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PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

1. Otvoritev seje

2. Sestava odborov: gl. zapisnik

3. Sklepi posebne seje Sveta Ecofin z dne 7. septembra (razprava)

Predsednica.   – Naslednja točka sta izjavi Sveta in Komisije o sklepih posebne seje Sveta
Ecofin z dne 7. septembra.

Didier Reynders,    predsedujoči Svetu. – (FR) Gospa predsednica, seja Sveta Ecofin, ki je
pravkar potekala v Bruslju, nam je omogočila napredek glede dveh zadev s sprejetjem
evropskega semestra v okviru proračunske konsolidacije in novih postopkov nadzora
proračuna ter tudi s sprejetjem sporazuma, doseženega v tristranskih pogovorih med
Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom, seveda o vseh besedilih o finančnem nadzoru.

Poleg tega smo začeli dve razpravi, ki se bosta konec tega meseca nadaljevali na neformalni
seji Sveta Ecofin in glede katerih upamo, da bomo v naslednjih šestih mesecih dosegli
napredek: o bančnih reševalnih skladih ali bančni dajatvi in o davku na finančne transakcije.

Povedal bi nekaj besed o obeh zadevah. V zvezi z evropskim semestrom naj povem, da je
to prvi korak in hkrati korak, ki nam bo naslednje leto s 1. januarjem omogočil uvesti nov
proračunski postopek s Komisijo. Spomladi bomo države članice pozvali, naj predložijo
določene proračunske podatke, parametre, ki jih uporabljajo za pripravo svojega proračuna,
širše smernice – brez podrobne preučitve vsakega razdelka –, preden nadaljujemo s tem
postopkom. Upamo tudi, da bomo med drugim lahko dodali nadaljnje določbe, tu pa
imam v mislih določbe v zvezi s sankcijami. V vsakem primeru bo predsedstvo podprlo
postopek za uveljavljanje teh sankcij na pobudo Komisije in, če bo mogoče, podelitev
posebne vloge komisarju za ekonomske in monetarne zadeve.

V zvezi z nadzorom sem se želel ponovno zahvaliti poročevalcem in vsem poslancem, ki
so sodelovali v tem poskusu dosege soglasja o različnih besedilih, ter tudi Komisiji,
Michaelu Barnierju in njegovim ekipam in prav tako zaporednim predsedstvom. Tu mislim
na špansko in švedsko predsedstvo, ki sta predsedovali pred nami. Zdaj imamo besedila,
ki nam bodo od 1. januarja prihodnjega leta omogočila vzpostaviti nove nadzorne in
inšpekcijske strukture ter Odbor za sistemska tveganja. Ta postopek nam bo omogočil
napredek pod pravimi pogoji z novo arhitekturo za finančni sistem in njegov nadzor.

Izpostavil bi samo, da še nismo končali, čeprav je bil to vsekakor dolg postopek; to je prej
začetek evropske organizacije nove vrste in zelo verjetno začetek dolgotrajnih razprav,
katerih posledica bo sprejetje različnih besedil, ki jih bo imel komisar Barnier priložnost
predstaviti v naslednjih tednih. Prizadevali si bomo držati se natančnega časovnega
razporeda za to vprašanje.

Zdaj sem se posvetil dvema točkama, ki sta bili predmet uradnih sklepov Sveta Ecofin.
Poleg tega so razprave, kot sem dejal, potekale o dveh drugih vprašanjih: o bančnih
reševalnih skladih ali bančni dajatvi in – razprave je treba dobro ločiti – o davku na finančne
transakcije.
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Menim, da je glede bančne dajatve in bančnih reševalnih skladov razprava, ki je potekala
med sejo Sveta Ecofin, dala številne smernice, ki bodo Komisiji omogočili podati
podrobnejše in bolj specifične predloge. Prepričan sem, da bi lahko z enakim proaktivnim
pristopom, kot smo ga uporabili za finančni nadzor, v prihodnjih mesecih zaključili to
razpravo z vzpostavitvijo mehanizmov, ki bodo zagotovili resnično usklajevanje po Evropi.
Nekatere države so že uveljavile davek za bančni sektor, vendar pa je pomembno, da
napredujemo usklajeno. Zavedam se, da je treba obravnavati še nekatera vprašanja.
Pravzaprav bomo o tem razpravljali na ravni finančnih ministrov na neformalnem zasedanju
Sveta konec tega meseca.

Glede davka na finančne transakcije je razprava precej živahnejša. Bolj si moramo
prizadevati za dosego soglasja, toda to je normalno. To je bila začetna poglobljena razprava,
ki je omogočila zastaviti določena vprašanja o zmožnosti izvajanja takšnega davka, toda
tudi o zmožnosti njegovega izvajanja v EU ali razpravljanja o njem z drugimi partnerji.
Temu vprašanju se bomo ponovno posvetili konec meseca med pripravami na srečanja
G20, saj je za večino udeležencev vsekakor pomembno, da o tem razpravljamo s svojimi
partnerji ne samo na drugi strani Atlantika, ampak tudi v državah v vzponu.

Za konec bom jasno povedal, da si je treba glede tega vprašanja še naprej odločno
prizadevati, potem pa bo treba izbirati. Če se nekega dne uvede tovrstni davek, kako se bo
uporabljalo prihodke? Nekateri jih bodo namenili za svoje nacionalne proračune, drugi
bodo financirali ukrepe, potrebne za boj proti podnebnim spremembam, medtem ko jih
bodo tretji – in v Belgiji smo to na primer že storili – uporabili za financiranje razvoja.

Tu smo, gospa predsednica; to je moje poročilo o seji Sveta Ecofin, ki je potekala v Bruslju.

Michel Barnier,    član Komisije. – (FR) Gospa predsednica, spoštovani poslanci, sam bi po
gospodu Reyndersu rad povedal nekaj besed o našem pristopu k tej seji Sveta Ecofin. To
bom storil v imenu kolegov komisarjev Ollija Rehna in Algirdasa Šemete, ki sta pri tem
delu sodelovala z mano.

To sejo so zaznamovale štiri točke, kot je izpostavil belgijski minister. Ker je Parlament pri
tem igral zelo veliko vlogo, mi dovolite, da začnem s pomembno temo, ki je po mojem
mnenju strukturna in sem ji namenil veliko svoje energije, odkar ste nam februarja naklonili
svoje zaupanje. Govorim o nadzoru.

To je zato, ker je nadzor temelj, okvir, znotraj katerega se bomo korak za korakom, teden
za tednom, proizvod za proizvodom, trg za trgom ali akter za akterjem lahko učili lekcij
krize in uvedli inteligentno ureditev in učinkovit nadzor, tako da se na koncu poti – in do
tja še nismo prišli – noben akter, noben proizvod, noben trg in nobeno ozemlje ne bo
izognilo inteligentni ureditvi in učinkovitemu nadzoru.

Dovolite mi, da se v zvezi s to tem iskreno zahvalim – in prepričan sem, da bo Parlament
čez nekaj tednov lahko sprejel izid tristranskih pogovorov – vašim poročevalcem
gospodu García-Margallu y Marfilu, gospodu Skinnerju, gospodu Sánchezu Presedu,
gospe Goulard, gospodu Giegoldu, gospodu Tremosi i Balcellsu in gospodu Balzu ter
predsednici odbora gospe Bowles, ki je zelo odločno obvladovala te tristranske pogovore.
Povedal bi tudi, da je belgijski predsedujoči Svetu gospod Reynders odigral nadvse osebno
in proaktivno vlogo ne samo pri delu te ekipe, ampak tudi pri delu, ki sta ga pred njim
opravili špansko in švedsko predsedstvo.

Prav tako bi poudaril, gospe in gospodje, da je prvotni razlog za ta predlog Komisije o
nadzoru zelo inteligentno delo, ki ga je opravil Jacques de Larosière, da bi iz krize pridobili
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prvo pomembno lekcijo. Zaradi tega bomo 1. januarja dobili nekaj evropskih organov.
Komisija bo trdo delala, kot je njena dolžnost, da bi pripravila izvrševanje teh treh organov
in Evropskega odbora za sistemska tveganja. Govoril sem o evropskih radarskih zaslonih
in kontrolnih stolpih. Ti so vsekakor potrebni, saj ima, kot vemo, polovica bank v polovici
držav Evrope, ki jih predstavljate, sedež v drugih državah. Zato imamo na splošno opraviti
s finančnimi ustanovami, ki so po naravi mednarodne in imajo zato sistemske razsežnosti
in tveganja.

To priložnost bi izkoristil za zahvalo predsedstvu in iskreno zahvalo Parlamentu in vašim
poročevalcem za bistveno delo, ki so ga vložili, da bi bila ta „čisto prva faza“, kot jo je
imenoval gospod Reynders, uspešna. Zdaj se začenja izgradnja.

Videli boste, da bomo ta okvir širili iz tedna v teden. Naslednji teden bom predložil uredbo
o izvedenih finančnih instrumentih in uredbo o prodaji na kratko ter nato malo kasneje
uredbo o bonitetnih agencijah.

To sta dve točki razprave, ki zadevata tudi finančni sektor v zvezi z zamislimi o prispevkih
in obdavčitvi. Ena je bolj napredovala od druge, z belgijskim predsedujočim Svetu pa se
strinjam, da obeh tem ne smemo mešati, saj se razlikujeta, čeprav obe zadevata financiranje
s strani finančnega sektorja.

Prva je zamisel o reševalnih skladih. To je razprava, ki se je v Svetu že začela. Spoštovanim
poslancem moram povedati, da so te razprave Sveta zelo koristne, kot sem sam videl včeraj,
saj nam medsebojni pogovori pomagajo zadeve videti nekoliko jasneje. To razpravo sem
začel pod španskim predsedstvom na neformalnem zasedanju Sveta, ko sem predstavil
zamisel o naboru orodij za preprečevanje kriz v bančnem in finančnem sektorju z dvema
enostavnima zamislima. Prva je, da je preprečevanje vedno cenejše od zdravljenja – to velja
za okolje in tudi finančno krizo –, medtem ko je druga enostavna zamisel, da
davkoplačevalci ne smejo več biti v prvi vrsti, saj morajo za banke plačati banke.

Na podlagi teh zamisli smo potem predstavili vsebino nabora orodij, ki je vključeval
reševalne sklade. V zvezi s tem bi izpostavil prav tako zelo pomembno delo, ki ga je v
vašem imenu opravila gospa Ferreira. Oktobra bom izdal sporočilo, utemeljeno na stališču
Parlamenta in gospe Ferreira ter odzivih Sveta ministrov. Zakaj oktobra? Ker bomo do
takrat napredovali tudi v zvezi s pomembnim baselskim postopkom z obveznostjo
kakovostne in količinske kapitalizacije lastnih sredstev.

Vsi veste, da je treba, ko govorimo o prispevkih bank ali preprečevanju v bankah, povezati
vse koščke, in svojo pozornost moramo posvetiti „umerjanju“, kot sem ga imenoval, teh
ukrepov, da bi zagotovili njihovo učinkovitost in da se jim nihče ne more izogniti. Ne bo
kot običajno, vendar pa hkrati ne smemo kaznovati gospodarstva, ne da bi preučili celotni
učinek vseh teh ukrepov.

Zato bom oktobra izdal sporočilo o preprečevanju prihodnjih kriz in odgovornosti bank
ter reševalnem skladu, ker bodo zamisli napredovale, saj je Nemčija pravkar izvajala to
zamisel. Švedska je to že storila. Prizadevali si bomo zgraditi usklajen sistem s skupnim
jedrom, ki se bo izognil slabemu usklajevanju ali celo konkurenci in dvojnemu obdavčenju
bančnih ustanov.

Kot je dejal gospod Reynders, se je razprava šele začela. Razprava o obdavčitvi finančnih
transakcij na svetovni ravni je precej težja. Začela se je v G20. Niso bili vsi navdušeni. Mnogi
izmed nas mislijo, da je to poštena zamisel in da bi morale biti finančne transakcije zmožne
na zmeren, toda učinkovit način prispevati k financiranju številnih izzivov po vsem svetu,
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da bi ta postal bolj pošten in s tem stabilnejši in varnejši kraj. Ta svet, v katerem živimo,
bo varnejši samo, če bo bolj pošten, kar danes ni.

Dobro se zavedamo vseh izzivov – kot so okolje, podnebne spremembe in hrana – in kriz,
ki najbolj prizadenejo najrevnejše države. Mnogi izmed nas mislijo, da je to poštena zamisel,
vendar pa je še daleč od pridobitve soglasja v Svetu ministrov, če se milo izrazim. Morali
bomo nadaljevati z delom v zvezi s tem. Kolega komisar Algirdas Šemeta je napisal začetno
informacijsko sporočilo, na podlagi dela, opravljenega v Svetu ministrov, pa bomo pripravili
novo sporočilo o obdavčitvi finančnega sektorja. To sporočilo je predvideno v oktobru.

Ne bom ponavljal, kar je gospod Reynders povedal o stabilnosti in konvergenčnem
programu, prizadevanjih Komisije in delu, ki ga je opravila delovna skupina. Omenil bom
samo zamisel – ki se mi zdi koristna – o evropskem semestru, ki bo postavil v perspektivo
proračunsko analizo vsake izmed naših držav in hkrati ohranila njihovo suverenost ter
zagotovila kratek povzetek – še en evropski radarski zaslon – splošnih smernic gospodarske
politike držav. Svet bo delo opravljal na podlagi dokumentov in poročil Komisije o tej
temi.

Na večerji je gospod Reynders načel dve točki za razpravo, ki ju bom na kratko opisal. Ena
izmed njiju, ki zadeva mene in vse, ki smo tu, je delovanje IASB, Uprave za mednarodne
računovodske standarde. Želimo si reformo njenega upravljanja in večjo preglednost.
Predsedstvu sem povedal, da sem pripravljen na septembrskem neformalnem zasedanju
Sveta predložiti poročilo o čezatlantski ureditvi, zanimivo za Parlament.

Nismo sami znotraj G20 in celo ne med Američani in Evropejci, vendar pa je za nas zelo
pomembno zagotoviti, da bodo med ukrepi v zvezi z nadzorom in ureditvijo, ki jih pod
vodstvom predsednika Obame sprejme ameriški kongres, in ukrepi, ki jih sprejme Evropa,
vzporednice.

Trenutno pripravljam nekakšno tablo in primerjam to, kar se trenutno dela v Združenih
državah, s tem, kar delamo v Evropi, da se zagotovi vzporednost. Gre za vprašanje dosege
enakega cilja, ne da bi pri tem nujno uporabili enake metode ali ukrepe. Menim, da bo to
koristno orodje za ministre in poslance tega parlamenta.

Corien Wortmann-Kool  , v imenu skupine PPE. – (NL) Gospa predsednica, v imenu
Evropske ljudske stranke bi rada povedala, da smo zelo zadovoljni z dogovorom, doseženim
glede sistema za evropski bančni nadzor. To je pomemben mejnik. Številne države članice
so se na začetku upirale, vendar pa so bili naši poročevalci odločni in smo zaradi
prepričljivega komisarja in trdnega stališča belgijskega predsedstva lahko zagotovili ta izid.
Drug pozitiven izid je bila uvedba evropskega semestra. Oba sta pomemben korak h krepitvi
gospodarskega upravljanja v Evropi.

V Svetu Ecofin ste razpravljali tudi o različnih oblikah bančnih davkov, saj morajo tudi
banke prispevati k obravnavanju vpliva krize. To ste si upravičeno prizadevali doseči na
ravni G20, toda z majhnim napredkom. Zaradi tega se skupina EPP strinja s sklepom, da
lahko – ne, moramo – v Evropi prevzeti vodstvo in uvesti bančni davek ali bančno dajatev,
če tega ne bomo mogli doseči na mednarodni ravni. Vendar pa moramo to storiti na
usklajen način, saj države članice že same uvajajo takšne dajatve, to pa predstavlja grožnjo
za naš notranji trg.

Zato bi vas, komisar Barnier, odločno spodbudil, da uporabite svojo pravico do pobude,
da bi dosegli usklajeno bančno dajatev po Evropi, ki bo v vsaki državi uvedena v skladu z
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enakimi merili. V tej zadevi, tako kot v zadevi evropskega nadzora, vas bo ta parlament
podprl.

