih večjih
nesreč, ki se zgodijo znotraj ali zunaj Unije. Ta mehanizem je bil aktiviran na prošnjo oblasti ZDA po razlitju
nafte v Mehiškem zalivu.

In za konec, na svojem zasedanju z dne 31. marca 2010 je Komisija Svet obvestila, da so njene službe začele
preučevati veljavno zakonodajo EU v zvezi s to zadevo, z namenom zagotavljanja, da lahko zmanjša tveganje
pojavov nesreč, podobnih tisti v mehiškem zalivu.

*
*     *

Vprašanje št. 10 predložil Liam Aylward(H-0333/10)

Zadeva: Podpora turistični industriji

Turizem je pomemben dejavnik evropskega gospodarstva, saj prispeva več kot 5 % BDP Evropske unije in
zaposluje približno 5,2 % delovne sile v Evropi. Glede na sedanjo gospodarsko klimo je izredno pomembno,
da se ta sektor podpira in spodbuja.

Lizbonska pogodba izrecno omenja turizem in kot cilj določa spodbujanje EU kot ene vodilnih turističnih
destinacij na svetu. Zaradi tega podeljuje določene pristojnosti na tem področju Uniji in določa, da se odločitve
o tem sprejemajo s kvalificirano večino. V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije „Unija dopolnjuje
dejavnost držav članic na področju turizma, zlasti s spodbujanjem konkurenčnosti podjetij Unije na tem
področju“ (naslov XXII Turizem, člen 195).

Kaj je bilo doslej storjeno, da bi podprli turistično industrijo EU, jo razvijali in spodbujali njeno konkurenčnost?
Kakšni ukrepi se pripravljajo na evropski ravni, da bi ta sektor podprli v času gospodarske krize?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Vsaka turistična politika EU bi se morala dopolnjevati s politikami, ki se izvajajo v državah članicah, saj
so slednje v prvi vrsti odgovorne za izvajanje turistične politike.

Obseg ukrepov za podporo turističnega sektorja EU in pospeševanje njegovega razvoja in konkurenčnosti,
je bil do zdaj omerjen, saj Unija nima uradnih pooblastil na področju turizma pred uveljavitvijo Lizbonske
pogodbe. Vendar je Komisija v letih 2006 in 2007 sprejela dve sporočili,(6) katerih glavni cilj je bil izboljšati
konkurenčnost evropske turistične industrije in ustvariti več in boljša delovna mesta s pomočjo trajnostne
rasti v Evropi in po svetu.

Glede ukrepov, ki so bili sprejeti na ravni EU, za podporo turističnega sektorja kljub gospodarski krizi velja
omeniti pripravljalni ukrep za socialni turizem, ki je bil sprožen pod imenom CALYPSO leta 2009, s
proračunom v višini 1 milijona EUR za leto 2009 in najmanj triletno dobo veljavnosti.

Evropska podjetniška mreža (EPM) je bila vzpostavljena na evropski ravni, da bi dala zagon turističnemu
sektorju in okrepila vezi z industrijo, pomembnimi organizacijami, javnimi organi, destinacijami in
akademskim svetom.

(6) COM(2006) 134 konč. z dne 17.03.2006

COM(2007) 691 konč. z dne 23.10.2007
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Prav tako bi vas obvestil, da je neuradno srečanje ministrov za turizem potekalo 15. aprila 2010, na katerem
so omenjeni ministri sprejeli „Madridsko deklaracijo“ z naslovom „Za model družbeno odgovornega turizma“.
Ministri so poudarili svoj interes za razvoj usklajene turistične politike na ravni EU v skladu z načelom
subsidiarnosti in svojo podporo pri spodbujanju odgovornega in etičnega turizma ob upoštevanju družbene,
okoljske, kulturne in gospodarske trajnosti. Predlagali so tudi uporabo novih instrumentov in pristopa, ki
bo bolj osredotočen na znanje in inovacije na področju turizma, zlasti z uporabo novih tehnologij, mreženja
in izmenjave najboljših praks.

*
*     *

Vprašanje št. 11 predložil Pat the Cope Gallagher(H-0337/10)

Zadeva: Konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah v Cancunu

Katere konkretne ukrepe bo Svet izvedel v naslednjih šestih mesecih, da bi zagotovil, da bo na prihajajoči
konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v Cancunu sprejet celovit dogovor?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Svet bo pravočasno začel oblikovati stališče Evropske unije pred konferenco v Cancunu, pred katero
bosta potekali dve pripravljalni srečanji: avgusta 2010 v Bonnu in oktobra 2010 na Kitajskem.

Na svojem zasedanju 25–26. marca 2010 je Evropski svet sklenil, da predstavlja celovit mednarodni pravni
dogovor še naprej edino učinkovito sredstvo za doseganje cilja omejevanja naraščanja globalne temperature
pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi in da je treba mednarodnemu pogajalskemu procesu dati
nov zagon. S tem ciljem v mislih je presodil, da je vredno sprejeti postopen pristop, ki temelji na končnem
københavnskem dokumentu. Prvič, prihodnja srečanja, ki bodo potekala v Bonnu, bi morala določiti načrt,
katerega cilj bo premaknti pogajanja naprej. Drugič, konferenca pogodbenic, ki bo potekala v Cancunu, bi
morala pripeljati do konkretnih odločitev, tako da bo mogoče končni københavnski dokument vključiti v
pogajalski proces, ki se vodi pod okriljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
(UNFCCC) in da bo mogoče obravnavati tudi preostale težave, povezane s tem, kot so denimo prilagajanje,
gozdovi in tehnologije, pa tudi spremljanje, poročanje in preverjanje. EU je pripravljena prispevati k temu
procesu: EU in njene države članice bodo spoštovale zaveze, ki so jih dale, z zagotavljanjem 2,4 milijard EUR
letno v obdobju 2010–2012.

Kar zadeva natančneje process UNFCCC, mu je Evropski svet še naprej popolnoma zavezan in je prosil, da
se ga pri določenih vprašanjih učinkovito dopolni in podpre z razpravami na drugih forumih. Da bi lahko
to zagotovili, bo EU pospešila svoja prizadevanja za večjo ozaveščenost glede tretjih držav. Predsedstvo in
Komisija se bosta aktivno posvetovala z ostalimi partnerji in o slednjem poročala Svetu. V zvezi s tem lahko
predsedstvo z gotovostjo pove, da bodo podnebne spremembe še naprej predstavljale eno izmed ključnih
vprašanj, ki se bo obravnavalo na srečanjih Evropske unije z njenimi glavnimi partnerji v naslednjih nekaj
mesecih.

*
*     *

Vprašanje št. 12 predložil Brian Crowley(H-0339/10)

Zadeva: Vzpostavitev sistema skupnega patenta EU

Eden od glavnih ciljev strategije EU 2020 je vzpostavitev sistema skupnega patenta Evropske unije. Ali
namerava belgijsko predsedstvo v prihodnjih šestih mesecih to pomembno nalogo obravnavati prednostno?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.
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(FR) Svet se uaveda dejstva, da predstavlja izboljšanje patnetnega sistema v Evropi predpogoj za spodbujanje
rasti z inovacijami in za pomoč evropskim podjetjem, zlasti MSP, pri spopadanju z gospodarsko krizo in
mendarodno konkurenco. Takšen izboljšan patentni sistem velja za ključni element na notranjem trgu in
bi moral temeljiti na dveh stebrih – vzpostavljanju patenta Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „patent
EU“) in izvajanju usklajene in specializirane celovite sodne pristojnosti za reševanje sporov v zvezi s patenti –,
da bi okrepili uveljavljanje patentov in povečali pravno gotovost.

Na žalost tudi 10 let po predlogu Komisije še nismo uspeli ustvariti pravnega okvira, ki je potreben za dosego
tega cilja.

Vendar moram povedati, da ni več daleč do tja. Decembra lani smo uspeli doseči soglasje glede besedila
uredbe za vzpostavitev patenta EU in glede številnih sklepov, ki zadevajo druga povezana vprašanja.

Dejansko pa, kot veste, je ta uredba le eden izmed elementov, potrebnih za vzporstavitev patenta EU. Ureditev
glede jezikov tega dokumenta bo moral v skladu s členom 118(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije
določiti Svet, če bo patent Eu vzpostavljen. 1. julija 2010 je Komisija podala predlog o uporabi jezikov.
Belgijsko predsedstvo si bo prizadevalo doseči napredek v razpravah. Poleg tega pa je treba obravnavati še
druge vidike kot denimo ustrezna raven letnih davkov za patente EU in primerno lestvico za porazdelitev
dela davkov nacionalnim patentnim uradom, ne da bi pri tem pozabili na vzpostavitev evropskega patentnega
sodišča ali morebitne spremembe Evropske patentne konvencije.

V skladu z Lizbonsko pogodbo ima Evropski parlament vlogo sozakonodajalca, kar pozdravljamo. Poleg
tega smo se v zvezi s to zadevo ustrezno seznanili z vašo resolucijo z dne 5. maja, ki potrjuje vaše mnenje
iz leta 2002 kot vaše stališče na prvi obravnavi.

Belgijsko predsedstvo namerava pospešiti svoja prizadevanja znotraj Sveta za vzpostavitev pravnega okvira,
primernega za vzpostavitev patenta EU. Ta cilj predstavlja eno izmed prednostnih nalog belgijskega
predsedstva v zvezi z notranjim trgom.

*
*     *

Vprašanje št. 13 predložil Ryszard Czarnecki(H-0341/10)

Zadeva: Sodelovanje med predsedujočo državo članico in predsednikom Evropskega sveta

Kako Svet po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ocenjuje prve, polletne izkušnje sodelovanja med
predsedujočo državo članico (Španijo) in predsednikom Evropskega sveta? Znano je, da so se zaradi nejasnih
določb pogodbe v sodelovanju pojavili spori glede pristojnosti. Kakšni sklepi so bili sprejeti v zvezi s tem
pred prihodnjim belgijskim predsedovanjem?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Pogodba jasno določa vloge Evropskega sveta in Sveta.

Zato daje Evropski svet v skladu s členom 15(1) Pogodbe o Evropski uniji Uniji nujno spodbudo za njen
razvoj, za katerega določa tudi splošne politične smernice. Ne izvaja pa zakonodajnih fukcij.

Člen 16(1) Pogodbe o Evropski uniji določa vlogo Sveta Evropske unije v naslednjem smislu: „Svet skupaj z
Evropskim parlamentom opravlha zakonodajno in proračunsko funkcijo. Opravlja funkcijo oblikovanja
politike in usklajevanja v skladu s Pogodbama.“

Poleg tega člen 16(6) Pogodbe o Evropski uniji navaja, da „Svet za splošne zadeve skrbi za doslednost dela
različnih sestav Sveta. Skupaj s predsednikom Evropskega sveta in Komisijo skrbi za pripravo zasedanj
Evropskega sveta in nadaljnje ukrepanje.“

Te nove določbe so se prvič izvajale pod španskim predsedstvom. Od samega začetka tega predsedstva sta
predsednik Evropskega sveta in presedstvo Sveta tesno sodelovala, da bi zagotovila doslednost dela Evropskega
sveta in Sveta.
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Tako se je predsednik Evropskega sveta 8. januarja v Madridu sestal s španskim predsednikom vlade,
gospodom Zapatero, da bi skupaj položila temelje za njuno delo, in še naprej sta se redno sestajala. Predsednik
Evropskega sveta se je vsaj enkrat mesečno sestal tudi s predsednikom Sveta za splošne zadeve in s predsedniki
ostalih sestav Sveta, ko je to bilo potrebno. To je pomenilo, da sta Evropski svet in Svet lahko usklajevala
svoje delo in sodelovala.

Oblikovanje nove strategije Evropa 2020 je tudi dober primer tega odličnega sodelovanja med dvema
institucijama, saj je predsedstvo Sveta vedno zagotvaljalo, da različne sestave Sveta izvajajo smernice, ki jih
je določil Evropski svet ferbuarja in marca.

Poleg tega je Evropski svet junija 2010 lahko dokončal novo strategijo zaradi pomembnega dela, ki je bilo
opravljeno pod španskim predsedstvom v podporo različnih sestav Sveta, zlasti Sveta za zaposlovanje,
socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov ter Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo.

Praktični mehanizmi, ki so bili sprejeti pod španskim predsedstvom za optimizacijo tega sodelovanja se
bodo očitno ohranili in razvojali pod belgijskim predsedstvom.

*
*     *

Vprašanje št. 14 predložil Richard Howitt(H-0346/10)

Zadeva: Nove in dodatne sankcije EU proti Iranu

Varnostni svet OZN je potrdil nove sankcije proti režimu v Iranu. Ali Svet razmišlja o pogovorih in kakšne
načrte pripravlja v zvezi z novimi sankcijami, ki bi jih uvedle države članice EU proti Iranu?

Odgovor

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za
vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu julija 2010 ni bil predložen v
ustni obliki.

(FR) Na svojem zasedanju 17. junija je Evropski svet poudaril svojo sve globljo zaskrbljenost glede iranskega
jedrskega programa. Pozdravil je sprejetje Resolucije št. 1929 s strani Varnostnega sveta ZN o uvedbi novih
omejevalnih ukrepov proti Iranu.

Ob priznavanju sedanjih razmer je Evropski svet razglasil, da je uvedba novih restriktivnih ukrepov postala
neizogibna. Evropski svet je ob opozarjanju na svojo izjavo z dne 11. decembra 2009 in ob upoštevanju
dela, ki ga je kasneje opravil Svet za zunanje zadeve, Svet za zunanje zadeve povabil, da na svojem naslednjem
zasedanju 26. julija sprejme ukrepe za izvajanje tistih, ki jih vsebuje Resolucija št. 1929 Varnostnega sveta
Združenih narodov. Prav tako je povabil Svet, da sprejme spremljevalne ukrepe z namenom podpreti reševanje
vseh odprtih vprašanj glede razvoja občutljivih tehnologij v podporo iranskega jedrskega programa in
programa balističnih izstrelkov po pogajalski poti. Ta morajo biti usmerjena v naslednja področja:

trgovinski sektor, zlasti blago z dvojno rabo in nadaljnje omejitve na področju trgovinskega zavarovanja,
vključno z zamrznitvijo dodatnih iranskih bank in omejitvami na področju bančništva in zavarovalništva;

iranski transportni sektor, zlasti podjetje Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) in njegove podružnce
ter zračni tovor;

ključne sektorje olinske in naftne industrije s prepovedjo novih vlaganj, tehnične pomoči in prenosov
tehnologij, opreme in storitev, povezanih s temi sektorji, zlasti tistih, ki so povezane z rafiniranjem,
utekočinjanjem in tehnologij z UZP;

in v nove prepovedi izdaje vizumov ter zamrznitve sredtsev, zlasti za Islamski revolucionarni gardni korpus..