Ko gre za davek na finančne transakcije, je to odlična točka, glede katere si boste morali
precej bolj prizadevati za njeno vidnejšo uvrstitev v program G20. Vendar pa bi vas
opozorila glede ukrepanja Evrope na lastno pest. Vem, da bi rad kolega poslanec
gospod Schulz uvedel takšen davek na transakcije v Evropi, vendar pa bi njegove slabosti
pretehtali nad koristmi, ker imamo opraviti s svetovnim sistemom. Takšen davek bi vodil
k temu, da bi transakcije zaobšle Evropo. Zato moramo naša prizadevanja usmeriti v
uvedbo uspešnega evropskega bančnega davka in še naprej delovati v okviru G20.

Udo Bullmann,    v imenu skupine S&D . – (DE) Gospa predsednica, gospod Reynders,
komisar, čestitke za nadzor. Parlament si je trdo prizadeval zanj in tudi vi ste odigrali svojo
vlogo, zaradi česar so rezultati tako dobri.

Vedno si moramo prizadevati za nove naloge in žal moram izpostaviti, da je na drugih
področjih še dolga pot do dobrih rezultatov. Naj povem samo, da je ureditev upravljavcev
hedge skladov še daleč od uveljavitve. Tu bi obe strani, Svet in Komisijo, pozval, naj se
zganeta. Nenazadnje ureditev brez vaših prizadevanj ne bo preveč uporabna. Potrebujemo
enake pravice za vse. Za upravljavce zunaj Evropske unije morajo vedno veljati enaki pogoji
kot za njihove evropske kolege. Drugače bomo Evropo postavili v slabši položaj.

Naš cilj ni celotne industrije spraviti za rešetke. Toda če ne dosežemo pomembnih izboljšanj,
ki bodo črnim ovcam preprečila ropanje dobro delujočih podjetij, ne bomo imeli dobre
ureditve. Opozoril bi na naslednje: ne zamišljajte si lahke zmage, dosežene z izigravanjem
različnih poslancev tega parlamenta drugega proti drugemu. Če vam ne bo uspelo uvesti
učinkovite ureditve, bo celotna Evropa vedela, kdo je pokleknil pred lobisti, kar bo tem
razpravam dalo drugačen značaj.

Nekaj besed o davku na finančne transakcije: moje mnenje o tem je povsem drugačno od
mnenja skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov). Evropa čaka na
odgovore. Te odgovore boste morali zagotoviti. Ne vrnite se z vrha G20 z besedami: „Žal
nismo dosegli ničesar, zato zdaj ne moremo storiti nič.“ Ravno nasprotno: v Evropi moramo
ukrepati, zato moramo skupaj z ljudmi v Evropi načrtovati in izvajati nekatere odločilne
ukrepe. Med vašimi pogajanji na vrhu G20 ne pozabite na naslednje: od vas potrebujemo
odgovor, drugače bo moralo priti do evropskega odgovora.

Sylvie Goulard,    v imenu skupine ALDE . – (FR) Gospa predsednica, zahvalila bi se Komisiji
in belgijskemu predsedstvu, ki sta nam pomagala na pot spraviti finančni nadzor EU.

Vem, da se zdaj zahvaljujemo drug drugemu, vendar pa bi kljub temu poudarila, da je
Parlament decembra lani izpostavil, kako so bile države članice, čeprav so trdile, da hočejo
krizo rešiti z evropskimi rešitvami, zaposlene z uvajanjem vsake varnostne mreže in vsake
predstavljive zaščitne klavzule, da bi zagotovile, da ti evropski organi vsekakor ne bi mogli
ukrepati brez medvladnih sporazumov. Menim, da smo vsi dobro medsebojno sodelovali,
toda hvalimo tam, kjer je pohvala na mestu.

Kot poročevalka za Odbor za sistemska tveganja bi rada poudarila predvsem eno zelo
pozitivno točko. Gospod Barnier pogosto omenja radarje in kontrolne stolpe, toda vsak
zrakoplov ima pilota, ta pilot pa je predsednik Evropske centralne banke, za katerega si
Parlament zelo želi, da bi še naprej opravljal to vlogo.
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Vendar pa bi rada izrazila manjše nezadovoljstvo v zvezi z neposrednim nadzorom
vseevropskih subjektov in vas predvsem pozvala, da v zvezi s tem nadaljujete boj. V
sektorskih besedilih moramo – kot so se štiri glavne skupine v Parlamentu odločile storiti
skupaj – Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskemu
bančnemu organu (EBA) še naprej zagotavljati pristojnosti za te subjekte, za bonitetne
agencije. To se teoretično že dogaja, čakamo pa, da Komisija nadaljuje s svojim delom in
ga razširi na klirinške hiše in morebiti na čezmejne skupine. Izziv na tem področju je bil
enostaven: imeli bi lahko bodisi notranji trg, podvržen ureditvi in nadzoru EU, ali pa se
zadovoljili z ohlapnim usklajevanjem, ki bi pomenilo prerekanje – ali chipotage, kot pravimo
pod belgijskim predsedstvom – med nacionalnimi državami.

Sven Giegold,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospa predsednica, prvič, to je vsekakor
pomemben trenutek za Evropo, saj se zdi, da smo dosegli soglasje glede nadzora. Veliko
smo dosegli s sodelovanjem pri tem vprašanju. Zahvalil bi se belgijskemu predsedstvu,
Komisiji, gospodu Barnierju in kolegom poslancem iz različnih skupin. Storili smo ogromen
korak naprej in postavili na laž vse tiste, ki so rekli, da Evropa ne bo več napredovala. Ravno
nasprotno, uvesti moramo strogo ureditev za notranji trg. Zdaj smo na pravi poti.

Drugič: Svet Ecofin je že sprejel nekatere pomembne odločitve v zvezi z nadzorom nad
proračunom držav članic. Komisiji bi se zahvalil za doseženi napredek. Podali ste številne
predloge. Zdaj čakamo na številnejše predloge v zvezi makroekonomskim usklajevanjem.
Glede na krizo je to nujno potrebno.

Vendar pa bi se zdaj rad posvetil davku na finančne transakcije. Kar smo doslej slišali od
Komisije, je neubranost nasprotujočih si znakov. Po eni strani gospod Barnier in
gospod Barroso na srečo podpirata zamisel o davku na finančne transakcije. Sočasno
gospod Šemeta zavrača predlog. Pozivam vas, da to vprašanje obravnavate na kolegialen
način. Govoriti morate soglasno. Ne more biti tako, da gospod Šemeta predloži poročilo
z rezultati, ki so bili v akademskih krogih že zdavnaj ovrženi.

V študiji, ki jo je Evropski parlament naročil pri inštitutu Bruegel, je bilo na primer najti
nekatere pomembne informacije. Ta študija spodbija pomembne argumente
gospoda Šemete. Sprašujem se tudi, zakaj ga ni tu. Glede tega vprašanja se ga je v Parlamentu
večkrat kritiziralo. Danes bi se moral, če sploh kdaj, soočiti s to razpravo. Sprašujem se
tudi, ali bo moral ostati po pouku – nenazadnje je bilo odločeno tako: njegov prispevek
bo treba popraviti. Bo to resnično imelo za posledico predlog, ki ga bo podala Komisija,
pobudo, ki jo namerava predstaviti, ali pa bomo ponovno dobili samo študijo? To res ni
dovolj dobro! Še nekaj, kar ni dovolj dobro, je odložitev odločitve Sveta, dokler Francija
ne bo predsedovala skupini G20. To ni sprejemljivo!

Vendar pa morajo tudi osrednje države, ki so zavrnile ta predlog, Združeno kraljestvo,
Švedska in Španija, odgovoriti na vprašanje. Znano je že bilo, da Združeno kraljestvo in
Švedska ne bosta za. Toda Španija je članica evroskupine. Državo vodijo socialni demokrati.
Morda bi si morali tam prizadevati za večjo usklajenost med dobrim stališčem, ki so ga
zavzeli v tem parlamentu, in stališči, ki jih je v Svetu zavzela španska vlada.

Nazadnje lahko povem samo, da bi si želel večje jasnosti s strani skupine Evropske ljudske
stranke (Krščanskih demokratov) tu v Parlamentu glede njenega stališča. Pravkar ste podali
nekatere izredno kritične pripombe o davku na finančne transakcije, čeprav je velik del
vaše skupine zanj. Nisem prepričan, da resnično govorite v imenu večine v vaši skupini. V
tej situaciji potrebujemo skupno ukrepanje, drugače bodo naši državljani postali cinični,
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če bomo po eni strani imeli varčevalne ukrepe, toda po drugi strani nobenih prihodkov
od obdavčitve dohodka od kapitala v Evropi.

Kay Swinburne,    v imenu skupine ECR. – Gospa predsednica, za začetek bi čestitala
belgijskemu predsedstvu za njegove pogajalske sposobnosti ter komisarju Barnierju in
njegovi ekipi za iskanje rešitev glede nadzora. Vendar pa bi se posvetila nerešenim
vprašanjem o finančnih transakcijah na včerajšnji seji Sveta Ecofin.

Zdi se, da veliko svojega časa preživim v Parlamentu in pozivam, naj ljudje delajo raziskave,
pišejo ocene učinka in pripravijo študije. Seja Sveta Ecofin ta teden je storila prav to.
Namesto da bi v naglici preučili popolnoma politične koncepte in zakonodajo, so seja
Sveta Ecofin in prispevki komisarja Šemete temeljili na dejstvih in številkah. Dober primer
boljših načel ureditve v praksi. Toda ko neodvisna ocena navaja, da bi ena država članica
na koncu zbrala več kot 70 % prihodkov, pridobljenih na podlagi davka na finančne
transakcije, bi bilo smešno trditi, da je treba takšen davek uveljaviti na ravni EU, če sploh.

Davek na finančne transakcije ni neomejen denar, kot nas poskušajo prepričati priljubljeni
mediji. Banke in finančni posredniki ne bi bili tisti, ki bi plačali davek na transakcije.
Upokojenci, ki so odvisni od svojih dobičkov na trgu, in podjetja v realnem gospodarstvu
bi plačali za vsako transakcijo za varovanje pred tveganjem. Čas je, da prepoznamo omejitve
enostavnega davka na finančne transakcije in namesto tega, če je naš resnični cilj spremeniti
vedenje bank, ne da bi uničili naša gospodarstva, preučimo zapletenejše rešitve za davek
na finančne dejavnosti ali bančne dajatve, kot predlaga MDS.

Namesto da bi onemogočili postopek s pozivanjem k neizvedljivim in neželenim davkom
po vsej EU, proti katerim so številne države članice, ne samo moja, moramo na to gledati
kot na priložnost za krepitev šibkih javnih financ naših držav članic in da se jim omogoči,
da denar porabijo kot jim ustreza ter napolnijo svoje javne blagajne, ki so jih izpraznila
reševanja bank in obvladovanje krize.

Miguel Portas,    v imenu skupine GUE/NGL. – (PT) Svet Ecofin se je odločil uvesti evropski
semester, katerega cilj je zagotoviti skladnost med evropsko gospodarsko politiko in
nacionalnimi proračunskimi politikami. Moje vprašanje se glasi: je sploh pomislil na
demokracijo? Povsem podpiram usklajevanje. Strinjam se s cilji za primanjkljaj in želim
si celo, da bi se takšne cilje zastavilo za ustvarjanje delovnih mest. Strinjam se s
spremembami nacionalnih proračunov, čeprav bi mi bilo ljubše, če sankcije ne bi bile
neumne in ne bi zaostrovale problemov, zato sem precej odprt za to.

Docela nesprejemljivo pa se mi zdi, da Bruselj odloča, kako naj države članice izpolnijo
svoje obveznosti, saj to pomeni odvzem temeljnih pristojnosti nacionalnih parlamentov.
Svet Ecofin bo imel več kot predhodno odobritev; določa smernice, ki bodo urejale vsak
nacionalni proračun. Gospoda Reyndersa sem slišal reči: v redu, ampak ne bomo se
poglabljali v podrobnosti. Hvala za vašo plemenitost, toda osnovni problem je, da bodo
glavne smernice veljale za 27 vlad. Izmed teh 27 vlad bo Nemčija vedno narekovala Grčiji,
kaj mora storiti, toda nikoli obratno.

Gospe in gospodje, poslanci nacionalnih parlamentov niso prazna mesta, ki jih je treba
zapolniti. Poslancem nacionalnih parlamentov ni mogoče enostavno odvzeti svobode
izbire v njihovih proračunih, ki je ključna politična izbira.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Gospa predsednica, komisar, za začetek bi vas rad pohvalil.
Očitno je, da ste pripravljeni. Vprašanje je samo: smete biti pripravljeni? Glede postopka,
za katerega si tako goreče prizadevate, bi vas nujno pozval, da zadevo pojasnite našim
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državljanom in opredelite razloge za neuspeh kljub vsej pokazani dobri volji ter razložite,
zakaj smo dosegli samo omejen napredek glede štirih temeljev, ki so središče vprašanja.

Jasno je, da potrebujemo jasnost glede tega, zakaj je nadzor finančnih trgov v ZDA strožji
in bolj kritičen na ključnih področjih od tega, kar si prizadevate vzpostaviti zdaj.
Potrebujemo tudi jasne odgovore glede tega, kako nameravate dejansko obravnavati
problem bank v senci in kakšno stopnjo uspeha lahko tam pričakujemo. Potrebujemo tudi
pojasnila v zvezi s kapitalom. Kaj namerava storiti Komisija? Tu je veliko podrobnosti,
toda kako nameravate zagotoviti, da ne more ponovno priti do zloma?

Zastavil bi tudi vprašanje kot predstavnik majhne države članice: kaj lahko storimo, da bi
omejili problem bank, ki so prevelike, da bi propadle? V Avstriji smo glede ene banke,
Hypo Group Alpe Adria, v položaju, kjer bi bilo, če bi bilo zdaj treba plačati posojila, breme
avstrijske države tako veliko, da bi se znašli v isti kategoriji kot Grčija. Je Komisija izdala
opozorilo glede tega? Kaj počne? Kako namerava preprečiti, da bi Avstrija za Evropsko
unijo postala še ena Grčija?

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Gospa predsednica, komisar, najprej bi vam seveda tudi
sam čestital za dobre rezultate na področju nadzora.

Kot nas je spomnila gospa Goulard, prizadevanja Parlamenta niso bila zaman in se je
decembra zgodilo nekaj novega in enkratnega: štirje koordinatorji glavnih skupin so podali
izjavo, v kateri pravijo, da mora Evropa odigrati večjo vlogo v tem nadzoru. Zaradi vaše
dinamičnosti, gospod Reynders, je bila najdena dobra rešitev. Komisija je vsekakor trdo
delala in pozdravljam program za finančne storitve, ki nam ga je napovedal komisar Barnier.

Sreča je, da se je to zgodilo, da je bil dosežen ta dogovor, saj je nenazadnje na preizkušnji
finančna verodostojnost EU, njena finančna verodostojnost v očeh naših sodržavljanov,
ki nas vse od krize sprašujejo: „Kaj dela EU? Kakšne konkretne rezultate ste dosegli?“. Lahko
jim povemo, da mislimo na to vprašanje in si prizadevamo glede njega, da vodimo
tristranske pogovore in srečanja, toda tisto, kar hočejo, so rezultati.

Prav tako je na preizkušnji verodostojnost EU v očeh naših mednarodnih partnerjev,
predvsem ZDA. Nedavno sem bil v stiku s predstavniki finančnega sektorja ZDA in tisto,
kar jih vznemirja glede EU, je ta vtis pravne negotovosti: spreminjamo ureditve; uvajamo
klavzule o reviziji in časovni omejitvi veljavnosti; ničesar ne gradimo trdno. Menim, da
mora biti zakonodaja končnoveljavna, čeprav predmet sprememb. Predvsem ne smemo
dajati vtisa, da bomo čez dve ali tri leta spremenili besedila.