Evropska unija je zavezana delu za rešitev vprašanja iranskega jedrskega programa po diplomatski poti. Zato
poziva Iran, da pokaže svojo pripravljenost za pridobitev zaupanja mednarodne skupnosti in da se odzove
na povabilo k obnovitvi pogajanj. Ponovno potrjuje veljavnost predlogov iz junija 2008, ki so bili Iranu.

Tisto, kar potrebujemo, so resna pogajanja o iranskem jedrskem programu in ostalih vprašanjih skupnega
interesa. Evropski svet je poudaril, da je visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko
pripravljena obnoviti pogovore v zvezi s tem.
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*
*     *

VPRAŠANJA KOMISIJI

Vprašanje št. 24 predložila Baroness Sarah Ludford(H-0336/10)

Zadeva: Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Srbijo

Svet je nedavno odpravil blokado postopka ratifikacije stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU
in Srbijo. Ta postopek je stal med drugim zato, ker Srbija ni predala osumljenih vojnih zločincev na begu
Mednarodnemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Prihodnja vključitev Srbije v EU je bistveni cilj. Vendar, glede na to, da sta obtožena Ratko Mladić in Goran
Hadžić še vedno na prostosti, katera sredstva bo uporabila Komisija, da zagotovi ne le še nadaljnje polno
sodelovanje Srbije z Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, vendar tudi
aretacijo preostalih obtoženih vojnih zločincev?

Odgovor

(EN) Odločitev o začetku postopka ratifikacije stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Srbijo je bil zelo
pozitiven razvoj. Celoten veljaven stabilizacijsko-pridružitveni sporazum pomeni, da bo Srbija nadaljevala
s pirbliževanjem vsem politikam EU preko pravno zavezujočega sporazuma. Komisija zdaj upa na hiter in
nemoten postopek ratifikacije.

Kar zadeva sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), bo ta pogoj
veljal za celotno vključevanje Srbije v EU. Polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo
Jugoslavijo (MKSJ) predstavlja bistveno sestavino stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in EU lahko
sporazum prekliče kadar koli, če Srbija ne izpolnjuje bistvenih sestavin.

Gospod Brammertz je 14. junija 2010 osebno pozanimal pri Svetu za zunanje zadeve. Potrebna so nadaljnja
prizadevanja na operativni strani in Komisija pričakuje, da bodo srbske oblasti v celoti upoštevale priporočila
gospoda Brammertza, da bi dosegle nadaljnje pozitivne rezultate.

Komisija bo še naprej pozorno spremljala sodelovanje Srbije z Mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) in srbske oblasti pozivala, da storijo vse, kar je v njihovi moči, dokler dva dva
preostala ubežnika MKSJ – namreč Ratko Mladić in Goran Hadžić – ne bosta ujeta in predana Hagu.

In za konec, Komisija bo predvsem nadaljevala z obravnanjem vprašanj v okviru svojega strukturnega dialoga
s srbskimi oblastmi, pa tudi tistih, ki jih bo objavila v svojem letnem poročilu novembra 2010.

*
*     *

Vprašanje št. 38 predložil Charalampos Angourakis(H-0314/10)

Zadeva: Odprava omejitev kabotaže za križarke

Grčijo zadnje čase pretresa razširjeno gibanje mornarjev proti načrtom vlade pod vodstvom stranke PASOK
za odpravo omejitev kabotaže za križarke, ki plujejo pod zastavami tretjih držav, ki niso članice Unije. Po
podatkih o križarkah za leto 2008, ki jih je predložil Evropski svet, je v sektorju križarjenj v Evropi zaposlenih
več kot 50 000 mornarjev. Trditve, da bi „zdrava konkurenca” koristila razvoju turizma, so ovržene s podatki,
ki kažejo, da je večina križark registrirana pod zastavami ugodnosti držav članic Evropske unije in tretjih
držav, pri čemer so mornarji surovo izkoriščani. 83 % tega ladjevja je v lasti petih monopolnih pomorskih
podjetij.

Ali Komisija ne nemi, da bi odprava omejitev kabotaže za križarke koristila monopolnim skupinam podjetij
v sektorju, ki imajo od izkoriščanja mornarjev velike koristi? Ali se bo množično izkoriščanje grških mornarjev,
ki delajo na križarkah, še okrepilo?

Odgovor

(EN) Kot je Komisija že omenila v svojem odgovoru na vprašanje za ustni odgovor H-0227/10, zahteva
pravo EU od držav članic, da odprejo kabotažo, vključno s križarjenji z ladjami, ki plujejo pod zastavo EU,
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kar pa ne velja tudi za tiste ladje, ki ne plujejo pod zastavo EU. Države članice lahko kljub vsemu to storijo.
Komisija se ne namerava vmešavati v odločitve Grčije, da odpre kabotažo za križarke, ki plujejo pod zastavami
tretjih držav, niti ne namerava razglabljati o gospodarskih koristih takšne izbire.

Socialna pravila EU, ki veljajo za ladje iz drugih držav članic, so enaka tistim, ki veljajo na krovu ladij, ki
plujejo pod grško zastavo. Takšna pravila zagotvaljajo ustrezen niz minimalnih zahtev, ki preprečujejo, da
bi bili delovni pogoji „surovi“, kot nava spoštovani poslanec.

Poleg tega bi Komisija rada poudarila, da Direktiva 1999/63/ES(7) o sporazmu o razporejanju delovnega
časa pomorščakov, sklenjenim med socialnimi partnerji, velja za pomorščake na krovu vsake morske ladje,
bodisi v javni bodisi v zasebni lasti, ki je registrirana na ozemlju katere koli države članice in se navadno
uporablja za pomorske trgovske posle. Določa minimalne zahteve v zvezi z delovnimi pogoji pomorščakov,
namreč največjega tedenskega delovnega časa, minimalne starosti za nočno delo ali za delo na krovu ladje,
plačan letni dopust...Poleg tega Direktiva 1999/95/ES(8) zagotavlja preverjanje in uveljavljanje skladnosti z
Direktivo 1999/63/ES na ladjah, ki pristanejo v pristaniščih držav članic, da bi izboljšali varnost v pomorstvu,
delovne pogoje ter zdravje in varnost pomorščakov na ladjah. To velja za vsako ladjo, ki pristane v pristaniščih
držav članic, ne glede na kraj njihove registracije.

Predvideno je, da bo enak mehanizem izvajala Direktiva 2009/13/ES(9) in zagotovila, da se bodo uporabljali
delovni standardi v pomorstvu, ki jih vzpostavlja na krovu ladij iz EU in tistih, ki niso iz EU, ki pristajajo v
pristaniščih EU, ko bo uveljavljena Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu.