Gospa predsednica, gospod Reynders, v svojem imenu prosim: danes popoldne bodo
potekali zelo pomembni tristranski pogovori s komisarjem Barnierjem in mojimi kolegi
o ureditvi hedge skladov. Ključnega pomena je, da kmalu najdemo rešitev. Zelo dobro se
zavedam obveznosti belgijskega predsedstva in vaše osebne obveznosti. V naslednjih nekaj
tednih moramo doseči dogovor, tako da boste naslednjič, ko boste poročali o delu Sveta
Ecofin, lahko rekli: „Dosežen je bil dogovor o ureditvi hedge skladov.“ Zanašamo se na to
in vem, da se tudi vi. Zdaj moramo storiti zadnji korak, da bi lahko našli pravo rešitev.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Gospa predsednica, Komisija, včerajšnji sklepi Sveta Ecofin
v povezavi seveda s sporazumom o novem učinkovitem sistemu finančnega nadzora so
ključni koraki v smeri novega gospodarskega upravljanja, ki ga pripravljamo. Vendar pa
se danes soočamo z obsežnim izzivom. Nihče ne more ali sme ustaviti uveljavitve strožje
proračunske discipline in strožjega nadzora.
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Izziv je oblikovati nov gospodarski model, ki ustreza zahtevi evropskih državljanov po
polni zaposlitvi in pošteni rasti. Zato moramo doseči ravnotežje med proračunsko disciplino
in zaščito potrebnih sredstev za trajnostno rast in polno zaposlitev z javnimi in zasebnimi
naložbami.

Zato moramo obravnavati makroekonomsko uravnoteženost in konkurenčno ločnico
med državami članicami, ki bo neizogibno vodila h gospodarskim in socialnim
neenakostim. Vendar pa predvsem potrebujemo model za poštenejšo razporeditev stroškov
oživitve gospodarstva, davčna pravičnost in obdavčitev finančnih transakcij pa bi lahko
odigrali pospeševalno vlogo.

Evropa lahko in mora prevzeti vodilno vlogo pri tem vprašanju. To je z enostranskimi
zavezami storila v boju proti podnebnim spremembam. Lahko in mora voditi prizadevanja
za spodbujanje podobnih ureditev na mednarodni ravni.

Jens Rohde (ALDE).   – Gospa predsednica, zahvalil bi se Komisiji in Svetu in ju podprl
pri njunem delu v zvezi z zagotavljanjem ustreznega financiranja s strani finančnega
sektorja.

Vendar pa obstaja nekaj vprašanj. Podpiramo uvedbo oblike usklajene stabilnostne ravni
in sklada, toda ko gre za davek na finančne transakcije, govorimo o povsem drugačnem
in precej zapletenejšem vprašanju.

Vsaj ta davek bi moral veljati po vsem svetu, da bi preprečili izogibanje davkom. Poleg tega
davek na vse transakcije morebiti ni samo tehnično neizvedljiv, ampak bi tvegal tudi, da
trgi postanejo nestanovitnejši in manj likvidni.

Imam nekaj vprašanj o davkih. Če je namera zbrati denar za svetovne namene, v katero
posodo z denarjem gredo prihodki in kdo je pristojen za razporeditev denarja? Za davek
s specifičnim namenom, kako bomo kdaj koli vedeli, kaj zadostuje? Nazadnje je ključno
vprašanje, kdo bo pobiral davek – države članice ali EU? Če ga bo EU, daleč od državljanov,
kako bomo preprečili nenehno dviganje davkov? V resničnem svetu se dovolj nikoli ne
zdi dovolj, ko gre za potrebo politikov po dodatnem denarju.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Gospa predsednica, dovolite mi, da pozdravim
gospoda Reyndersa. Upam, da ste v redu. V zvezi z bančno dajatvijo načeloma sploh nimam
problemov. Sprašujem se samo, kako naj bi to delovalo v praksi. Spominja me na avtobus:
vsi se hočejo peljati z njim, toda vsak v drugo smer. Glede davka na finančne transakcije
menim, da je dober primer slabe zamisli. V bistvu je nekakšen evropski Tobinov davek.
Toda ne imenujemo ga več tako, ker danes celo sam gospod Tobin nasprotuje temu davku.
Odvrača kapital in Švedska je bila zelo dober primer tega. To skriva tudi vprašanje, kaj
bomo storili s prihodki od takšnega davka. Jih bomo uporabili za prispevek k sredstvom
EU? To vprašanje je vsekakor zelo razdiralno, zato vam svetujem, gospod Reynders: za
vašim načrtom so morda zelo dobri nameni, toda, prosim, opustite ga. Načrt zamrznite
ali še bolje, pustite ga zunaj, da umre zaradi podhladitve. Zagotovo ne moremo ukrepati
samovoljno. Zdaj bi se rad navezal na to, kar je povedal gospod Schulz, čeprav se zdi, da
me trenutno ne posluša. Včeraj je rekel, da bi rad Evropsko komisijo prisilil, naj prevzame
pobudo glede davka na finančne transakcije. Ljudi hoče spraviti na ulice. Moj nasvet bi bil,
naj ne ubere te poti. Proti temu davku bomo začeli evropsko državljansko pobudo, ker so
navadni ljudje na ulici tisti, ki ga bodo morali plačati.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, komisar, gospod Reynders, imam pet
pripomb. Najprej moram povedati, da obžalujem, da je tako pomembna seja Sveta Ecofin,
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kot je bila včerajšnja, potekala sočasno z govorom predsednika Komisije o položaju Unije.
Pričakoval bi boljšo usklajenost. Če naj si vsi prizadevamo za isto stvar, moramo poznati
teme in dogodke, ki zadevajo Evropsko unijo; uskladiti moramo svoja prizadevanja,
prisluhniti drug drugemu in se pogovarjati drug z drugim. Takšno vzporedno načrtovanje
je povsem nepotrebno in škodi obema dogodkoma.

Druga stvar, ki bi jo rad omenil, je nadzor. Zahvalil bi se predsedstvu Sveta, komisarju in
Parlamentu. Če Parlament julija ne bi sprejel odločitve, poleti ne bi bil dosežen napredek
in ne bi imeli strogega nadzora. Če Parlament julija ne bi sprejel odločitve, predsednik
Evropske centralne banke ne bi predsedoval organu za makronadzor. Te zadeve so bile
zaostrene z aktivnim sodelovanjem Parlamenta in belgijskega predsedstva s podporo
Komisije. Za to bi se vam rad toplo zahvalil.

Moja tretja pripomba zadeva evropeizacijo predloga proračuna. Zavedati se moramo, da
bo drugi steber monetarne unije deloval samo, če si prizadevamo za ekonomsko in socialno
unijo in kot prvi korak evropeiziramo proračunsko politiko in davčno politiko, namesto
da ju enostavno uskladimo.

Moja četrta pripomba je, da potrebujemo bančno dajatev, vendar ta ne sme postati sod
brez dna. Dajatev mora imeti evropski cilj in biti vezana na evropske namene, vzpostaviti
pa je treba tudi evropski denarni sklad.

Moja peta pripomba zadeva davek na finančne transakcije. Do zdaj se morajo zagovorniki
in nasprotniki davka počutiti, kot da so nekoristno hodili v krogu. Gospod Reynders,
pravkar ste pripomnili, da je bila to prva resna razprava o tem vprašanju. Vendar pa smo
o njej govorili eno leto. Zastavljali smo vprašanja. Sprejemali smo resolucije. Odgovornost
najprej prelagate na G20, nato na Komisijo in nazadnje na države članice. Hočemo odgovore
na teh pet vprašanj. Kaj bo osnova za oceno? Kakšna bo odstotna stopnja? Kdo bo uvedel
dajatev? Kdo bo dobil denar in za kaj? Predstavite nam projekt, potem pa bomo lahko
nadalje razpravljali o zadevi in končno naredili nekaj praktičnega.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Gospa predsednica, komisar, uskladitev prizadevanj za
evropski semester, o katerem se je razpravljalo včeraj na seji Sveta Ecofin, je sama po sebi
pozitiven korak, vendar pa je samo del slike. Prednostni nalogi morata biti rast in
zaposlovanje ter tudi izpolnjevanje Pakta za stabilnost in rast. Ključnega pomena je
vzpostavitev evropskega denarnega sklada. Skupaj z vsemi drugimi obveznostmi za
sodelovanje na monetarnem področju je treba obravnavati tudi državni dolg. Ključno je,
da razvoj tega projekta ne ubere nevarne poti sankcij, in zanašam se na komisarja Barnierja
in njegove izkušnje, da bo v zvezi s tem vodil Komisijo.

Drugič, rada bi mu iskreno čestitala za delo v zvezi s finančnim nadzorom, ki ga je opravil.
Menim, da je komisar Barnier skupaj s Parlamentom in belgijskim predsedstvom uspel
doseči dober sporazum: sporazum, ki nas spoštuje in brani interese evropske javnosti.
Upam, da bo manjkajoča agenda sledila enaki metodologiji in da bomo dosegli enak uspeh.

Tretjič, povedati želim, da upam, da bo kakršen koli napredek pripomogel k utrditvi
evropskega položaja, ko gre za bančno krizo, zlasti za sistemske in čezmejne banke.

Nazadnje, komisar, je ključnega pomena, da pregledamo našo agendo za G20, zlasti če
nočemo odreči boju proti goljufijam, izogibanju davkom in davčnim oazam in če hočemo,
da banke in finančne storitve učinkoviteje in odločneje prispevajo...

(Predsednica je prekinila govornico)
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Vicky Ford (ECR).   – Gospa predsednica, pozdravljam dogovor o nadzorni arhitekturi.
Vem, da za kolege ni bilo enostavno doseči tega dogovora. Bil je pazljivo uravnoteženje
zaščite trga pred čezmejnimi tveganji in ohranitvijo odgovornosti nacionalnih vlad.

Komisar je to povsem upravičeno opisal kot prvi zidak. Veselim se sodelovanja s Komisijo,
da zagotovimo, da prihodnje opeke ne bodo porušile tega občutljivega ravnotežja.

Za države članice ni dobro, da se o standardih dogovorijo na mednarodni ravni in jih nato
ne izpolnjujejo doma. Upam, da bo to zagotovilo, da bomo vsi izpolnjevali svoja
mednarodna pravila.

Med razpravo so številni kolegi dejali, da je pomembno, da je vodja ESRB hkrati vodja ECB.
Obljubili smo, da ga bomo poslušali, ko nas je posvaril pred tveganji. Včeraj je Svet posvaril
pred davkom na finančne transakcije in povedal, da bi to lahko bila katastrofa za Evropo.
Poskrbimo, da bomo kot politiki izpolnili svojo obljubo in dejansko poslušali osebo, za
katero pravimo, da jo bomo poslušali.

Sophie Auconie (PPE).   – (FR) Gospa predsednica, minister, komisar, gospe in gospodje,
kot so povedali kolegi poslanci – gospod Gauzès zdaj in včeraj med razpravo o položaju
Unije –, potrebujemo več Evrope.

Več Evrope, da bi ustvarili rast in zaposlovanje, uredili trge in zmanjšali neenakosti. To je
prepričanje predsednika moje skupine gospoda Daula, ki ga povsem podpiram. Menim,
da so se države članice končno zavedle, da moramo v gospodarskih in proračunskih
zadevah biti drznejši. Drznejši in predvsem odgovorni: nacionalni protekcionistični odzivi
so recept za katastrofo.

Potrebujemo obsežnejši finančni nadzor na evropski ravni; v zvezi s tem je dogovor s
Svetom o svežnju o finančnem nadzoru, o katerem bomo glasovali na naslednjem
plenarnem zasedanju, odlična novica.

Vendar pa moramo poleg nadzora nad sistemom doseči tudi resnično uskladitev naših
proračunskih in gospodarskih politik. Vzpostaviti moramo proračunski federalizem in
gospodarski federalizem. Skupna monetarna politika, vendar neodvisne proračunske
politike so nas ohromile. Menim, da se je federalizem začel s tem novim evropskim
semestrom, ki od držav članic zahteva, da vsako leto pred poletjem Svetu predložijo svoje
proračunske strategije, da ta poda mnenje.

Vendar pa bo to, kar se godi v praksi, pravila opredelilo bolj kot besedila, kot se pogosto
dogaja na ravni EU. Sama si želim, da bi bilo to usklajevanje več kot samo uradna naloga
in bi imelo za posledico resnično skupno strategijo za naše gospodarske, industrijske in
socialne politike. Obžalujem, da nacionalni parlamenti in Evropski parlament niso še
povsem vključeni v ta usklajevalni postopek.

Minister, kot predstavnik Sveta zato pozivam predvsem vas: parlamenti kot proračunski
organi morajo igrati ključno vlogo pri nastajanju evropske gospodarske politike, saj je to
edini način, da se zagotovi njeno učinkovitost in legitimnost.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, predsedstvu bi rad čestital
za soglasno sprejetje kompromisa, doseženega s Parlamentom in Komisijo o svežnju o
nadzoru, s strani Sveta.
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Sodelovali smo s španskim in belgijskim predsedstvom in uspeli našo nalogo zaključiti z
ambicioznim kompromisom, ki postavlja trdne temelje za finančno reformo in predstavlja
prelomnico v vključevanju Unije.

Sprejetje evropskega semestra naslednje leto je prav tako pozitiven korak, vendar pa zajema
precej več kot samo ureditev časovnega razporeda dejavnosti: zahteva obsežno vsebino
in parlamentarno razsežnost.

Poziva se k obsežnejši reformi gospodarskega upravljanja. Potrebna je za mobilizacijo
premalo uporabljene zmožnosti gospodarske rasti in izgradnjo socialne in gospodarske
Unije, ki jo potrebujemo.

Potrebujemo tudi usklajen, trden in verodostojen evropski sistem za preprečevanje,
obvladovanje in reševanje krize. Biti mora skladen z oživitvijo gospodarstva, predvideti
moralno tveganje, upoštevati ostala bremena finančne reforme in se izogniti izkrivljanjem
na področju notranjega trga. Usklajevanje mora biti interno, da bi lahko s sistemom seznanili
G20.

Približujem se zaključku. V zvezi z davkom na finančne transakcije čakamo na sporočilo
Komisije, ki bo morda upoštevalo tudi davek na finančne dejavnosti. Tu je na preizkušnji
boj proti nestanovitnosti, pošteni porazdelitvi finančnega bremena, ki bi ublažila vpliv
krize na javne finance, vzpostavila nove vire za Evropsko unijo in prispevala k razvojnim
ciljem tisočletja. Če hočemo biti svetovni akter, ne moremo ukrepati ločeno.

Peter Skinner (S&D).   – Gospa predsednica, gospodu Reyndersu in komisarju Barnierju
bi se rad toplo zahvalil za njuno podporo svežnju o nadzoru, za katerega se je včasih zdelo
kot da bi poskušali trdo kuhano jajce potisniti skozi čajno cedilo, toda nazadnje nam je
uspelo. Upam, da bodo naša prizadevanja v zvezi s Solventnostjo II in njenimi izvedbenimi
ukrepi produktivnejša in precej hitrejša. Prepričan sem, da bo tako.

Veliko je pozitivnih zadev, ki so bile danes že izpostavljene – in veliko negativnih –, vendar
pa se strinjam z napredkom, ki je bil že dosežen, in ciljem, za katerega si moramo
prizadevati. Vendar pa Evropa – in treba je povedati, da ne samo evrsko območje – potrebuje
predpise za izboljšanje uspešnosti in tudi varovala.

Občutek imam, da se je narode pripravilo do tega, da se počutijo kot izobčenci, in to je
treba ustaviti. To je samouničevalno za EU kot celoto. Mednarodna agenda je ključnega
pomena. Evropska unija mora igrati pomembno in ključno vlogo pri oblikovanju svetovnih
standardov.

Težava je, da bomo storili veliko napako, če menimo, da zadostuje oblikovanje standardov
zgolj v Evropi. Zato pozdravljam pripombe komisarja Barnierja o preglednici primerljivih
regulativnih dosežkov za Evropsko unijo in ZDA. Moja pisarna je že pripravila takšno
preglednico. Zelo bi me veselilo, če bi vas lahko seznanil z njeno vsebino, komisar. Upam,
da bo to koristno.

Nazadnje bi vprašal: kje se nahajamo glede obravnavanja čezatlantskega ekonomskega
sveta, ureditvenega dialoga na višji ravni? Kam pričakujemo, da se bomo podali v
prihodnosti? Pred seboj imamo probleme, ki jih sami ne moremo rešiti.

Liem Hoang Ngoc (S&D).   – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, včeraj je Svet
Ecofin potrdil načelo evropskega semestra. Kot federalist lahko samo pozdravim takšen
napredek. Vendar pa je usklajevanje proračunske politike ena stvar; opredelitev njene
vsebine je druga. Zato je krepitev Pakta za stabilnost in rast huda napaka.
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Zato se že čutijo začetni učinki varčevalnega ravnanja, dogmatično uvedenega za celotno
Evropo. Španija in Irska se soočata z več težavami kot kdaj koli prej, raziskava podjetja
Markit, objavljena konec avgusta, pa kaže, da je to ravnanje odgovorno za stagnacijo
evropske rasti in seveda tudi stagnacijo nemške rasti.