*
*     *

Vprašanje št. 39 predložila Vilija Blinkevičiūtė(H-0316/10)

Zadeva: Odobritev mikrokreditov

Marca letos je bil sprejet sklep Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi mikrokreditov v okviru instrumenta
Progress. Komisija je obljubila, da bo sklep začel veljati letos poleti in da bodo nacionalni ponudniki kreditov
lahko začeli z odobritvami kreditov v začetku naslednjega leta, ko bodo prejeli sredstva Evropskega
investicijskega sklada. Komisija se že nekaj časa pogaja z Evropskim investicijskim skladom o konkretnih
pogojih za prenos sredstev (člen 5(2) sklepa), vendar se še ne ve, kdaj bodo pogajanja zaključena, čeprav se
je Komisija zavezala, da bo Svet obveščala o poteku pogajanj. Ali bi Komisija lahko povedala, kako dolgo
bodo še trajala pogajanja z Evropskim investicijskim skladom in kdaj je predviden konec pogajanj?

Odgovor

(EN) Komisija spoštovano poslanko z veseljem obvešča, da bodo sredstva evropskega mikrofinančnega
instrumeta Progress dodeljena v dveh okvirih:

Jamstva za mikro posojila (do 25 000 EUR), odobrena končnim upravičencem;

posojila in capital, odobrena finančnim posrednikom, da bi razširili svoje možnosti za zagotavljanje
mikrokreditov končnim upravičencem.

Pogajanja z Evropskim investicijskim skladom (EIS) o izvajanju jamstev evropskega mikrofinančnega
instrumeta Progress so zaključena. Po podpisu okvirnega sporazuma bo EIS v prvih tednih julija objavil
razpis za prijavo interesa za posrednike. Na razpis se bodo lahko prijavili finančni posredniki iz vseh držav
članic in bo objavljen na spletni strani EIS (http://www.eif.org" ). S tem razpisom bodo omogočena posojila,
ki bodo zajamčena s sredstvi EU. Prispevek Unije v višini 25 milijonov EUR k evropskmu mikrofinančnemu
instrumetu Progress bo namenjenih tem jamstvom.

(7) Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o Sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov,
sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu
Evropske unije (FST), UL L 167, 2.7.1999

(8) Direktiva 1999/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem
času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti , UL L 14, 20.1.2000

(9) Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev
Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v
pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES, UL L 124, 20.5.2009
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Pogajanja za drugi okvir trenutno še potekajo. Ta zahteva vzpostavitev posebnega naložbenega sredstva
skupaj z Evropsko investicijsko banko (EIB), EIS in Komisijo. Ta drugi okvir evropskega mikrofinančnega
instrumenta Progress bi naj bil uveden konec leta 2010. Preostanek prispevka Unije (75 milijonov EUR) bo
vloženih v to posebno sredstvo, ki bo vzpostavljeno letošnjo jesen. Pričakuje se, dab o Evropska investicijska
banka prispevku Unije dodala do 100 milijonov EUR.

Nadaljnje onformacije v zvezi z evropskim mikrofinančmim instrumentom Progres so na voljo:
http://www.ec.europa.eu/epmf"

.

*
*     *

Vprašanje št. 40 predložil Salvatore Iacolino(H-0317/10)

Zadeva: Finančna podpora migracijskim politikam v evro-sredozemskem območju

Unija za Sredozemlje je z ustanovitvijo sekretariata, ki bo zagotavljal operativno podporo pri uresničevanju
velikih regionalnih strateških projektov, dobila nov zagon. Kot kaže bosta Komisija in Evropska investicijska
banka v prihodnjih letih med drugim zagotovili ustrezno finančno kritje za energetski in vodni sektor,
infrastrukturo, promet in razvoj podjetij. Zaradi tega nastaja vtis, da je bila tudi Unija za Sredozemlje podobno
kot migracijske politike Evropske unije na tem področju precej neučinkovita.

Ali lahko Komisija pojasni, kateri ukrepi so bili uvedeni za izboljšanje sodelovanja s tretjimi državami pri
upravljanju migracijskih tokov?

Kako namerava Komisija zagotoviti – bliža se namreč določitev finančne perspektive 2014–2020, da bodo
podpori migracijskim politikam v evro-sredozemskem območju namenjena ustrezna finančna sredstva?

Odgovor

(EN) Komisija se ukvarja z uresničevanjem velikopoteznih ciljev, ki so določeni v stockholmskem programu.
Slednji na področju priseljevanja predvideva začetek in izvajanje številnih novih pobud tako na področju
zakonitega priseljevanja, pa tudi boja proti nezakonitemu priseljevanju in krepitve zunanjih mej. Nedavni
predlog Komisije(10) o krepitvi zmogljivosti agencije Frontex ter predlogi o sezonskih delavcih in premeščanju
znotraj podjetja, ki bodo kmalu sprejeti, so vpisani med te cilje.

V zvezi s tretjimi državami pa stockholmski program zagovarja nadaljnji razvoj sodelovanja z državami
izvora in tranzita migracije, ki je v skladu z globalnim pristopom k vprašanju migracij. Znotraj tega konteksta
Komisija meni, da je upravljanje migracijskih tokov na območju Sredozemlja ključnega pomena in je tej
temi namenila glavno pozornost.

Prizadevanja Komisije so bila prenesena v okrepljen dialog in sodelovanje, ki imata tako dvostranski kot tudi
regionalni značaj, z državami severne in podsaharske Afrike, kjer so migracijski tokovi usmerjeni v
Sredozemlje, odkoder izvirajo. Poleg tega je Komisija financirala projekte, katerih cilj je spodbujati boljše
upravljanje priseljevanja, vključno s projekti, ki so usmerjeni v boj proti nezakonitemu priseljevanju, v
olajšanje uporabe pravnih kanalov za priseljevanje, povezav med priseljevanjem in razvojem, v spodbujanje
pravic priseljencev in v podporo spoštovanja pravic beguncev.

Pobude EU, ki jih podpira Komisija v sredozemskih državah, ki niso članice EU na področju priseljevanja,
se financirajo tako prek finančnega instrumenta EU, ki je oblikovan za sodelovanje s posebnimi regijami
(program MEDA do leta2006 in Evropski instrument sosedstva in partnerstva od leta 2007 dalje), pa tudi
prek finančnega instrumenta EU, ki je oblikovan za sodelovanje EU s tretjimi državami na področju
priseljevanja (program Aeneas do leta 2006, zdaj Tematski program).

Ne da bi napovedovala izid razprav o prihodnjem finančnem okviru 2014–2020, Komisija meni, da bo za
EU ključnega pomena, da bo razpolagala z ustreznimi finančnimi sredstvi za obravnavanje izzivov, s katerimi
se sooča na področju priseljevanja, na vključujoč in uravnotežen način, in da bo omogočila trdno sodelovanje
z vsemi svojimi partnerji, zlasti v Sredozemlju.

(10) COM (2010) 61 konč.
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*
*     *

Vprašanje št. 42 predložil Seán Kelly(H-0322/10)

Zadeva: Turizem in mednarodna trgovina

Turizem je v smislu prihodkov od prodaje in zaposlovanja tretji največji gospodarski sektor v EU ter prispeva
5 % k BDP EU, saj zajema skoraj dva milijona podjetij, večinoma malih in srednjih, ki zaposlujejo 9,7 milijona
oseb v EU.

Ali je Komisija ob upoštevanju zgoraj navedenega oblikovala strategije za spodbujanje turizma EU na
svetovnih trgih, še posebej v državah skupine BRIC, katerih vse večja blaginja in vse višji življenjski standard
bi lahko turističnemu sektorju EU zagotovila znaten in naraščajoč trgovinski potencial?

Odgovor

(FR) Evropska unija še vedno ostaja na prvem mestu med svetovnimi turističnimi destinacijami, in sicer s
370 milijoni turističnih obiskov ali 40% obiskov po vsem svetu(11), od katerih jih je 7,6 milijonov iz držav
skupine BRIC (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), pomembno povečanje preko 4,2 milijona leta 2004.
Kitajska je še posebno dober primer, saj se je ne glede na gospodarsko krizo število kitajskih turistov, ki
potujejo v tujino, povečalo za 5,2 % na 42,2 milijona leta 2009, v primerjavi s 7 milijoni leta 2001. Še večje
povečanje pa je bilo mogoče zabeležiti pri njihovi porabi, ki je na primer med letoma 2008 in 2009 narasla
za 16 % na približno 42 milijard USD.

Po ocenah Svetovne turistične organizacije (WTO) bi se morali turistični obiski v Evropi v prihodnjih letih
občutno povečati. Vendar pa se evropska turistična industrija sooča z vse večjo mednarodno konkurenco,
z državami v vzponu ali razvoju, kljub njihovemu potencialu kot virov turizma za Evropo, ki privablja vse
večje število turistov.

Pri soočanju s svojo konkurenco mora Evropa ponuditi trajnosten in visokokakovosten turizem ter razviti
skupno strategijo za utrjevanje podobe in profila Evrope kot zbirke turističnih destinacij med tretjimi
državami, zlasti državami iz skupine BRIC, ki imajo velik potencial kot viri za turizem. Da bi to storila,bo
morala Evropa izkoristiti konkurenčnost in trajnost evropskega turizma(12). Poleg tega bo nujno tudi okrepiti
sodelovanje s tistimi državami, katerih prebivalstvo lahko zagotovi pomemben vir obiskovalcev evropskih
destinacij, ko se bo povišal njihov življenjski standard.

Ob upoštevanju intenzivnosti mednarodne konkurence, pa tudi potenciala števila tretjih držav kot virov za
turizem v Evropi, je nujno izvajati dejavnosti, katerih cilj je spodbujanje turističnega povpraševanja za Evropo.

V prizadevanjih za dosego tega cilja, novo sporočilo „Evropa, turistična destinacija št. 1 na svetu -novi politični
okvir za turizem v Evropi“, ki je bilo sprejeto 30. junija, opredeljuje strategijo za utrjevanje podobe in profila
Evrope kot zbirke trajnostnih in visokokakovostnih turističnih destinacij(13):

- ustvariti pristno „ evropsko znamko“ v sodelovanju z državami članicami, da bi dopolnili prizadevanja na
področju spodbujanja na nacionalni in regionalni ravni in omogočili, da bi se evropske destinacije razlikovale
od ostalih mednarodnih destinacij

- spodbujati spletno stran „visiteurope.com“, da bi povečali privlačnost Evrope kot zbirke trajnostnih in
visokokakovostnih turističnih destinacij, zlasti med državami v vzponu

- spodbujati skupne promocijske dejavnosti na večjih mednarodnih dogodkih ali obsežnih turističnih sejmih
in razstavah

- krepiti sodelovanje evropske unije v mednarodnih organih, zlasti znotraj okvira Svetovne turistične
organizacije, OECD, T20 in Euro-Med

(11) Barometer Svetovne turistične organizacije WTO, zv. 8, januar 2010 – podatki za leto 2008
(12) Študija o konkurenčnosti turistične industrije EU, september 2009 (prim.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0).
(13) ostale prednostne naloge pa so: Krepiti konkurenčnost v evropskem turističnem sektorju; spodbujati razvoj

trajnostnega, odgovornega in visokokakovostnega turizma; povečati potencial finančnih politik EU in instrumentov
za razvoj turizma
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- spodbujati podobo in profil Evrope kot zbirke trajnostnih in visokokakovostnih turističnih destinacij na
svetovnih trgih, zlasti v državah iz skupine BRIC (pa tudi Združenih držav in Japonske), prek skupnih pobud
z državami članicami in evropsko industrijo.

*
*     *

Vprašanje št. 43 predložila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg(H-0324/10)

Zadeva: Ukrepi na področju kulture v okviru strategije Evropa 2020

Komisija je v strategiji Evropa 2020 predlagala konkretne cilje za boj proti brezposelnosti, financiranje
raziskav in boj proti podnebnim spremembam, pri tem pa je pozabila na pomen, ki ga ima za blaginjo Evrope
v širšem smislu, kultura. Po podatkih iz poročila Komisije iz julija 2009 je sektor kulture leta 2003 v EU
ustvaril prihodke v višini 654 milijard evrov, kar znaša 2,6% BDP Unije. Muzeji v Parizu h gospodarstvu
letno prispevajo od 1,84 do 2,64 milijard evrov ter okoli 43 000 delovnih mest. Vpliv kulture na gospodarstvo
je danes nesporen, saj ta sektor ustvarja delovna mesta in povečuje turistično privlačnost regij.

Kako namerava Komisija v okviru strategije Evropa 2020 izkoristiti potencial kulture in ustvarjanja? Zakaj
se v osnutku strategije kulturi ne namenja posebnega mesta? Ali je edina zamisel, ki jo ima Komisija na tem
področju, podpora procesu digitalizacije? Zakaj v sporočilu niso omenjene prednostne naloge, kot je zaščita
evropske dediščine?

Odgovor

(EN) Komisija se strinja s stališčem spoštovanega poslanca, da predstavljajo kultura in z njo povezane industrije
pomembno gonilno silo evropskega gospodarstva, zlasti za doseganje glavnih ciljev strategije Evropa 2020.
Če niso izrecno omenjene v dokumentu Komisije, gre to pripisati dejstvu, da strategija Evropa 2020 ni
specifična za sektor. Kultura, pa tudi kulturne in ustvarjalne industrije, morajo seveda odigrati jasno vlogo
v vsaj štirih izmed vodilnih pobud strategije Evropa 2020: „Inovacijski potencial Unije“, „Digitalna agenda
za Evropo“, „Industrijska politika za dobo globalizacije“ in „Program za nova znanja in spretnosti in nova
delovna mesta“.

Javno posvetovanje o zeleni knjigi o „Sprostitvi potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij“, ki je bila
sprejeta 27. aprila 2010, bo Komisiji pomagala pri zagotavljanju okolja, ki bo v oporo tem industrijam in
spodbujalo njihov prispevek k zgoraj omenjenim pobudam. Komisija bo uporabila prispevke, ki jih je prejela
za oblikovanje operativnih sklepov, ki se bodo izvajali bodisi z uporabo obstoječih orodij EU bodisi kot del
prihodnjih finančnih perspektiv. Cilj je, da bodo programi EU in politike, ki vplivajo na kulturne in ustvarjalne
industrije – pa tudi na celoten sektor kulture –, pripravljeni za ta namen.

Ob upoštevanju tega bo Komisija v podporo ustvarjalnih industrij sprožila različne pobude že
leta 2010 in 2011. Program MEDIA bo vzpostavil jamstveni sklad za avdiovizualno produkcijo in uvedel
podporo digitalizaciji kina. Evropsko združenje ustvarjalnih industrij bo v kontekstu Okvirnega programa
za konkurenčnost in inovativnost usmerjeno v mobilizacijo večje in boljše podpore inovacij za nadaljnji
razvoj ustvarjalnih industrij prek vzajemnega učenja in pilotnih dejavnosti.