Vrsta represivnih ukrepov, opredeljena v programu naslednje neformalne seje Sveta Ecofin,
je še resnejša. Nalaganje avtomatičnih finančnih sankcij državam, ki se že soočajo s
proračunskimi problemi, je neodgovorno. To bo neizogibno podžgalo kritike v vseh
državah članicah v zvezi z njihovimi nacionalnimi prispevki k proračunu EU.

Dva milijona in pol državljanov sta včeraj na ulicah Francije izrazila prvo nasprotovanje
varčevalnemu svežnju. Namesto da bi ohranila socialne varnostne mreže in vzpostavila
socialno ubranost v EU, ki je potrebna za oživitev gospodarstva, jih Svet in Komisija
uničujeta. Ali vpliv takšnih odločitev merita samo z naraščajočo ravnjo evroskepticizma
med državljani?

Zaradi evropskega povezovanja in državljanov, zaradi katerih se izvaja, je treba priznati,
gospe in gospodje, da je krepitev Pakta za stabilnost in rast gospodarska zmota. Je tudi
resna politična napaka.

Sławomir Witold Nitras (PPE)  . – (PL) Zelo sem zadovoljen s kompromisom v zvezi z
vzpostavitvijo sistema finančnega nadzora. Evropski trg je resnično potreboval te
mehanizme. Nekaj, glede česar sem osebno zelo zadovoljen, je poudarjanje vloge Evropske
centralne banke. Menim, da smo zaradi novih ureditev varnejši. Izkušnje Evropske centralne
banke nam omogočajo optimističen pogled v prihodnost, na vzpostavitev evropskega
sistema organov za finančni nadzor pa je treba gledati kot na korak v pravo smer. Resno
smo se lotili usklajevanja politike porabe in nas ne zanima samo pobiranje davkov v Evropi.
Sistem poročanja bo zelo pomemben. Prosim, ne pozabite, da nacionalne vlade, ki
sprejemajo odločitve in se zavezujejo spoštovati pravila o proračunskem primanjkljaju,
niso edini organ, pristojen za porabo denarja v njihovi državi.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Reforme ne potrebuje samo Pakt za stabilnost in
rast, ampak tudi gospodarski in socialni model kot celota.

Trenutno se kaže, da je gospodarski in socialni model, posebnost Evropske unije, nevzdržen.
Čeprav se ga je sprva imelo za gonilno silo za gospodarsko rast in tudi socialno zaščito,
mu ni uspelo izpolniti teh pričakovanj. Deset odstotkov Evropejcev je brezposelnih, nekatere
države članice pa so še vedno v globoki recesiji.

Po drugi strani se kažejo pomanjkljivosti, ko gre za nadzor gospodarskih tokov v EU in jih
je gospodarska kriza jasno poudarila. Zaradi tega je potreben makroekonomski nadzor
evropskih gospodarstev, še zlasti, ker so slednji tesno povezani prek enotnega trga in
enotne valute.

Zato pozdravljam sklepe Sveta Ecofin o vzpostavitvi podlage za makrofinančni nadzor v
Evropski uniji s pomočjo vzpostavitve Evropskega odbora za sistemska tveganja in
nadzornih organov za bančni in zavarovalniški sektor ter sektor vrednostnih papirjev, da
ne omenjam nadzora nacionalnih proračunov znotraj evropskega semestra.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Gospa predsednica, sklepi, ki jih je včeraj sprejel Svet
Ecofin, so nesprejemljivi. Medtem ko si špekulanti pomagajo do škandaloznih plač in se
učinkovita obdavčitev finančnih transakcij izmika, davčne oaze pa cvetijo, so izkoristili
priložnost, ki jo je zagotovila kriza, in začeli doslej največji napad na demokracijo. Poslance
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nacionalnih parlamentov so poskušali spremeniti v evropske marionete, da bi nacionalne
proračune prisilili v predhodni pregled s strani evropskih voditeljev, kot da jasno pogojena
narava Pakta za stabilnost in rast in njegova nerazumna merila ne bi bili dovolj.

Tako imenovano „gospodarsko usklajevanje“, določeno v pogodbah, ne more upravičiti
tega teptanja suverenosti držav članic na evropski ali nacionalni ravni v tem bolečem
obdobju za njihov gospodarski in socialni razvoj. Pri obrambi interesov gospodarskih in
finančnih skupin so šli predaleč, to pa bo imelo resne posledice za revne v Evropski uniji.
Zato tu protestiramo, prepričani pa smo, da se bo boj delavcev in ljudi v Evropski uniji
okrepil.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Gospa predsednica, hvala za ta govor. Pred samo nekaj
leti je v Evropi vladala doktrina skrajnega liberalizma, ki je zagovarjala, da politika samo
bega delovanje trgov in trgi odločajo o vsem.

Zdaj smo v položaju, ko je politika pomembna. Politika odloča o zadevah in zelo
pomembno je, da smo zdaj napredovali glede finančnega nadzora. Zelo pomembno je, da
postajajo pregledna izkrivljanja v proračunskih statistikah, do katerih je prišlo. Vse je
pregledno in menim, da je preglednost ključna beseda v reformi.

Kar je prvotno rekel Schuman, se je izkazalo za resnično: Evropska unija se bo zaradi krize
razvila. Evropska unija svojo verodostojnost črpa iz oprijemljivih rezultatov in ničesar
manj. Zdaj delamo te zelo oprijemljive korake.

Michel Barnier,    član Komisije. – (FR) Gospa predsednica, zahvalil bi se vsakomur izmed
vas za to, kar ste povedali o skupnem rezultatu, doseženem na področju nadzora.

Vrnil bi se k temu, kar je gospa Ferreira pravkar povedala o pretresenih državljanih, ki jih
je prizadela ta finančna, gospodarska in socialna kriza, pri čemer ne smemo pozabiti krize
na področju hrane in okolja. Menim, da moramo svojim državljanom dokazati, da se iz
krize učimo lekcij, saj so to ljudje, ki nas volijo in jim odgovarjamo. To smo pravkar storili
v zvezi z nadzorom; moramo ga samo pojasniti in razložiti, s čimer smo tudi začeli. Tu
mislim na poročilo gospe McCarthy o direktivi o kapitalskih zahtevah III in prejemkih.
Menim, da moramo, ko pridemo do vseh zadev, ki so presenetile, pretresle in prizadele
naše državljane in izvoljene predstavnike, Parlament, Svet in Komisija pokazati, da nanje
zagotavljamo odzive na ravni EU in konkretne odzive.

V zvezi z davkom na transakcije je komisar Šemeta izpolnil zelo pomembno in koristno
nalogo, ko je analiziral različne možnosti in posledice uvedbe tega davka, če bi se ga izvajalo
samo na regionalni ravni. Menim, da je to pomembna naloga. Gospodu Giegoldu bi povedal,
da je predsednik Komisije na vrhu G20 v Torontu v našem imenu zavzel jasno stališče in
podprl pravično in znatno obdavčitev finančnih storitev. Njegovo stališče bomo potrdili
oktobra. Potemtakem vam ne bo treba dolgo čakati, gospod Karas. Gospe Figueiredo bi
povedal tudi, da se ta razprava nadaljuje. Nesmiselno je imeti prav in pri tem biti osamljen.
Prepričati moramo ljudi Evrope, na ravni EU 27 pa imamo pred seboj še dolgo pot, strašno
dolgo pot, kot lahko gospod Reynders razloži bolje od mene. Zatem bo treba prepričati
tudi druge regije sveta.

Tako kot gospa Wortmann-Kool, gospa Swinburne in gospa Ford tudi sam menim, da je
treba ta davek vzpostaviti na čim širši podlagi, če naj bo resnično učinkovit. Zato moramo
prepričati druge regije sveta.
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Medtem ko govorim o svetu, bi povedal nekaj besed o svetovnem upravljanju.
Gospodu Skinnerju lahko zagotovim, da bomo pripravili to primerjalno preglednico. Poleg
tega je treba po mojem mnenju to nalogo, ko jo bosta izpolnili ZDA in EU, razširiti na
druge regije sveta, kot sem pravkar omenil: na Kitajsko, Indijo, Brazilijo in tudi Afriko, ki
mora prispevati in je zelo prizadeta. Zato bom poskrbel, da uporabim vse informacije, ki
jih je omenil gospod Skinner. V zvezi z upravljanjem, ki sta ga omenila gospa Podimata
in tudi gospod Martin, še nimamo enakih metod ali enake zakonodaje, ker se naša
gospodarstva zelo razlikujejo. Gospod Martin je citiral znano strategijo Volckerja „preveliko,
da bi propadlo“. Naša analiza v Evropi je drugačna: za vsako banko, ne glede na njeno
velikost in obseg dejavnosti, mora obstajati dober zunanji in notranji nadzor in dobro
upravljanje, raznolikosti njenih dejavnosti pa ni nujno zmanjšati.

Parlament vsekakor igra bistveno vlogo v zvezi z nadzorom. Gospa Goulard je omenila
delo za izboljšanje verodostojnosti agencij, opravljeno na vašo pobudi. Gospod Nitras je
omenil ključno vlogo Evropske centralne banke, katere predsednik bo postal prvi predsednik
Odbora za sistemska tveganja in bo imel nalogo zagotoviti verodostojnost institucije.
Gospod Karas je omenil tudi, da smo zaradi vas ter izvirne in izjemne odločitve o tem, da
se glasovanje na prvi obravnavi odloži do jeseni, ki ste jo vsi sprejeli julija, imeli čas prepričati
Svet in doseči napredek glede njega. Nisem pozabil vsega tega in bi se vam rad ponovno
zahvalil.

Za konec bi omenil to, kar je povedala gospa Auconie, da potrebujemo „več Evrope“.
Dovolite mi, da izrazim svoje prepričanje, gospe in gospodje, da moramo urejati. Moramo
nadzorovati in se iz krize naučiti lekcij. Izboljšati moramo javne finance, saj so današnji
dolgovi davki prihodnjih generacij. Imeti moramo upravljanje. Zaključil bom z nekaj
besedami o tem vprašanju.

Upravljanje ne zadostuje. Podpreti moramo tudi gospodarski projekt. To vam je včeraj
zelo odločno želel povedati predsednik Barroso in za to si bomo prizadevali. Je tudi okvir,
v katerem boste morali razlagati predloge, ki jih bomo podali jeseni z aktom o enotnem
trgu, da bi izboljšali delovanje notranjega trga in zagotovili 1-odstotno ali 2-odstotno rast,
ki bi jo lahko dosegla Evropa, če bi notranji trg bolje deloval.

Zaključil bom z gospodarskim usklajevanjem, ki ste ga omenili mnogi. Spomnil bi vas, da
bosta konec tega meseca komisar Rehn in predsednik Barroso podala nekatere zelo
prepričljive predloge za ukrepanje na področju upravljanja. V zvezi z evropskim semestrom,
ki so ga omenili gospod Portas, gospod Giegold, gospod Karas, gospod Sánchez Presedo,
gospod Cutaş in gospa Auconie, očitno imate politično voljo za podporo tega novega
načina usklajevanja, radarskih zaslonov, posnetkov v realnem času, proaktivnega ukrepanja
proti vladam ob sočasnem spoštovanju, gospa predsednica, pristojnosti in suverenosti
nacionalnih parlamentov.

Menim, da je to zelo pomembno. Dvajset let sem bil poslanec francoskega parlamenta in
senator. Bil bi zelo srečen, če bi, ko sem glasoval o proračunu svoje države, bil deležen
neodvisnega in objektivnega pregleda tega, kaj se dogaja v drugih državah, kako
dosegajo – včasih same in z različnimi načini – iste skupno dogovorjene cilje in ureditve.

Zato želim, da veste, da ima Komisija v zvezi s temi vprašanji usklajevanja in upravljanja
Komisija politično voljo in da so vrata komisarja Rehna vedno odprta.

Didier Reynders,    predsedujoči Svetu. – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej
bi se rad zahvalil vam in vsem govornikom, ki so izrazili svoje odobravanje dogovora o
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finančnem nadzoru. Kot so povedali mnogi, je ta skupni dosežek Parlamenta – zlasti
njegovih poročevalcev –, Komisije in Sveta.

Kot sem pravkar povedal, smo na začetku procesa, da pa bi pokazali, da ta nadzor resnično
predstavlja dodano vrednost in morda prvo lekcijo, ki smo se je naučili zaradi finančne
krize, moramo najprej zagotoviti, da se posameznike, ki bodo zadolženi za ta nadzor,
izbere čim objektivneje – in menim, da so sprejeti postopki v skladu s tem – in nato moramo,
če se hočemo in kot so zahtevali številni v tem parlamentu premakniti k nadzoru, ki je po
obsegu vse bolj evropski, pokazati učinkovitost tega nadzora na različnih področjih. Lahko
bomo še dodatno napredovali že samo s tem, da pokažemo učinkovitost nadzora na
evropski ravni. Vendar ponavljam: vzpostavitev te nove arhitekture je verjetno prva in
najpomembnejša lekcija, ki smo se je naučili iz finančne krize. Zdaj je naša naloga, da
poskrbimo za čim boljše delovanje in krepimo, ponavljam, korak za korakom, pravi
evropski značaj tega novega nadzora.

Druga pripomba, ki jo želim podati – gospod Gauzès je na to opozoril pred nekaj trenutki –,
je, da bomo danes popoldne ponovno imeli tristranske pogovore; razpravljali bomo o
investicijskih skladih. Menim, da moramo vsi ukrepati in se dogovoriti o enakem postopku,
kot smo ga pravkar uspešno izvedli na področju finančnega nadzora. Res je, da v Svet še
vedno obstajajo nekateri zadržki, v Parlamentu pa potekajo razprave o določenih vidikih
sprememb investicijskih skladov, toda to je vprašanje, glede katerega moramo doseči
napredek.

Menim, da hočemo skupaj s komisarjem Barnierjem resnično določiti kratek rok za začetek
veljavnosti novih besedil. Glede investicijskih skladov – od tega popoldneva dalje si bomo
prizadevali za napredek – moramo sprejeti enak pristop in si prizadevati za vzpostavitev
okvira, ki bo evropski okvir in bo dejansko ščitil državljane in potrošnike pred določenimi
proizvodi in dejavnostmi, ki se razvijajo v Evropi.

Povedal bi samo, da je komisar Barnier, da bi ocenili napredovanje dela na področju ureditve
in nadzora, na neformalni seji Sveta Ecofin napovedal nekakšno primerjavo tega, kar se
dogaja na obeh straneh Atlantika. Potrdil bi vam, da nameravam na tej neformalni seji
Sveta Ecofin predsednika Odbora za ekonomske in monetarne zadeve pozvati, naj
obravnava to vprašanje in razpravlja o napredovanju dela, ki vključuje ne samo Svet in
Komisijo, ampak tudi Parlament. Konec tega meseca bomo tako imeli priložnost o tem
vprašanju razpravljati tudi s Parlamentom. Pomembno je priznati spremembe, ki jih na
tej strani Atlantika uvajamo tudi mi.

Tretja zadeva, o kateri bi rad razpravljal, je obdavčitev finančnih transakcij – ker nočem
ponovno preučiti reševalnih skladov; komisar Barnier bo, kot je napovedal, v naslednjih
nekaj tednih podal nekatere konkretne predloge. V zvezi z davkom na finančne transakcije
sem si pred skoraj 10 leti med prejšnjim belgijskim predsedovanjem Svetu prizadeval začeti
razpravo o vprašanju. O njem nismo mogli razpravljati. Med Belgijci je glede tega vprašanja
vladalo soglasje. To je bilo edino vprašanje, glede katerega je bilo doseženo soglasje. Tokrat
se je razprava resnično razvila. Vem, da so bile podane odločne zahteve, da se predstavi
konkretne predloge o stopnji in osnovi davka ter uporabi prihodkov. Morda bi morali
najprej dopustiti, da se zamisel v nekaterih državah članicah razvije, tako da bi dejansko
lahko začeli razpravo o praktičnih ureditvah.

Kot del naših priprav na vrh G20 tega vprašanja vsekakor ne bomo vrnili G20. Prizadevali
si bomo opredeliti številne partnerje – in ti obstajajo –, s katerimi se lahko premaknemo
v isto smer. Vendar pa bi poudaril, da se bo ta razprava aktivno odvijala. Razvila se je že
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na tej seji Sveta Ecofin. Nadaljevali jo bomo konec tega meseca na neformalni seji Sveta
Ecofin in želim si, da bi dosegli napredek vključno glede dodeljevanja sredstev.