Komisija se v celoti strinja, da mora evropska kulturna dediščina odigrati pomembno vlogo ne le na kulturnem
in družbenem področju, temveč tudi kot bistven vir za gospodarski in teritorialni razvoj. Komisija to dejavno
spodbuja kot del Evropske agende za kulturo prek Kulturnega programa EU 2007–2013 in ostalih programov
financiranja EU, zlasti strukturnih skladov Kohezijske politike. Še več, nastajajo novi instrumenti. Komisija
je nedavno sprejela predlog za uvedbo znaka evropske dediščine s strani Evropske unije. Ta predlog je bil
med prvimi, ki ga je sprejela nova Komisija takoj po prevzemu mandata, njegov cilj pa je izpostaviti mesta,
ki slavijo in simbolično prikazujejo evropsko povezovanje, ideale in zgodovino. Komisija je trdno prepričana,
da lahko za znak postane dobro prepoznavna in dragocena pobuda za Evropsko unijo.

*
*     *
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Vprašanje št. 44 predložil Bendt Bendtsen(H-0332/10)

Zadeva: Prepoved privezovanja svinj po letu 2013

V Direktivi Sveta 2001/88/ES(14) z dne 23. oktobra 2001 (kodificirana v Direktivi Sveta 2008/120/ES(15))
je določeno, da bo od leta 2013 prepovedano privezovanje svinj. Države članice bodo imele do leta 2013
dvanajst let časa za prilagoditev.

Ali se Komisija glede na navedeno strinja, da bi vsakršno odstopanje od omenjenih določb ali njihov pregled
v tem trenutku izkrivilo konkurenco, saj bi bilo škodljivo za države, ki so že izpeljale obsežne reforme v
skladu s temi določbami?

Ali bo Komisija predložila/zbrala podatke o tem, kolikšen je delež neprivezanih svinj v vsaki državi članici
in kakšen je napredek, odkar so bile sprejete omenjene določbe?

Ali obstajajo prehodne določbe za države, ki so pristopile k EU po sprejetju teh določb?

Kako namerava Komisija zagotoviti skladnost s temi določbami? Katere sankcije so na voljo?

Odgovor

(EN) Komisija se strinja s spoštovanim poslancem, da bi preložitev roka 1. januarja 2013, ki je določen v
Direktivi 2008/120/ES(16) za razvrščanje svinj in mladic v skupine, pomenila za pridelovalce, ki so že vložili
sredstva za izpolnitev tega roka, konkurenčno škodo.

Komisija nima razpoložljivih podatkov o deležu svinj in mladic v EU, ki so nastanjene v skupinah. Poročila
inšekcijske službe Komisije Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov, DG SANCO, (Evropski
urad za prehrano in veterino v Grangeu – Irska) kaže, da so nekatere države članiceb bolje pripravljene na
izpolnitev roka 1. januarja 2013 kot druge.

Vse nove države članice so bile seznanjene z rokom 1. januarja 2013. Poleg tega so programi financiranja
EU zagotovili možnosti za države kandidatke, da te ustanove ustrezno nadgradijo.

Države članice so v prvi vrsti odgovorne za izvajanje Direktive 2008/120/ES. Komisija kot varuhonja Pogodb
zagotoviti, da države članice uporabljajo zakonodajo EU. V ta namen Evropski urad za prehrano in veterino
v državah članicah redno izvaja kontrole na kraju samem. Med temi kontrolami so pregledane prašičje farme
in sistem kontrol, ki so ga uvedle države članice, da bi zagotovili oceno uporabe prava EU.

Če bo dovolj dokazov pokazalo, da upravna praksa v posamezni državi članici na splošno in dosledno ni
skladna z določbami Direktive, lahko Komisija v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije
razmisli o uvedbi postopkov za ugotavljanje kršitev proti zadevni državi članici.

*
*     *

Vprašanje št. 45 predložil Ivo Belet(H-0335/10)

Zadeva: Dajatve za mednarodne letalske vozovnice

Po Franciji, Veliki Britaniji in Irski se je zdaj tudi Nemčija odločila, da bo uvedla dajatev za mednarodne
letalske vozovnice. Dajatev se bo spreminjala glede na različna merila, kot so cena, hrup in poraba goriva.

Takšne dajatve ustvarjajo neenakosti med različnimi evropskimi letališči. Ali bo Komisija s tem v zvezi
sprejela ukrepe, da bi takšne dajatve usklajevala na evropski ravni?

Ali bo Komisija pregledala ureditev davka na dodano vrednost v sektorju letalskega prometa, saj ta dajatev
deloma izravnava dejstvo, da se za mednarodne letalske vozovnice ne pobira davek na dodano vrednost?

(14) UL L 316, 1. 12. 2001, str. 1.
(15) UL L 47, 18. 2. 2009, str. 5.
(16) UL L 47, 18.2.2009, str. 5.
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Odgovor

(EN) Komisija zavzema strog pristop za zagotavljanje, da dajatve v sektorju letalskega prometa v državah
članicah ne bodo predstavljale ovir za učinkovitost notranjega trga za letalske storitve.

Iz tega razloga je Komisija preučila številne dajatve, ki so jih v zadnjih letih uvedle države članice, da bi
zagotovila, da te ne ovirajo notranjega trga z nesorazmernimi obremenitvami delovanja čezmejnih letalskih
storitev v primerjavi s storitvami, ki se upravljajo znotraj držav članic.

Vendar pa letališča ter storitve, ki jih ta upravljajo, delujejo znotraj političnega okolja, ki ga delno urejajo
evropski in delno nacionalni ali regionalni predpisi. Poleg tega pa obstoj različnih režimov dajatev, ki veljajo
v državah članicah za letalske vozovnice in pristojbine, sami po sebi ne predstavljajo ovire za pošteno
konkurenco med letališči.

Glede dajatev za letalske vozovnice/pristojbine je treba upoštevati tudi člen 1(3) Direktive 2008/118/ES o
splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS(17), ki zagotavlja, da lahko države
članice uporabijo posredne davke za storitve (kot denimo letalske vozovnice/pristojbine) pod pogojem, da
teh ni mogoče označiti kot prometne davke in da ne zagotavljajo pravice do formalnosti, povezanih s
prestopom mej.

Komisija bi se prav tako sklicevala na delovni dokument svojih služb z dne 1. septembra 2005(18), ki vsebuje
analizo o tem, kako bi lahko države članice EU uporabile solidarnostni prispevek od letalskih vozovnic kot
vir razvojne pomoči, da bi pripomogle k doseganju razvojnih ciljev tisočletja. O tem dokumentu je razpravljal
Svet ECOFIN, ki pa te možnosti ni uresničil.

Komisija namerava obravnavati pomanjkljivosti v sedanjem sistemu DDV, da bi med drugim vzpostavila
učinkovitejši notranji trg, preprečevala in se borila proti goljufijam, okrepila pobiranje DDV in pomagala
podjetjem postati bolj konkurenčna. V ta namen namerava Komisija proti koncu letošnjega leta predložiti
zeleno knjigo. Temu bo verjetno sledilo srečanje na visoki ravni z državami članicami. Na javnih posvetovanjih
in konferenci se bodo skušala pridobiti stališča tako s strani javnosti, podjetij in strokovnjakov na področju
DDV. Rezultat bo predstavljalo sporočilo leta 2011, ki bo določil nove prednostne naloge na področju DDV.

*
*     *

Vprašanje št. 46 predložila Kathleen Van Brempt(H-0343/10)

Zadeva: Aktivnosti kolumbijske tajne službe in sporazum o prosti trgovini s Kolumbijo

Pred kratkim sta kolumbijski in mednarodni tisk razkrila operacijo „Operación EUROPA“ kolumbijske tajne
službe. Namen te operacije bil omajati verodostojnost evropskega pravnega sistema, pododbora za človekove
pravice Evropskega parlamenta in visokega komisarja za človekove pravice Združenih narodov, različnih
organov, nevladnih organizacij in evropskih državljanov ter vplivati nanje.

Ali je Komisija vedela, da si uradni organi Republike Kolumbije dejavno prizadevajo za to, da spodkopali
evropske institucije in omajali njihov ugled? Kako bodo te ugotovitve vplivale na sklenitev sporazuma o
prosti trgovini med EU in Kolumbijo?

Odgovor

(EN) Komisija se zaveda the obtožb in jih jemlje zelo resno. Zato je to zadevo večkrat načela v vsojem dialogu
s kolumbijsko vlado, med drugim tudi, ko je marca Komisijo obiskal direktor DAS (administrativnega oddelka
za varnost), Felipe Muñoz, pa tudi prek drugih stikov, ki so jih imele naše delegacije z obveščevalno službo
DAS in ostalimi vladnimi oddelki.

Komisija razume, da so bile preiskave teh primerov – in pomembnih dosjejev o dejavnostih nezakonitega
nadzora – izročene generalnemu tožistvu (Fiscalía) v kazensko preiskavo. Ta še traja in je že privedla do
prijetij in/ali odpuščanja številnih uradnikov obveščevalne skužbe DAS ter do vložitve kazenskih ali
disciplinskih ovadb proti nekaterim izmed njih.

(17) UL L9, 14.1.2009, str. 12.
(18) SEC(2005) 1067.
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Komisija prav tako razume, da so bile sproćene številne notranje reforme za preprečitev ponovitve škandala,
ki vključujejo prenehanje delovanja/razpustitev obveščevalne službe DAS, ustanovitev nove agencije, ki bo
predmet parlamentarnega nadzora, ter temeljito čiščenje arhovov obveščevalne službe DAS. Na izrecno
željo kolumbijske vlade ta postopek spremlja urad visokega komisarja Organizacije združenih narodov za
človekove pravice v Bogoti.

Po stališču Komisije, ki je delno oblikovano na podlagi preteklih izkušenj, je kolumbijska vlada pripravljena
pomagati pri razjasnitvi dejstev teh dogodkov in je odprta za izmenjavo ukrepov, ki se jih lahko sprejme za
obravnavanje le-teh. Komisija je prav tako seznanjena, da je veleposlanik kolumbije na skupnem srečanju
Delegacije EP za odnose z državami Andske skupnosti in pododbora Evropskega parlamenta za človekove
pravice 28. aprila 2010 dejal, da je kolumbijska vlada pripravljena direktorja obveščevalne službe DAS,
gospoda Muñoza, poslati v Bruselj za bolj poglobljene izmenjave z Evropskim parlamentom.

*
*     *

Vprašanje št. 47 predložil Georgios Toussas(H-0345/10)

Zadeva: Pomorske monopolistične družbe izkoriščajo mornarje

Izkoriščanje mornarjev s strani pomorskih monopolističnih družb je postalo splošen pojav. V dokaz je zlasti
to, kar se dogaja na ladjah ROPAX 1 in ROPAX 2, ki plujeta pod britansko zastavo in sta v lasti pomorskega
podjetja V – SHIPS”/”Adriatic Lines & Spa, ki izjavlja, da ima sedež v Italiji in zagotavlja redno linijo med
Korintom v Grčiji in Ravenno v Italiji. Posadki, ki štejeta 33 in 29 mornarjev (po zakonu bi jih morali imeti
najmanj 48), sestavljajo izključno Romuni, ki niso zavarovani in delajo za skrajno nizko plačo, v ozračju
ustrahovanja, ki ga izvajajo ladjarji in uslužbenci v agencijah za zaposlovanje. Mornarji so izčrpani zaradi
velikanskega dela, kršena je mednarodna konvencija 180 o organizaciji delovnega časa, tako da je ogrožena
celo njihova življenjska varnost na morju. Podjetje, ki je lastnik ladij, poleg tega, da krši obstoječo nezadostno
zakonodajo, celo toži mornarje, ki se mu upajo zakonito zoperstaviti.

Kakšno stališče bo zavzela Komisija do izkoriščanja mornarjev s strani lastnikov omenjenih ladij? Ali to
podjetje dobiva podporo Skupnosti za vzdrževanje stalnih linij in za ladji ROPAΧ 1 in ROPAX 2? Ali Komisija
obsoja obnašanje podjetja v škodo svojih mornarjev?

Odgovor

(EN) Komisija ni seznanjena s posebnimi razmerami, ki jih opisuje spoštovani poslanec.

Komisija poudarja, da Direktiva 1999/63/ES(19) določa jasne minimalne standarde glede delovnega časa in
počitka na krovu vsake morske ladje, ki je registrirana na ozemlju katere koli države članice in se navadno
uporablja za pomorske trgovske posle. Vse države članice so to Direktivo prenesle v svoj pravni red. Po
členu 3 te Direktive „morajo države članice sprejeti vse ukrepe, da lahko neprestano zagotovijo cilje, ki jih
nalaga ta direktiva“. Direktiva1999/63/ES uvaja na ravni EU enake standarde, kot so tisti, ki jih vsebuje
Konvencija 180 Mednarodne organizacije dela (MOD). Komisija opozarja, da so po pravu EU države članice
odgovorne za zagotavljanje, da se nacionalna zakonodaja, ki izvaja direkitve EU uprablja pravilno in
učinkovito.

V skladu s členom 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije nima EU na podorčju plačil nobene pristojnosti.
Vendar pa se uporabljajo pravne določbe EU o prostem pretoku delavcev, ki prepoveduje disriminacijo na
podlagi narodnosti.

Če bodo razmere, ki jih opisuje spoštovani poslanec, potrjene, bo Komisija zadevne strani povabila, da se
obrnejo po pravno varstvo, vključno z uporabo nacinalnih zunajsodnih ali sodnih postopkov, če bo to
potrebno.

Kar zadeva financiranje, to podjetje ne prejema nobene podpore iz skladov, ki jih neposredno upravljajo
službe Komisije.

(19) Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov,
sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu
Evropske unije (FST), UL L 167, 2.7.1999 Evropski sporazum glede razporejanja delovnega časa
pomorščakov UL L 167, 2.7.1999
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*
*     *

Vprašanje št. 48 predložil Konrad Szymański(H-0349/10)

Zadeva: Partnerstvo za modernizacijo in vzhodno partnerstvo

Evropska unija v želji, da bi okrepila vzhodno partnerstvo, Rusiji predlaga partnerstvo za modernizacijo.

V kolikšni meri krepijo cilji partnerstva za modernizacijo doslednost politike Unije pri vzhodnemu
partnerstvu?