Da si bomo na jasnem: cilj ni rešiti krize s tem davkom. Cilj je morda, kot so navedli številni,
boj proti špekulacijam. Je tudi sprostitev sredstev, ki jih že porabljamo trikrat ali štirikrat
preveč: prvič, za boj proti podnebnim spremembam, drugič, za razvojno pomoč, in tretjič,
za zapolnitev vrzeli v proračunu. Ta razprava ne bo enostavna in zavedam se, da smo daleč
od dosege dogovora o tem vprašanju.

Zaključil bi, gospa predsednica, s proračunsko konsolidacijo. Da si bomo na jasnem:
evropski semester je samo ena stopnja. Bodo še druge, razpravljali pa bomo tudi o sankcijah.
Nedavno sprejeta politika zahteva za začetek razpravo o teh mehanizmih za države članice
evrskega območja, nato pa je treba ugotoviti, kako lahko te mehanizme v skladu z veljavnimi
določbami pogodb razširimo na države, ki niso v evrskem območju.

Zamisel je seveda premakniti se proti makroekonomski konvergenci in proračunski
konsolidaciji, vendar pa bi vas spomnil, da je pakt, ki nas zavezuje v proračunskih zadevah,
Pakt za stabilnost in rast, in da prav tako ne bomo spregledali razprave o rasti, zaposlovanju
ter socialni in okoljski politiki, ki bo potekala v Evropi.

Ta celotna razprava o proračunu ni samo razprava o ponovni vzpostavitvi ravnotežja v
različnih državah. Gre tudi za to, da ugotovimo, kateri vidik naših proračunov nam bo
omogočil ne samo premik k ravnotežju, ampak tudi k rasti, ustvarjanju delovnih mest,
razvoju socialnih politik in aktivni udeležbi – poudarjam besedo „aktivni“ – v boju proti
podnebnim spremembam.

Prizadevali si bomo storiti vse to. Belgijsko predsedstvo je očitno pripravljeno napredovati
glede teh različnih vprašanj, to pa bomo, kot sem pravkar povedal, storili ponovno danes
popoldne v zvezi z investicijskimi skladi.

Predsednica.   – Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

António Fernando Correia De Campos (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Včeraj je Svet Ecofin
sprejel dva pravilna sklepa, ki ustrezata mnenju, pri katerem je večina v Parlamentu vztrajala
več mesecev. Prvi sklep je zadeval makrobonitetni nadzor finančnega sistema pod vodstvom
Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) skupaj z makrobonitetnim nadzorom
bank, zavarovateljev in pokojninskih skladov ter nadzorom vrednosti nepremičnin. Drugi
sklep je zadeval evropski semester kot usklajevalni postopek za evropsko gospodarsko
politiko. Tako kot naknadno analizo primerjalnega proračunskega razvoja držav članic je
treba tudi na evropski semester gledati ne kot na poseganje v nacionalno proračunsko
avtonomijo, ampak kot na način obravnavanja širšega vidika gospodarstva. In to ne samo
s finančnega vidika, ampak zlasti z zajetjem zaposlovanja in politike socialne vključenosti.
Strinjamo se s to širšo vizijo in želim si, da bi se razvila v naslednjih stopnjah gospodarskega
upravljanja.

Richard Seeber (PPE),    v pisni obliki  .  – (DE) Nove ureditve notranjega finančnega trga
je treba pozdraviti, ker pomenijo izboljšanje in večjo varnost za vlagatelja. Finančni trgi
so desetletja delovali prek mednarodnih meja, zaradi česar morajo finančni organi končno
začeti tudi sami delovati na čezmejni osnovi. Vendar pa izvajanje teh resolucij zahteva, da
se nacionalni organi odpovedo nekaterim svojim pristojnostim in te dejansko prenesejo
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na institucije Skupnosti. Vendar pa je to eden izmed ključnih pogojev za vzpostavitev
popolnoma delujočega notranjega trga.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (EL) Razprava o izjavah predsednika
Komisije in sklepih Sveta Ecofin dokazuje, da se celotni obraz kapitala odraža v strateški
izbiri monopolov, da breme kapitalistične krize preložijo na delavce in navadne ljudi.
Injekcije umetnega optimizma kontraindicirajo lastne številke Komisije, ki kažejo, da je
kapitalistična oživitev gospodarstva šibka, nestabilna in negotova. Zato se napad, naravnan
proti navadnim ljudem, krepi z dodatnimi sredstvi in mehanizmi: tako imenovanim
„okrepljenim gospodarskim upravljanjem“, „evropskim semestrom“ za doslednejše
spoštovanje Pakta za stabilnost s strani držav članic, hitrejšim in učinkovitejšim
spodbujanjem strategije EU 2020, naravnane proti navadnim ljudem, spremembami
proračuna EU in pozornim nadzorom proračunov držav članic, da bi zagotovili enotno
izvajanje drastičnih zmanjšanj socialnih izdatkov. Nesmisli o vzpostavitvi evropskih
organov za domnevni nadzor nad krediti in obdavčenje bank ter borznega poslovanja so
predstava, ki naj bi zavedla gibanje navadnih ljudi in njihov naraščajoči odpor. Načrti
ponovno dokazujejo, da protidelavska vojna, ki so jo v Grčiji sprožili vlada PASOK in EU
ter druge stranke kapitala, ni značilna samo za Grčijo; je strateška izbira kapitala za celotno
EU.

4. Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (razprava)

Predsednica.   – Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi
obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali,
ki se uporabljajo v znanstvene namene (06106/1/2010 – C7-0147/2010 –
2008/0211(COD)) (poročevalka: gospa Jeggle) (A7-0230/2010).

Elisabeth Jeggle,    poročevalka. – (DE) Gospa predsednica, gospod Dalli, gospe in gospodje,
po skoraj dveh letih intenzivnih razprav smo se s Svetom in Komisijo dogovorili o direktivi
o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Dosegli smo pomembno ravnotežje
med interesi dobrega počutja živali in interesi raziskav.

Zato bi rada izrazila zahvalo vsem vpletenim za njihovo odlično sodelovanje na tem
področju Zahvalila bi se tudi našemu nekdanjemu kolegu Neilu Parishu, ki je za Parlament
na prvi obravnavi maja lansko leto uspel zagotoviti dober izhodiščni položaj. Zahvalila bi
se vsem poročevalcem v senci in predstavnikom Komisije ter švedskega in španskega
predsedstva. Nenazadnje bi se zahvalila tudi osebju političnih skupin in sekretariatu odbora.
Vsi smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi dosegli ta kompromis.

V primerjavi z veljavno direktivo iz leta 1986 prestavlja ta nova direktiva o poskusih na
živalih velikanski korak naprej na področju dobrega počutja živali. Medicinske raziskave
na živalih bodo še vedno mogoče, če ne bo drugih možnosti, vendar pa bodo zanje veljali
zelo strogi predpisi. Načela, ki se skrivajo za novo direktivo, so nadomestiti in zmanjšati
poskuse na živalih ter izboljšati dobro počutje živali. Direktiva določa celovite zaščitne
predpise in merila za nadzor, da bi izboljšali dobro počutje živali. Z uvedbo obveznosti
izvedbe etične ocene, ki vključuje analizo škode in koristi, in postopka odobritve projekta
ter standardizacijo in zagotavljanjem usposobljenosti oseb, ki delajo z živalmi, postavljamo
nove in pomembne temelje.

Poskusov, v katerih se uporablja živali, se ne sme izvajati brez predhodne odobritve. Ta
vključuje oceno projekta na podlagi etičnih pomislekov. Opraviti je treba natančne ocene
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za ugotavljanje, ali je določen poskus na živalih potreben, ali ga je mogoče nadomestiti z
alternativnim postopkom in ali so bile upoštevane vse zahteve dobrega počutja živali v
zvezi s težavnostjo poskusa. Kadar je to mogoče, se morajo znanstveniki izogniti
povzročanju stiske, trpljenja ali bolečine živali.

Poleg tega nam je zaradi vztrajanja delegacije Parlamenta uspelo pozvati k strogemu
nadzornemu in inšpekcijskemu sistemu. Pristojni organ bo prilagodil pogostost
inšpekcijskih pregledov, ki vključujejo nenapovedane preglede na kraju samem, ki ustrezajo
pričakovani ravni tveganja. Prepričana sem, da nam je uspelo doseči ravnotežje med visoko
ravnjo dobrega počutja živali in možnostjo nadaljnjega izvajanja raziskav v Evropi. To
ravnotežje upošteva zahteve raziskav v zvezi s človekovim dostojanstvom in zdravjem,
ne zanemarja legitimnih interesov bolnih oseb in v primerjavi s standardi, določenimi
leta 1986, uvaja velikansko izboljšanje dobrega počutja živali.

V tristranskih pogajanjih smo dosegli kompromis, ki je bil potrjen 3. junija 2010. Gospe
in gospodje, prosila bi vas, da podprete ta kompromis in zavrnete vse predlagane
spremembe.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospa predsednica, najprej bi izrazil razočaranje
komisarja Potočnika, ker danes ne more biti tu. Trenutno je v Gentu, kjer se je udeležil
neformalnega ministrskega srečanja o položaju EU za deseto srečanje konference
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekala oktobra letos v Nagoyi.

Zahvalil bi se Parlamentu in zlasti poročevalcema gospe Elisabeth Jeggle in nekdanjemu
poslancu Evropskega parlamenta Neilu Parishu, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki
so si enako trdo prizadevali pri pripravi tega zelo pomembnega dela zakonodaje. Vesel
sem odličnega sodelovanja med Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Pogajanja med institucijami in posvetovanja pred in med postopkom soodločanja so se
izkazala za zelo zapletena, saj je bilo treba upoštevati in v besedilu v največji možni meri
odraziti različna in pogosto ostro razhajajoča se mnenja in potrebe držav članic, industrije,
akademikov in zagovornikov dobrega počutja živali. Menim, da rezultat predstavlja pošten
in izvedljiv del zakonodaje, ki uspešno uravnoteža spodbujanje evropskih raziskav in
konkurenčnosti ter zagotavljanje popolnega upoštevanja dobrega počutja živali.

Pregled je bil nadvse potreben, saj je bilo ključnega pomena znatno izboljšati pogoje za
poskusne živali, razjasniti pravne obveznosti in zagotoviti enake pogoje znotraj EU. Ko
se bo novo zakonodajo izvajalo, bo Evropska unija lahko trdila, da ima najvišje standarde
za dobro počutje poskusnih živali na svetu, ter dvignila standarde v vseh 27 državah
članicah Evropske unije na način, ki ne bo dopuščal kompromisov, ampak bo spodbujal
konkurenčnost naših raziskav in industrije.

Menimo, da besedilo, o katerem boste glasovali danes, vključuje vse ključne elemente
prvotnega predloga Komisije. Zato menim, da bodo ambiciozni cilji Komisije glede pregleda
doseženi, če boste glasovali pozitivno.

Herbert Dorfmann,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
vse živali potrebujejo našo zaščito ne glede na to, ali se jih uporablja v poskusih na živalih
ali za kmetijske namene, so hišni ljubljenčki ali živijo v divjini.

Toda kar zadeva moj sistem vrednot, je žival žival in človek človek, Obstaja jasna hierarhija
vrednot. V zadnjih dneh smo na primer razpravljali o dejstvu, da bo zdaj očitno mogoče
izvajati poskuse na živalih brez predhodne anestezije. Res je, da se lahko živali brez
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anestezije odvzame vzorec krvi. Vendar pa enako velja za ljudi. Ne verjamem, da je bil kdor
koli izmed nas pred odvzemom vzorca krvi sediran. Napredek, dosežen na področju
medicine, zelo koristi človeštvu, za to pa so žal potrebni poskusi na živalih. V primeru
številnih bolezni, izmed katerih so nekatere zelo redke, si želimo napredek na področju
medicine, znanosti in raziskav. Poskusi na živalih bodo na teh področjih še naprej potrebni.

Sem za to, da se ne izvaja poskusov na živalih, kadar so na razpolago druge enakovredne
metode. Predlog, ki ga imamo pred seboj, zagotavlja to z eno izjemo, in sicer da se v teh
alternativnih metodah ne uporablja niti človeških niti živalskih reproduktivnih celic.

Dosegli smo dober kompromis, ki zagotavlja zaščito za raziskave, za Evropo kot prostor
raziskav in predvsem za živali. Danes moramo glasovati za ta kompromis, da bi zagotovili
večjo zaščito živali in dragocenih raziskav v Evropi.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Za začetek bi se zahvalila gospe Jeggle in tudi
drugim kolegom poslancem, poročevalcem v senci za dobro sodelovanje med pogajanji
s Svetom, ki smo jih vodili, da bi dosegli ta kompromis.

V Evropski uniji se vsako leto v znanstvenih poskusih uporabi približno 12 milijonov
živali. Javnost je nenehno zastavljala vprašanje zagotavljanja boljše zaščite živali.

Če bi bilo mogoče, bi vsi radi ukinili poskuse na živalih. Vendar pa jih moramo še vedno
uporabljati za zaščito zdravja ljudi in živali ter okolja.

Nove določbe, dodane tej direktivi, vključujejo obveznost pogostejših inšpekcijskih
pregledov kot v preteklosti, velikega števila pa ni treba vnaprej napovedati. Za postopke,
v katerih se uporablja živali, zlasti primate razen človeka, je potrebna predhodna odobritev.

Dejansko je bila določena zgornja meja bolečin, trpljenja in stiske, ki v znanstvenih
postopkih, v katerih se uporabljajo živali, ne bi smela biti prekoračena, predlagana pa je
bila tudi omejitev uporabe primatov razen človeka. To pomeni, da se jih lahko zdaj uporablja
samo v postopkih, ki se jih izvaja za odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali
zdravljenje bolezni, ki so potencialno smrtne za človeka.

Zadovoljna sem, da je v končnem besedilu ohranjena obveznost rednih pregledov direktive
ob upoštevanju doseženega znanstvenega napredka. Poudariti želim pomen spodbujanja
alternativnih metod za poskuse na živalih, navedenih v tem osnutku direktive.

Vsi vemo, da se je trenutni zakonodajni predlog že dolgo napovedoval. Menim, da smo
po pogajanjih s Svetom med švedskim in španskim predsedovanjem dosegli uravnoteženo
skupno stališče, ki izpolnjuje potrebe zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvenih
postopkih, in tudi potrebe znanstvene skupnosti.

Marit Paulsen,    v imenu skupine ALDE  .  – (SV) Gospa predsednica, poskusila bom
predstaviti nekaj zgodovinskega ozadja. Najprej bi se zahvalila gospe Jeggle za njeno odlično
vodenje v tej zelo težki zadevi.

Prevzeli smo delo v zvezi z zadevo, v kateri bi lahko, če povem na kratko, predlog Komisije
lahko opisali skoraj kot izredno živalim prijazen, prvo obravnavo Parlamenta pa bi lahko
v enakem smislu opisali kot izredno industriji prijazno. V zadnjih letih so si z odlično
podporo švedskega in španskega predsedstva Parlament pod vodstvom gospe Jeggle,
Komisija, Svet, naše strankarske skupine in člani odborov korak za korakom, besedo za
besedo utrli pot do tega, kar je zdaj razumno uravnotežena direktiva.
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Najprej gre seveda za živali, ki jih hočemo zaščititi, zatem pa bi pozornost usmerila k
strukturam, ki jih trenutno ustvarjamo za živali, ki jih uživamo. V zvezi s tem moramo
opraviti ogromno dela. Glede na stanje stvari imajo te živali slabšo raven zaščite kot živali,
ki se jih uporablja v poskusih. Poglejte dolge transportne poti do klavnic v Evropi. Jih ne
vidite, ko ste na avtocesti?

Že prej sem sodelovala pri težkih poročilih in težkih pogajanjih, vendar pa pravzaprav
nikoli nisem doživela, da bi Parlament spremenil svoje mnenje in sklepe v skladu s stališčem
določenih prisotnih lobističnih skupin. Od tega parlamenta tega ne bi pričakovala.