Koliko se bo v okviru partnerstva za modernizacijo predvidoma izvajalo načelo vzajemnosti v razvoju
gospodarskih odnosov in pri napredku glede spoštovanja človekovih pravic, zlasti pravice izražanja in tiska?

Ali namerava Unija zagovarjati načelo sorazmernosti pri ukinitvi viz za državljane Ruske federacije in držav
članic vzhodnega partnerstva?

Odgovor

(EN) Ciljvzhodnega partnerstva je spodbujanje politične povezanosti in gospodarskega povezovanja med
šestimi državami vzhodnega sosedstva in EU. Podobno kot partnerstvo za modernizacijo z Rusijo skuša v
bistvu vzhodno partnerstvo podpreti prizadevanja za celovito domačo reformo. Kot takšni sta obe pobudi
med seboj skladni in podpirata druga drugo.

Da bi bila uspešna, morajo prizadevanja za vsako reformo in modernizacijo temeljiti na pravni državi,
demokratičnih vrednotah in spoštovati prvaice državljanov, prav tako pa morajo aktivno vključevati tudi
civilno družbo. Zato so v partnerstvu za modernizacijo EU–Rusija kot prednostna področja predstavljeni
učinkovito delovanje sodstva, krepitev boja proti korupciji in spodbujanje dialoga s civilno družbo.

Kar zadeva vprašanje liberalizacijo vizumske ureditve, predstavlja ta dolgoročni cilj EU, tako glede Rusije
kot tudi drugih držav vzhodnega partnerstva. Medtem ko predstavlja regionalna usklajenost resnično
pomemben element naše vizumske politike, pa je uresničitev cilja liberalizacije vizumske ureditve odvisna
predvsem od pogojev za dobro vodeno in varno mobilnost, ki se uvaja z vsako posamezno državo.

Kar zadeva pot naprej, je bilo nedavno dogovorjeno z Ukrajino, da se premakne k popolnoma delujoči fazi
dialoga o vizumih in dela v smeri razvoja akcijskega načrta, ki bo določil vse tehnične pogoje, ki jih mora
Ukrajina izpolniti pred morebitno vzpostavitvijo brezvizumskega ražima. V zvezi z Rusijo se skušamo
postopno premakniti naprej na podlagi pristopa, usmerjenega v rezultate. Postopni ukrepi, ki podpirajo
mobilnost državlajnov in liberalizacijo vizumske ureditve, se prav tako sprejemajo ob upoštevanju drugih
držav vzhodnega partnerstva.

*
*     *

Vprašanje št. 49 predložil Saïd El Khadraoui(H-0350/10)

Zadeva: Aplikacija za iPhone za spletno načrtovanje poti pri belgijskem železniškem podjetju
NMBS/SNCB

V belgijskih tiskanih medijih so se pojavila številna poročila o posamezniku, ki je razvil spletno aplikacijo
za mobilni telefon za načrtovanje poti z vlakom. To aplikacijo je ta oseba ponudila brezplačno na spletnem
mestu http://www.irail.be" . Podjetje NMBS/SNCB je tudi samo nedavno razvilo podobno aplikacijo in trdi,
da so bile kršene njegove pravice intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice in pravice do baz podatkov.

Glede na to, da je izhodišče Komisije doseči trajnostno, integrirano evropsko prometno omrežje, ali Komisija
podpira zamisel, da so vse možne informacije prosto dostopne potnikom, tudi če to ne vključuje uradnih
komunikacijskih kanalov? Ali Komisija meni, da bi bilo treba takšne aplikacije spodbujati, da bi dosegli
integriran informacijski sistem in sistem izdajanja vozovnic za vse načine prevoza?

Odgovor

(EN) Komisija ni seznanjena z natančnimi dejstvi v zvezi s primerom, ki je omenjeno v vprašanju. Medtem
ko drži, da zaslužijo določene podatkovne zbirke na račun naložb pri pridobivanju informacij, ki jih te
vsebujejo, varstvo avtorskih pravic, pa je varstvi običajno zavrnjeno, če podatki niso pridobljeni iz različnih
neodvisnih virov. Zato je eno izmed ključnih vprašanj, ali upravljavec železnic objavi svoje lastne podatke
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ali podatke, zbrane iz različnih drugih virov (prim. British Horseracing Board proti William Hill,
9. novembra 2004, zadeva C-302/02).

Kar zadeva vprašanje prosto dostopnih informacijah o potnikih, vsebujeta člen 10 in Priloga II Uredbe (ES)
št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov
v železniškem prometu določbe v zvezi z mehanizmi rezervacij za potovanja v vseevropskem železniškem
omrežju, katerih cilj je izboljšati usklajenost in standardizacijo med upravljavci sistema rezervacij v
železniškem prometu v različnih državah članicah. Železniška podjetja in prodajalci vozovnic bodo morali
uporabljati računalniško podprti sistem informiranja in rezervacij za železniški promet, kot to zahteva
člen 10 Uredbe.

Doseganje integriranega informacijskega sistema in sistema izdajanja vozovnic za vse načine prevoza bi
predstavljalo pomemben korak naprej pri vzpostavljanju enotnega evropskega prometnega območja in bi
državljanom ter poslovnim strankam nudilo učinkovite, trajnostne in zanesljive prevozne storitve. V svojem
akcijskem načrtu za mobilnost v mestih(20) sije Komisija zadala končni cilj, da bo uporabnikom zagotovila
enotni portal javnega prevoza na ravni EU na internetu, s posebnim poudarkom na glavnih vozliščih omrežja
TEN-T. V skladu s tem Komisija zelo dejavno podpira raziskave, razvoj in uvedbo integriranega sistema
potovalnih informacij in sistema izdajanja vozovnic.

Na tem področju obstajajo številni obetavni projekti raziskav in razvoja (npr. iTravel, WISETRIP, LINK) in
posebno prednostno nalogo predstavlja akcijski načrt ITS ter predlagana direktiva ITS. V okviru akcijskega
načrta ITS je poseben poudarek namenjen enostavnemu dostopu in izmenjavi prometnih in potovalnih
podatkov s ciljem, potnikom zagotoviti storitve od vrat do vrat. Postopki za namensko delavnico od
21. junija 2010 bodo kmalu objavljeni na spletni strani EUROPA (prim. Prevoz/Inteligentni prevozni
sistemu/Ceste/Akcijski načrt ITS). Ko bo sprejeta direktiva ITS (COD/2008/0263), bo Komisija izboljšala
zavezujoče specifikacije za večmodalne potovalne informacije.

Komisija tudi namerava leta 2011 sprejeti posebne skupne standarde za železnice (poznane kot „Telematske
aplikacije za potnike – Tehnične specifikacije za interoperabilnost“, vključno s povezavami z drugimi načini
prevoza(21) kar predstavlja prvi korak k doseganju tega cilja. Omogočanje razvoja aplikacij mobilnega prevoza
v skladu s temi standardi bo koristno za mobilnost državljanov. Ključno vprašanje tega procesa je dajanje
na voljo točnih podatkov in v realnem času. Komisija bo razmislila o načinih, kako uresničiti ta cilj.

*
*     *

(20) COM (2009) 490
(21) Glej tudi Vprašanje za pisni odgovor E-5674/09 predložil gospod Simpson

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
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