Jill Evans,    v imenu skupine Verts/ALE . – Gospa predsednica, tudi jaz bi se rada zahvalila
gospe Jeggle za njeno trdo delo v zvezi s tem poročilom. V kompromisnem besedilu so
precejšnja izboljšanja, predvsem glede inšpekcijskih pregledov, novega postopka odobritve
poskusov in ustreznega sistema razvrstitve, in to pozdravljamo. Vendar pa smo na
posodobitev te zakonodaje čakali več let, moja skupina pa ima še vedno pomisleke glede
treh pomembnih področij, zaradi česar smo predložili spremembe.

Menimo, da morajo države članice obdržati pravico do uvedbe strožjih pravil o zaščiti
živali kot jih imajo trenutno in kot smo se dogovorili na prvi obravnavi. Menimo, da je
treba, kadar koli je to mogoče, uporabiti alternative za živali. Trenutno besedilo omejuje
obvezno zahtevo alternativne metode na manjše število izvedenih poskusov, kar slabi
veljavno zakonodajo in ni tisto, za kar smo glasovali na prvi obravnavi.

Glede primatov razen človeka menimo, da se lahko brez besede „znaten“, ki bi ga opredelila,
stanje splošne oslabelosti razlaga kot skoraj vsako bolezen človeka namesto kot resno
zmanjšanje zdravja človeka, kot je tu namen.

Iz izkušenj z zakonodajo na tem področju vemo, da sta izvajanje in uveljavljanje ključnega
pomena za učinkovito zakonodajo, ta vprašanja pa so bistvena. Da bi dosegli jasnost z
nadaljnjimi razpravami, bo moja skupina pozvala k ponovni predložitvi te zadeve odboru.

Janusz Wojciechowski,    v imenu skupine ECR . – (PL) Gospa predsednica, vesel sem, da
je nastala ta direktiva. Čestital bi gospe Jeggle, saj je bilo delo, potrebno za dosego
kompromisa, zelo zahtevno. Dobro je, da Evropska unija ureja še eno pomembno področje,
ki zadeva ravnanje z živalmi, in da sprejemamo rešitve, namenjene preprečevanju krutosti.
V predhodnem sistemu nujnih poskusov na živalih je bilo veliko krutosti. Mogoče jo je
zmanjšati in ta direktiva se premika v to smer. Mučenje živali škodi živalim in jim povzroča
trpljenje, predvsem pa zaznamuje človeka. Je sramota za človekovo dostojanstvo. Tisti, ki
mučijo živali, delujejo proti svoji lastni človečnosti in svojemu lastnemu dostojanstvu.
Dobro je, da je resolucija, ki jo je danes sprejel Parlament, korak v to smer. Vključuje
določbo, glede katere imam nekaj zadržkov, vendar pa bom o tem govoril v svoji izjavi po
glasovanju.

Marisa Matias,    v imenu skupine GUE/NGL . – (PT) Gospa predsednica, Evropa je dolžna
spodbujati zaščito živali, toda to, o čemer razpravljamo tu, presega to izhodišče in nam
zastavlja nekaj težkih vprašanj. Nobenega mnenja se ne sme samega po sebi imeti za
absolutno vrednoto. Vendar pa smo sredi možnosti in protislovij, te pa lahko razreši samo
uravnotežena zakonodaja.

Ali bi morali na lestvici vrednot dobro počutje živali postaviti pod pomembnost zdravja
človeka ali ne? Kakšna je dejanska evropska raziskovalna strategija, ko so na primer ogroženi
zdravje človeka in osnovne raziskave? Kako lahko preprečimo odpravo evropskih
medicinskih raziskav, saj bi to lahko vodilo do njihovega propada?
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Z odpravo teh vprašanj bi morda lahko rešili svojo evropsko vest, vendar pa medicinske
raziskave na primer selimo v druge države, kjer morebiti ni nadzora nad dobrim počutjem
živali. Biti moramo zmožni razviti in spodbujati alternativne metode za uporabo živali v
znanstvene namene, vendar pa moramo razpravljati še o številnih zadevah, upam pa, da
bo to vprašanje natančneje preučeno.

Giancarlo Scottà,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
pomembno in nujno je doseči ravnotežje med potrebo po napredku znanstvenih raziskav
in potrebo po zaščiti dobrega počutja živali.

Zaščita živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, je trenutno neprimerna. Novo
znanstveno znanje pomeni, da je mogoče spodbujati alternative, ki bodo nadomestile ali
zmanjšale uporabo živali. Treba je uporabiti metode ali postopke, ki povzročajo čim manj
bolečin in trpljenja, vendar brez oviranja znanstvenih raziskav, namenjenih za boj proti
boleznim.

Zato je prav, da pregledamo evropsko zakonodajo o zaščiti živali, da bi dosegli zadovoljive
rezultate, ki izpolnjujejo zahteve raziskovalne industrije glede na potrebo po nadaljevanju
znanstvenih raziskav, ki so v korist zdravju ljudi, in hkrati tudi poskrbeli za dobro počutje
tistih živali, ki so še vedno potrebne za znanstvene namene.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Mike Nattrass (NI).   – Gospod predsednik, Komisija je to direktivo predložila leta 2008,
pojavili pa so se pomisleki, da bo naložila pretirano breme industriji znanstvenih raziskav.
Predlog bo omilil določene omejitve, opazil pa sem tudi, da je bila zbrisana zahteva za
izmenjavo podatkov iz raziskav na živalih.

Vsako leto se v EU v poskusih uporabi približno 12 milijonov živali, ta predlog pa bi lahko
povečal njihovo trpljenje. Zmanjšati moramo potrebo po poskusih na živalih.

Civilizirani ljudje si bodo prizadevali za ravnotežje med potrebo po raziskavah in
obveznostjo spoštovanja življenja drugih bitij na tem planetu. Te odločitve zahtevajo
salomonsko modrost. Reči moram, da mi je žal, da moram zastaviti vprašanje: je Parlament
EU tako moder?

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, z zagotavljanjem
večje zaščite za živali, ki se uporabljajo v znanstvenih raziskavah, bomo storili nov in
pomemben korak naprej na področju dobrega počutja živali.

Veliko smo slišali o dobrem počutju živali. Slišali smo tudi, da je Evropa pomembna lokacija
za industrijske raziskave in inovacije. Vendar pa obstaja vprašanje, o katerem nismo dovolj
govorili. To zadeva temeljno vrednoto Evropske unije, namreč človekovo dostojanstvo,
in vprašanje, kako ga obravnavamo. Menim, da ne smemo po eni strani izboljšati dobrega
počutja živali, po drugi pa se izpostaviti tveganjem na področju, ki je vsaj delno v nasprotju
z našimi evropskimi vrednotami.

Zakaj to omenjam? Evropska komisija v svojih dokumentih omenja alternativne metode.
Te vključujejo pet metod v zvezi z raziskavami in uporabo izvornih celic zarodkov in
predvsem izvornih celic človeških zarodkov. Po mojem mnenju je to nemoralno. Je nekaj,
kar ne morem prezreti, ko gre za današnje glasovanje o predlaganem kompromisu med
Parlamentom, Svetom in Komisijo. Zato bi pozval vas in predvsem Svet, države članice in
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Komisijo v obliki tako imenovanega regulativnega odbora k izredno previdnemu pristopu.
Ko pokažemo zaskrbljenost zaradi človekovega dostojanstva, to ne pomeni, da
nasprotujemo dobremu počutju živali. Nasprotno, hočemo oboje. Hočemo sodelovati, da
bi zaščitili dostojanstvo živih bitij ne glede na to, ali so živali ali ljudje, na način, ki ustreza
našemu evropskemu konceptu dostojanstva, tako da bi sodelovali glede njegove obrambe
in podpore.

Ena izmed značilnosti Evrope je, da smo se pripravljeni boriti za svobodo in dostojanstvo
človeka. Zaradi tega danes ne bom mogel sodelovati pri glasovanju, ker v moralnem smislu
ni mogoče, da storim eno in prezrem drugo. Razprava o tej današnji temi je bila pravilna
odločitev, vendar pa jo je tretja razsežnost človekovega dostojanstva slabše odnesla.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, po letu
in pol težkih pogajanj med Parlamentom, Svetom in Komisijo smo se končno dogovorili
o kompromisnem besedilu v občutljivi dokumentaciji o poskusih na živalih. To je bilo
težko delo in zahvalil bi se naši poročevalki gospe Jeggle in našim poročevalcem v senci
za tako intenzivna pogajanja.

Besedilo je Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, za katerega sem počaščen, da mu
predsedujem, sprejel brez glasov proti in s samo 4 vzdržanimi glasovi. Dobro uravnoteža
potrebo po izboljšanju dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v poskusih, in potrebo po
omogočanju napredka v medicinskih raziskavah. Namen predloga je preučiti in izboljšati
direktivo iz leta 1986, ki je zdaj zastarela, ter uskladiti evropske predpise o tej zadevi.

Za vse nas in tudi za javnost so poskusi na živalih posebno občutljiva tema, vendar pa
lahko odločno rečem, gospe in gospodje, da je besedilo, o katerem bomo glasovali, razumno
in rezultat resnega, natančnega dela. Je vsekakor izboljšanje veljavne zakonodaje v smislu
zaščite živali, hkrati pa ne pozablja na našo moralno odgovornost, da dosežemo napredek
v medicinskih raziskavah.

George Lyon (ALDE).   – Gospod predsednik, na obeh straneh te razprave so vsekakor
prepričljiva mnenja. Tema je precej jasna. Gre za tiste, ki menijo, morajo imeti pravice
živali prednost, in tiste izmed nas, ki verjamemo v pravice družbe do napredka medicine,
zdravljenja in zdravil za slabotne, bolne in tiste, ki trpijo. Najti moramo pravo ravnotežje.
Da, zaščititi moramo živali, vendar pa moramo zagotoviti, da imajo naši znanstveniki
orodja, s katerimi bodo lahko razvili nova zdravila, ki bodo v prihodnosti zdravila nekatere
izmed najhujših bolezni, s katerimi se soočamo kot družba.

Menim, da v tej razpravi besedilo pred nami dobro uravnoteža ti dve stališči. Menim, da
ustrezno obravnava zaščito živali in pravice družbe, tako da imamo ravnotežje prav tu v
besedilu, ki je pred nami. Pohvalil bi gospo Jeggle in vse poročevalce v senci za delo, ki so
ga opravili.

Tako pozno danes bi Zelene pozval, naj dvakrat premislijo o spremembah, ki so jih
predložili. To je že bilo obravnavano v razpravi. Imeli smo pogajanja. Menim, da besedilo
dejansko upošteva njihove pomisleke in jih obravnava. To je tema, ki je preveč pomembna,
da bi se z njo šli politiko, in tako pozno bi pozval, naj razmislijo o umiku sprememb,
preden bomo glasovali.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Gospod predsednik, boj v imenu živali gre z roko v
roki z bojem za boljše raziskave. Vsak, ki zagovarja poskuse na živalih, slabi raziskave.
Obstaja tradicija, napačno prepričanje o učinkovitosti poskusov na živalih. Vse več zdravil
vključuje reakcije, značilne za ljudi, za to pa so poskusi na živalih povsem brez vrednosti.
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Vendar pa so alternative učinkovite, prav tako pa tudi hitrejše in cenejše. Namen sprememb,
ki jih je predložila skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze, je pomagati živalim in
raziskavam, zato priporočam, da glasujete zanje.

Poleg tega obstaja vrzel, ki dovoljuje uporabo opic. To vrzel moramo zapreti s
spremembami, ki so jih predlagali Zeleni. Uporabo opis se lahko sprejme samo v najslabšem
primeru resnih simptomov človeških bolezni – tu ni vrzeli.

Države morajo imeti priložnost, da prevzamejo vodstvo, ko gre za zaščito živali in
preskušanje novih metod. Samo tako lahko Evropa postane svetovna voditeljica na tem
področju v zvezi z zaščito živali in medicinskimi raziskavami.

John Stuart Agnew (EFD).   – Gospod predsednik, kot kmet sem vedno hotel ustrezno
ravnanje z živalmi in prepričan sem, da se v Združenem kraljestvu z njimi ustrezno ravna,
vsaj naša znanstvena skupnost.

Obiskal sem podjetje Huntingdon Life Sciences v mojem volilnem okrožju in vem, da
predani ljudje delajo samo to, kar je potrebno za znanstveni napredek. Ta ustanova izvaja
nujne preskuse za zdravila, ki bodo morda čez nekaj let rešila življenje nekoga iz tega
parlamenta. Vsak zaposleni tam je dolžen opozoriti, če ima dokaze o neprimernem ravnanju
z živalmi.

Ne moremo in ne smemo uvajati nepotrebnega nadzora, ki samovoljno omejuje določene
pristope. Te tri spremembe ne bodo izboljšale dobrega počutja živali, vendar pa bi njihova
uvedba ovirala raziskave. Med drugim so recept za spor glede zakonov, ki ne bo naredil
nič za razvoj medicine, ampak bo napolnil žepe odvetnikov.

Če sem odkrit, bi morala EU pogosteje uporabljati načelo „če ni pokvarjeno, ne popravljaj“.
V Združenem kraljestvu imamo razumen režim, odgovorno znanstveno
skupnost – vključno z gonilom svetovnega znanstvenega napredka, Univerzo v Cambridgeu,
v mojem volilnem okrožju – in uravnoteženo zakonodajo, ki razsodno upošteva potrebe
znanosti in tudi dobrega počutja živali. Ohraniti je treba to natančno ravnotežje. Moje
sporočilo EU glede tega je jasno: enkrat za spremembo naj ne spreminja dobrega.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – Gospod predsednik, namen direktive, o kateri razpravljamo,
je omejiti poskuse na živalih in izboljšati pogoje za živali, ki se uporabljajo v raziskavah.

V Evropi že imamo najvišje standarde za dobro počutje živali na svetu, ta direktiva pa jih
bo še dodatno dvignila. To je zelo pohvalno. Kljub temu ne smemo pozabiti, da človek in
njegova blaginja pomenita več kot dobro počutje živali in da med dostojanstvom živali in
človeka obstaja temeljna razlika.

Cenim ravnotežje med strožjimi predpisi o dobrem počutju živali in uporabo živali ob
sočasnem nadaljnjem omogočanju raziskav pod strogimi pogoji. Podpiram naslednja
načela: zamenjati poskuse na živalih, kadar koli je to mogoče, z drugimi metodami, čim
bolj zmanjšati število uporabljenih živali in izboljšati standarde za vzrejo, rejo in oskrbo.

Poskusi na živalih bodo dovoljeni samo, če ni na voljo alternativne metode. Sočasno bodo
še vedno mogoče medicinske raziskave. To bo zagotovilo ravnotežje med etično nujnostjo
zmanjšanja poskusov na živalih in zahtevami modernih medicinskih raziskav.

Tu bi rad odločno nasprotoval alternativnim metodam za poskuse na živalih, ki bi lahko
vključevale poskuse, ki temeljijo na uporabi izvornih celic človeških zarodkov. Zaskrbljen
sem glede tistih držav članic, katerih nacionalni zakoni iz obveznih alternativnih preskušanj
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ne izključujejo izrecno tistih metod, ki vključujejo uporabo človeških zarodkov. Ko bo
začela veljati ta direktiva, bodo države članice morda zavezane zagotoviti, da se uporabljajo
te alternativne metode ne glede na to, ali temeljijo na izvornih celicah zarodkov.

Zato se bom v končnem glasovanju vzdržal, države članice pa pozivam, naj zagotovijo še
druge alternative kot so te, ki vključujejo uničenje človeškega življenja.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Gospod predsednik, komisar, gospe in
gospodje, tudi sam bi za začetek čestital gospe Jeggle za odlično delo, ki ga je opravila v
imenu Parlamenta in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v sodelovanju s Komisijo
in Svetom. Po letu in pol nenehnih pogajanj pod švedskim, španskim in belgijskim
predsedstvom je bilo mogoče doseči uravnotežen kompromis med zahtevami znanstvene
skupnosti in „dobrim počutjem živali“, kot bi to lahko poimenovali v teh okoliščinah.

Večina, potrebna za dosego tega rezultata, je bila dosežena med zelo čustveno in intenzivno
razpravo, v kateri so popustile vse strani. Prav tako je bila vključena javnost, kot je
pričakovati v tako občutljivi zadevi. Toda oblikovalci politike morajo sprejemati odločitve,
in čeprav ne smemo biti brezčutni do trpljenja živali, moramo izbirati in razvrstiti vrednote.
Stališče, ki ga je danes predstavila gospa Jeggle, se osredotoča na razvrstitev vrednot, ki se
zdi dobro uravnotežena med koristmi za zdravje človeka in trpljenjem živali. Skupina
naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu bo zato
glasovala za poročilo in zavrnila vse spremembe.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, najprej bi izrazil spoštovanje
in hvaležnost gospe Jeggle, ki je nekaj let pripravljala to poročilo. Vendar pa moram povedati
eno stvar, gospa Jeggle. Kot Evropejci ne moremo biti ponosni na to poročilo. Je preveč
nejasno in dovoljuje preveč stvari, ki jih država ali celina, ki ima vodilno vlogo na področju
dobrega počutja živali po svetu, ne bi smela dovoliti.

Predvidevam poslabšanje situacije, zlasti kar zadeva ponovno uporabo poskusnih živali.
Prej je bilo to težje, toda menim, da so bili predpisi zdaj omiljeni. Zmajujete z glavo, toda
res je, da so, če besedilo natančno preučite, drobni tisk in nianse v besedilu zadeve, ki
naredijo razliko. Tudi težavnost poskusov je področje, na katerem se bodo zadeve v številnih
državah članicah verjetno poslabšale. Nekatere države članice, kot so Nemčija, Združeno
kraljestvo in Švedska, so šle še dlje. Uvedli smo prag bolečine, Svet pa ga je omilil in dovolil
izjeme. Poleg tega so bile zmanjšane pristojnosti Komisije v zvezi z inšpekcijskimi pregledi.

Kljub temu bom glasoval za to poročilo, gospa Jeggle, ker predstavlja izboljšanje direktive
iz leta 1986, ki je zdaj stara 24 let. Vzpostavljeni so mehanizmi odobritve. Potrebno je
predhodno dovoljenje za tri stopnje preskušanja, kar je dobro. Postopki so bili
poenostavljeni, kar je prav tako pozitiven korak. Osebno sem ponosen na dejstvo, da smo
lahko rešili temo alternativnih metod za poskuse iz prejšnjega parlamentarnega mandata.
Vendar pa bomo za to morali zagotoviti več financiranja.

To direktivo bo treba pregledati v naslednjih sedmih letih. Predstavlja precej dober temelj,
toda v sedmih letih jo bomo morali izboljšati, da bi zadostili našemu slovesu tu v Evropi,
da imamo najvišjo raven dobrega počutja živali na svetu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, poročilo, danes
predstavljeno v tem parlamentu, je pripravila kolegica poslanka gospa Jeggle. Njegov cilj
je dokončanje procesa, ki je bil dolg in zapleten ter ga je bilo mogoče dokončati samo s
trdim delom in dialogom, in zaradi tega bi se ji radi zahvalili.
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Kadar koli obravnavana zadeva vključuje ne samo številne interese, ampak tudi moralne
vrednote, sproži ne samo trdne, racionalne argumente, ampak tudi čustven odziv. To ne
pripomore k dosegi soglasja, na katerega upamo tu, da bi služili evropski javnosti in hkrati
spoštovali različna mnenja političnih skupin in držav članic. To bi nam omogočilo prispevati
k evropskemu povezovanju s pripravo in predstavitvijo skupnih standardov. Prav za to
standardizacija meril, na katero upamo, gre v tem poročilu, v pristopu, ki zahteva višjo
raven zaščite za življenje živali.

To je pomenilo, da se je v dveh letih po odločitvi o pregledu Direktive Sveta 86/609/EGS
o varstvu živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene, in ob priznavanju tovrstnih razlik
med državami članicami poskušalo vzpostaviti natančnejša pravila glede tega s ciljem
zmanjšanja postopkovnih razlik. Pri tem je bilo pomembno uravnotežiti višjo raven zaščite
živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene, s potrebo po zaščiti potrebnih pogojev za
biomedicinske raziskave, ki omogočajo razvoj znotraj Evropske unije. To ravnotežje je
bilo doseženo v besedilu, o katerem bomo v kratkem glasovali.

To bo koristilo živalim pod našo zaščito in izpolnilo našo človeško odgovornost do živali,
ne da bi ogrozili kakovost in napredek biomedicinskih raziskav, ki vsak dan pomagajo
vsem izmed nas.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasovati moramo
za to poročilo o direktivi o poskusih na živalih. V svojih pogajanjih s Komisijo in Svetom
je Parlament dosegel veliko: namreč zamenjavo, zmanjšanje in izboljšanje.

Res je, da z vidika dobrega počutja živali še vedno delamo premalo. Vendar pa Svet ni bil
pripravljen storiti več in je dal jasno vedeti, da ne bo nove direktive, če ne sprejmemo teh
rezultatov. To ne pomeni, da ne moremo v prihodnosti na tem področju še napredovati.
Dobro počutje živali in raziskave morajo v naših politikah biti prednostne naloge. Zelo bi
me veselilo, če bi lahko danes popolnoma ustavili poskuse na živalih. Žal smo daleč od
dosege tega cilja, zato moramo zagotoviti čim večjo zaščito živali.

Kompromis, ki smo ga dosegli s pogajanji, omogoča boljšo podlago za to. Edina stvar, ki
je pomembna, je, da države članice dosledno izvajajo novo direktivo. Toplo se zahvaljujem
poročevalki in vsem poročevalcem v senci za njihovo odlično delo.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, poročevalka
in tisti, ki so sodelovali z njo, so vsekakor opravili težko delo, za katero se jim zahvaljujemo.

Osebno pa ne morem skriti dejstva, da sem skupaj s številnimi člani italijanske vlade, ki jo
podpiram, zmedena zaradi vprašanja, za katerega se zdi, da še po 24 letih ni bilo rešeno
kot bi si želeli.

Nekateri poslanci so poudarili, da se sposobnost čustvovanja živali razlikuje od človeške.
Nobena žival ne bi nikoli storila, kar se dogaja, kar se je že zgodilo in kar se še bo zgodilo
v Iranu. Živali na splošno ne mučijo, kamenjajo do smrti ali govorijo tistih laži, ki so tako
značilne za naš politični svet.

Upravičeno lahko zahtevamo, da nam te živali koristijo pri napredku znanstvenih raziskav
in izboljšanju zdravja ljudi, vendar pa nimamo pravice zahtevati, da so predmet nekoristnih,
ponavljajočih se poskusov, ki služijo samo polnjenju žepov nekaterih tako imenovanih
raziskovalcev.

Zelo dobro se zavedamo, da poskusi in vitro ali računalniške simulacije človeškega
metabolizma danes omogočajo natančnejše rezultate kot jih je mogoče doseči s poskusi
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na živalih, ker rezultatov poskusa pogosto ni mogoče prenesti z ene vrste na drugo, bodisi
med živalskimi vrstami ali z živali na človeka.

Zaradi tega upamo, da bo ta direktiva pregledana, da bi bila skladnejša s trenutnimi težnjami
in medsebojnim spoštovanjem.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, želela bi se
zahvaliti poročevalki in poročevalcem v senci rezultate, ki so jih dosegli. Menim, da smo
dosegli najboljši možni kompromis med potrebami raziskav in zagotavljanjem dobrega
počutja živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

Žal so raziskave, ki vključujejo živali, še vedno nujne, ker ne obstajajo alternatnive.
Računalniške simulacije in celične kulture ne zadostujejo, in tega ne pravijo politiki, ampak
raziskovalci. Parlament bi spomnila, da so bila zdravila za nekatere zelo resne bolezni
razvita prav zaradi poskusov, opravljenih na živih živalih. Osemindevetdeset odstotkov
teh živali je glodalcev, kar pomeni, da se večje vrste uporablja v zelo majhnem obsegu.
Poudariti moram tudi, da imamo zaradi teh poskusov danes zdravila za levkemijo, diabetes
in nekatere vrste tumorjev. Nazadnje bi opozorila, da so raziskovalci prvi, ki bi radi omejili
nepotrebno trpljenje, in menim, da jih je treba videti na delu, da bi to dojeli.

Res je, da nekateri deli še vedno povzročajo zaskrbljenost. Omenila bi del, ki še ni bil
izpostavljen: v členu 49 so izginile vse omembe etičnega odbora in so bile nadomeščene
s splošnejšimi nacionalnimi odbori za zaščito živali. To je sprožilo preplah med tistimi, ki
delajo na tem področju, saj etični odbori že obstajajo v mnogih laboratorijih, ustanavlja
pa se še druge. Zato vlada bojazen, da bi se lahko zmanjšala vloga teh odborov in bi jih
lahko celo nadomestili splošnejši odbori, ki so etično in znanstveno manj pripravljeni.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Najprej bi se zahvalil poročevalki gospe Jeggle za
dobro opravljeno delo. Podpiram tudi kolege poslance, ki so danes govorili proti trem
spremembam k skupnemu stališču.

To ni popoln kompromis, čeprav je trenutno najboljše možno besedilo.

Vsebina osnutka je bila pripravljena po posvetovanju z uglednimi znanstveniki, ki vedo,
kaj potrebujejo, da bi lahko nadaljevali svoje raziskave.

Vsaka sprememba kompromisa bo vodila k nadaljevanju običajnega postopka, kar po
mojem mnenju ni v nikogaršnjem interesu. Zato vse kolege poslance, ki bodo sodelovali
v današnjem glasovanju, pozivam, naj zavrnejo te tri spremembe in evropskim raziskavam
omogočijo uspešno nadaljevanje.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, komisar, Svet in Komisijo pozivam,
naj zagotovita prepoved uporabe celic človeških zarodkov ali odraslih ljudi, da bi zaščitili
živali.

Trenutna situacija dejansko dovoljuje uporabo človeškega materiala za zaščito živali med
potrebnimi poskusi. Vedno govorimo o kompromisu, posledica te kulture kompromisa
pa je, da ne vemo več, kaj je etično sprejemljivo in kaj ne. Vendar pa je nekaj etičnih vprašanj,
glede katerih ni mogoč kompromis. Če Komisija in Svet ne moreta zagotoviti te prepovedi,
bo to dejanski dokaz tega, kako EU ravna z ljudmi.

Žal mi je, vendar brez tega zagotovila ne morem podpreti besedila predlagane direktive.
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Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, jasno se strinjamo,
da moramo zagotoviti najboljše zdravstveno varstvo za državljane Evrope. To vključuje
zanesljiva zdravila s čim manj neželenih učinkov in najsodobnejše metode zdravljenja. Žal
glede na trenutno stanje znanstvenega napredka tega ne moremo storiti brez poskusov na
živalih.

Zato to poročilo vidim kot nadvse uspešen poskus uravnoteženja dobrega počutja živali
in zagotavljanja zdravstvenega varstva ljudi. Zamenjava, zmanjšanje in izboljšanje so
osnovne zahteve za dejansko dosego tega, saj smo danes tako pogosto govorili o
človekovem dostojanstvu, ki po mojem mnenju vključuje tudi spoštovanje živali.

Potrebujemo vnaprejšnje odobritve, strog nadzor in učinkovit sistem inšpekcijskih
pregledov. Zakonodaja sama ne zadostuje. Ostati moramo pozorni in zagotoviti, da se
vsebino poročil dejansko izvaja tudi v praksi.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, menim, da se vsi strinjamo glede
naslednjega: v idealnem svetu ne bi bilo potrebe za raziskave na živalih. Vendar pa v resnici
živimo v svetu, polnem trpljenja, svetu, v katerem bolni moški, ženske in otroci čakajo na
zdravljenje in s tem na rezultate teh raziskav, ki so bistvene in ključne. Zato moramo
podpreti odličen kompromis, ki sta ga dosegla gospa Jeggle iz Odbora za kmetijstvo in
razvoj podeželja in Svet.

Kot je bilo navedeno, dogovor zmanjšuje trpljenje živali, vendar ne omejuje teh raziskav,
kar je ključnega pomena za milijone bolnikov v Evropi in po svetu. Ali ste vedeli, da je bilo
70 % Nobelovih nagrad za medicino podeljenih za delo, ki temelji na poskusih na živalih?

To besedilo od nas ne zahteva, naj izbiramo med mišmi in ljudmi; ta direktiva ščiti bolnike
in živali. Ta direktiva ščiti našo prihodnost.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ti predpisi
so boljši od predhodnih. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Vendar pa menim, da je
zelo drzno reči, gospa Jeggle, da ni alternative za kompromis. Menim, da bi lahko iz te
situacije dobili več.

Seveda je res, da je raziskovalni lobi izvajal velik pritisk. To smo vsi vedeli. Toda ali smo
dosegli svoj glavni cilj, in sicer zmanjšanje števila poskusov na živalih? To je še zelo
vprašljivo. Drug problem je seveda, da uporaba primatov razen človeka dejansko ni bila
zmanjšana.

V skupini Zelenih/Evropske svobodne zveze se nam zdi najbolj moteče, menimo pa tudi,
da gre za hudo kršitev evropskih načel, da se državam članicam ne dovoljuje uvesti
predpisov, ki so strožji od predpisov v veljavni zakonodaji. Ta položaj se mora spremeniti.
To je treba nujno ponovno preučiti. To je prva točka v spremembah, ki so jih predložili
Zeleni, in zaradi tega teh sprememb ne bomo umaknili. Pozivamo, da se predlog vrne
odboru.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik, razvoj tehnik in metod, ki
odpravljajo potrebo po poskusih na živalih in ki zmanjšujejo trpljenje, povzročeno živalim,
v primerih, ko je to potrebno, mora biti pomemben cilj znanstvenih raziskav ter razvoja
poskusov in tehnološkega razvoja, ki jih je potrebno podpirati. Poleg takšnega razvoja je
treba upoštevati potrebo po širjenju teh tehnik in metod skupaj z njihovo uporabo v
raziskovalnih in razvojnih institucijah ter nacionalnih znanstvenih in tehnoloških sistemih
z različnimi ravnmi razvoja.
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Evropska unija mora na tem področju prevzeti pomembno vlogo s spodbujanjem
sodelovanja med znanstvenimi in tehnološkimi institucijami in sistemi v različnih državah,
vključno s tretjimi državami. Menimo – na tem področju in seveda tudi na drugih –, da
vzpostavitev skupnih minimalnih ravni zaščite v zakonodaji ne bi smela posamezni državi
članici preprečevati sprejetja višjih ravni zaščite, če tako želi.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Gospod predsednik, izboljšanje direktive o zaščiti živali,
ki se uporabljajo v znanstvene namene, je nekaj, kar lahko samo podprem. Vendar pa je
to nekoliko protislovno, ker sem pravzaprav proti poskusom na živalih. Alternativne
metode za poskuse obstajajo, pregled direktive pa na srečo vključuje to področje. Za to
sem zelo hvaležna. Upam, da se je večji zagon dalo razvoju bolj alternativnih metod za
poskuse. Vendar pa mora EU tu in zdaj uvesti humana in varna pravila za živali, ki se
uporabljajo v poskusih. Končno se priznava, da so živali čuteča bitja, zato bomo zdaj uvedli
omejitve za bolečine. Toda zakaj ne uvedemo dela, ki prepoveduje uporabljanje istih živali
vedno znova? Zakaj ne prepovemo uporabo opic v raziskavah možganov? Jezi me, da bolj
upoštevamo interese zainteresiranih organizacij kot dobro počutje živali. Razočarana sem
tudi zaradi tega, ker lahko v tem parlamentu sprejemamo predpise samo za EU, kajti kako
se obravnava poskuse na živalih zunaj EU?

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Gospod predsednik, pozdravljam pobudo Komisije.
Menim, da je pomemben dosežek, da smo se uspeli dogovoriti o uskladitvi praks na
področju poskusov na živalih v EU.

Ta direktiva predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju, da bodo poskusi na živih
živalih za znanstvene namene zamenjani takoj, ko bo to znanstveno izvedljivo. Direktiva
bo države članice najprej zavezala k spodbujanju razvoja alternativnih metod. Države
članice odločno pozivam, naj zagotovijo ustrezno financiranje za usposabljanje, raziskave,
razvoj in izvajanje znanstveno zadovoljivih metod ali strategij preskušanja, ki ne vključujejo
uporabe živali.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, kot član Odbora za industrijo, raziskave
in razvoj seveda pozdravljam te predpise in dogovor, ki je bil dosežen. Zavedam se, da je
vedno težko doseči kompromis, vendar pa potrebujemo ustrezne etične standarde za
poskuse na živalih in tudi preskušanja na ljudeh, izvajamo pa lahko samo najvišje standarde,
ki so trenutno na razpolago.

Seveda je za nas pomemben tudi razvoj alternativ. Osmi okvirni program za raziskave in
tehnološki razvoj se mora osredotočiti predvsem na alternativne metode za poskuse. Poleg
tega potrebujemo tudi enostavnejše postopke, to pa je določeno v teh predpisih. Ocena
po sedmih letih bo zelo koristna za industrijo, saj bodo varnost postopkov in jasni,
standardizirani evropski predpisi prinesli tudi pravno gotovost za industrijo.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, jasno bi povedala, da ima Evropa
najvišje standarde za dobro počutje živali na svetu. To poročilo predstavlja še en pomemben
korak na poti k dodatnemu izboljšanju dobrega počutja živali. Naš skupni cilj je omejiti
poskuse na živalih in izboljšati življenjske pogoje živali, ki se uporabljajo v znanstvene
namene. Pozdravljam dejstvo, da bodo poskuse na živalih, kjer je to mogoče, nadomestile
druge metode in da bodo izboljšani standardi za vzrejo, nastanitev in oskrbo teh živali.
Vendar pa bi se ozrla na nekatere izkušnje kmetijskega sektorja in podala pripombe glede
nekaterih delov poročila.
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Ne smemo izhajati iz tega, da bo večja birokracija na področju raziskav izboljšala dobro
počutje živali. Raziskav in povezanih podrejenih gospodarskih sektorjev se ne sme postaviti
v slabši položaj na mednarodni ravni in v primerjavi z drugimi industrijami. Res je, da
moramo tu in tudi v kmetijski industriji, če družba poziva k višjim standardom za dobro
počutje živali, upoštevati standarde, ki veljajo za uvožene proizvode. Visoka evropska
kakovost in standardi dobrega počutja živali morajo biti ustrezno priznani tudi v smislu
poštene konkurence. Poročevalka gospa Jeggle je s tem nadvse občutljivim poročilom
opravila odlično delo in si zasluži našo podporo.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, najprej bi se vam zahvalil za vaše
pripombe in splošno podporo predpisom, vključenim v to direktivo.

Pred seboj imamo ambiciozno direktivo, ki bo, če bo sprejeta, znatno izboljšala dobro
počutje živali v EU. Strinjam se z gospo Sârbu, da bosta popolno in dosledno izvajanje
ključna za izpolnitev potenciala direktive. Ta izziv se šele začenja. Danes smo lahko
zadovoljni, da je bil dosežen dober kompromis glede težkega, a pomembnega dokumenta,
in da je bil storjen velik korak naprej glede izboljšanja življenja živali, ki so še vedno potrebne
v znanstvenih postopkih.

Zdaj bom odgovoril na nekatere pripombe, ki so bile podane danes zjutraj. V zvezi s
pripombami gospe Evans je treba razumeti, da ta direktiva zagotavlja dodatno pravno
jasnost glede današnje situacije. Poleg tega je glede temeljnih in uporabnih raziskav, za
katere niso predpisane metode EU, člen 4 zelo jasen glede zahteve po uporabi alternativnih
metod, kadar je to mogoče. Zato zahteva po uporabi alternativnih metod ni oslabljena;
ravno nasprotno, je dodatno okrepljena.

V zvezi s pripombami gospoda Kastlerja in gospoda Mikolášika o izvornih celicah človeških
zarodkov naj povem, da ta zadeva v razpravah ni bila prezrta. O njej se je obširno
razpravljalo med pogajanji, najdene rešitve pa odražajo dejstvo, da v EU ne vlada soglasje
o uporabi izvornih celic človeških zarodkov. Komisija zato meni, da je to najbolje urediti
na nacionalni ravni.

Dogovorjeno besedilo se odziva na te pomisleke tako, da odločitev o tem, ali dovoliti
njihovo uporabo, prepušča vsaki posamezni državi članici. Dodati je treba, da bi bila v
državah članicah, v katerih ni zakonodaje, ki bi izrecno prepovedovala uporabo izvornih
celic zarodkov, takšna metoda preskušanja v skladu s pregledano direktivo obvezna samo,
če bi to metodo preskušanja priznavala zakonodaja EU. Na ravni EU ne obstaja takšna
zakonodaja, s sprejetjem tovrstne zakonodaje pa bi se morale strinjati države članice.

V zvezi z etično oceno, ki jo je omenila gospa Gardini, sta koncept etične ocene in odbor,
ki jo izvaja, določena v členu 38. Vendar pa je bilo treba besedo „etičen“ zbrisati med
pogovori s Svetom. Celotna zahteva ostaja.

Upam, da boste s svojim glasovanjem poslali močen znak, da Evropski parlament stoji za
izidom pogajanj med institucijami pod spretnim vodstvom gospe Jeggle in švedskega
predsedstva. Danes imamo z združitvijo visoke ravni dobrega počutja živali in kakovostne
znanosti priložnost EU popeljati na čelo. Držimo se svojega slogana: „EU – skrb za živali
za boljšo znanost“.

Elisabeth Jeggle,    poročevalka. – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, gospe in gospodje,
iskreno bi se zahvalila tudi vam, gospod Dalli, za vaše pripombe, ki so pojasnile določena
vprašanja in mi jih ni treba ponoviti. Prav tako bi se iskreno zahvalila kolegom poslancem
za njihove pripombe.
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Jasno je, da je to nadvse občutljiva zadeva, ki zajema številne različne interese, ki smo jih
morali združiti. Vse vas pozivam, da glasujete za poročilo, ki je zdaj pred nami in za katerega
priznam, da lovi ravnotežje.

Gospod Häusling, če zdaj zavrnemo to poročilo, bo direktiva iz leta 1986 še dolgo v veljavi,
to pa ne bo izboljšalo položaja laboratorijskih živali. V bližnji prihodnosti ne bomo mogli
uvesti nove zakonodaje. Spremembe, ki ste jih ponovno predložili, je zavrnil Odbor za
kmetijstvo in razvoj podeželja. Nihče jih ni podprl. Zdaj ste jih ponovno predložili. Imate
pravico do tega, ki jo spoštujem.

Kakšna korist je od najvišjih standardov za dobro počutje živali v Evropski uniji, če enakih
standardov ne moremo izvajati po vsem svetu? Za nas je zdaj pomembno zagotoviti, da
se bo zakonodajo, ki jo bomo, upam, sprejeli pozneje danes, v državah članicah izvajalo
v naslednjih nekaj letih. To je izziv za nas. Prvič, zagotoviti moramo, da bodo vse države
članice dosegle enako visoke standarde na tem področju. To je naša prva naloga, zato ne
smemo že zdaj pozivati posameznih držav članic, naj izvajajo višje standarde.

Kjer že obstajajo višji standardi, in tu kot Nemka govorim o Nemčiji, bodo ti ostali v veljavi.
Od nobene države ne zahtevamo, da naredi korak nazaj. Prav nasprotno, spoštujemo
suverenost držav članic enako kot v primeru raziskav, ki uporabljajo izvorne celice
zarodkov. Prav je, da to naredimo, prav tako pa je to pomembna točka.

Če resnično hočete višje standarde za dobro počutje živali, potem, prosim, glasujte za to
poročilo in zavrnite vse spremembe.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 8. septembra 2010.

Pavel Poc (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Pozdravljam in podpiram Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, poročevalke
gospe Jeggle, ker doseženi kompromis predstavlja napredek v primerjavi s trenutno situacijo.
Vendar pa sem hkrati tudi nesrečen zaradi dejstva, da v področje uporabe direktive v
končnem osnutku ni bilo mogoče vključiti vseh nevretenčarjev. Evropski parlament je
zahteval, da področje uporabe direktive vključuje vsaj tiste vrste nevretenčarjev, za katere
je znanstveno dokazano, da so sposobni občutenja bolečine, stiske, strahu in trajnih
poškodb. Osnutek te zahteve sploh ne omenja. Čeprav razumem potrebo po uporabi živali
za znanstvene raziskave, sem trdno prepričan, da bi morala direktiva iti še dlje in v svoje
področje uporabe vključiti vse živali brez izjeme. Ne pozabimo, da se naše poznavanje
obsega živali, za katere uradni znanstveni organi priznavajo sposobnost občutenja bolečine,
stiske in strahu ter trajnih poškodb, še vedno širi. Iz tega lahko sklepamo, da je sposobnost
občutenja strahu, stiske in bolečine razširjena po vsem živalskem kraljestvu. Priznanje tega
dejstva je bolj stvar moralnosti kot znanosti. Žal smo s sprejetim kompromisom pokazali,
da se mora evropska kultura šele znebiti kartezijanskega pojmovanja živali kot stvari in
da je v zvezi s tem pred nami še dolga pot.

Konrad Szymański (ECR),    v pisni obliki . – (PL) V zvezi s postopki za drugo obravnavo
poslanci niso mogli izraziti svojega mnenja o končni obliki Direktive o zaščiti živali, ki se
uporabljajo v znanstvene namene (poročilo gospe Jeggle). Zdaj bi izkoristil to priložnost,
da izrazim svoje nasprotovanje soglasju, ki ga direktiva daje uporabi izvornih celic zarodkov
kot alternativi za poskuse na živalih v znanstvene namene. To je posledica zmotne
antropologije, ki dovoljuje možnost uničenja človeškega življenja v najzgodnejši fazi
njegovega razvoja, da bi izboljšala dobro počutje živali. Jamstva, ki jih je v prvi obravnavi
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predlagal Evropski parlament, so bila v zvezi s tem nedvoumnejša. Dvoumne določbe
direktive predstavljajo resnično grožnjo za veljavno zakonodajo v državah kot je Nemčija,
kjer za zarodke velja določena raven zaščite. Dejstvo, da te raziskovalne metode niso bile
izključene, je neposredno uveljavljanje njihove zakonitosti v državah kot so Poljska, Irska
in Malta.

5. Tekoča pogajanja o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA)
(razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je izjava Komisije o tekočih pogajanjih o trgovinskem
sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA).

Dragi kolegi, prosil bi vas za minuto pozornosti. Dnevni red, kot je bil sprejet, v tej razpravi
ne predvideva postopka „catch-the-eye“. Vendar pa, če nihče ne nasprotuje, predlagam, da
omogočim kratek postopek „catch-the-eye“, če se bodo govorniki, ki so na seznamu, držali
svojega časa in nam bo na koncu ostalo še nekaj časa. Ali kdo temu nasprotuje? Zelo dobro.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, hvala, da ste mi ponovno dali
priložnost, da skupaj z vami obravnavam vprašanje pogajanj ACTA.

V zvezi s tem mi dovolite, da vas spomnim na vsebino teh pogajanj: ACTA je sporazum,
ki bo pomemben za zaščito konkurenčnosti EU in delovnih mest na svetovnem trgu.

Če hočemo ostati konkurenčno gospodarstvo, se bomo morali zanesti na inovacije,
ustvarjalnost in izključnost blagovne znamke. To so nekatere izmed naših glavnih
konkurenčnih prednosti na svetovnem trgu. Potrebujemo torej orodja, da bi zagotovili,
da bodo te ustrezno zaščitene na naših glavnih izvoznih trgih.

In tu gre za vprašanja, ki skrbijo državljane EU: ne samo delovna mesta, ampak tudi varnost
potrošnikov, varnost in zdravje.

Naš cilj je vzpostavitev mednarodnega standarda za uveljavljanje pravic intelektualne
lastnine, ki je razumen, uravnotežen in učinkovit ter tako presega trenutna pravila STO o
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine: sporazum TRIPS. To je končni cilj, glede katerega
se zagotovo strinjamo vsi.

Marca lani sem prišel sem, da bi opredelil ključna načela, na katerih temelji udeležba
Komisije v teh pogajanjih, ter se zavezal povečanju preglednosti za Parlament glede teh
pogajanj. Kot lahko razberete iz osnutkov besedil, ki so nastala zaradi pogajanj, ki potekajo
od marca, in o katerih smo vas obveščali, je Komisija držala besedo in dosledno vztrajala
pri teh načelih. Naj vas spomnim na ta načela:

prvič, cilj sporazuma ACTA je obravnavati obsežne kršitve pravic intelektualne lastnine,
ki imajo velik komercialni vpliv, in ne gre za preverjanje vsebine prenosnih ali osebnih
računalnikov potnikov. To ne bo pripeljalo do omejitve državljanskih svoboščin ali
nadlegovanja potrošnikov. Če imate nekateri pomisleke glede tega, bi z veseljem slišal vaše
argumente.

Drugič, pri sporazumu ACTA gre samo za uveljavljanje obstoječih pravic intelektualne
lastnine. Ne bo vključeval določb, ki bi spreminjale neodvisen zakon o intelektualni lastnini.
Opredeliti bi moral minimalna pravila o tem, kako lahko inovatorji uveljavljajo svoje
pravice na sodiščih, na mejah ali na internetu. Kadar se evropski modni oblikovalci, umetniki
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ali proizvajalci avtomobilov soočijo s ponarejanjem njihovih kreacij zunaj Evrope, lahko
sporazum ACTA na primer zagotovi, da bodo njihove pravice ustrezno zaščitene.

Tretjič, sporazum ACTA mora ostati skladen s pravnim redom EU, vključno s trenutno
ravnjo uskladitve uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, Direktive o e-poslovanju,
regulativnega okvira za telekomunikacije in nenazadnje veljavne zakonodaje EU o varstvu
podatkov in zasebnosti. Sporazum ACTA ne bo spremenil katere koli zakonodaje EU skozi
zadnja vrata. Kaj je torej dodana vrednost, me boste vprašali? Odgovor je, da je naša
zakonodaja ena izmed najučinkovitejših in da bo pomagala našim inovatorjem, če jo bodo
sprejele druge države.

Četrtič, zagotovili bomo, da sporazum ACTA ne bo omejil dostopa do generičnih zdravil.
V osnutku besedila je zdaj jasen jezik, ki zagotavlja, da sporazum ACTA ne bo služil kot
podlaga za vmešavanje v trgovino z generičnimi zdravili.

Poleg tega bo sporazum ACTA skladen z deklaracijo o sporazumu TRIPS in javnem zdravju
iz leta 2001, medtem ko obveznosti o mejnem nadzoru, ki so najobčutljivejše vprašanje
v zvezi z dostopom do zdravil, ne bodo veljale za patente.

Glede preglednosti smo držali besedo in po vsakem krogu pogajanj na namenskih sejah
obveščali Evropski parlament, s čimer bomo nadaljevali. In v skladu s svojimi obveznostmi
glede na okvirni sporazum smo seveda Evropski parlament seznanili z osnutki besedil.

To priložnost bom izkoristil tudi za to, da na kratko predstavim izide desetega kroga
pogajanj o sporazumu ACTA, ki so potekala med 16. in 20. avgustom 2010 v Washingtonu.

Strani so dosegle nekaj napredka glede poglavja o civilnih zadevah, carinah in kaznih,
vendar pa še niso bile dovolj prožne, da bi obravnavale nekatere izmed občutljivejših
vprašanj. Opravljeno je bilo tudi obsežno delo glede splošnih in horizontalnih poglavij
(uvodna izjava, splošne določbe, opredelitve pojmov, prakse uveljavljanja, mednarodno
sodelovanje in institucionalne določbe), ki so skoraj zaključena.

Vendar pa je v zadnjih dveh krogih žal postajalo vse jasnejše, da bo soglasje z vsemi
trenutnimi stranmi sporazuma ACTA glede na raznolikost mnenj in praks o tem vprašanju
posameznih udeležencev sporazuma mogoče doseči samo na podlagi najnižjega skupnega
imenovalca. To se bo zgodilo na račun ravni ambicij – in učinkovitosti – sporazuma.

V zadnjem krogu je glede digitalnega okolja (internet), ki je eno izmed najobčutljivejših,
toda tudi najbolj „inovativnih“ poglavij sporazuma ACTA, prišlo do nazadovanja, saj se
strani niso mogle dogovoriti o skupni ureditvi izjem v zvezi z odgovornostjo za ponudnike
internetnih storitev.

Enako velja za zelo pomembno poglavje o carinskih ukrepih, kjer več strani nasprotuje
izvajanju pregledov izvoza in tranzita blaga, za katerega obstaja sum kršitve, zaradi česar
se ne ukrepa proti zelo razširjenemu mednarodnemu prometu s ponaredki.

Drugo področje, glede katerega so razprave razočarljive za interese EU, zadeva vprašanje,
katere pravice intelektualne lastnine bo zajemal sporazum. EU ima široko in raznoliko
podlago imetnikov pravic intelektualne lastnine. Kmet, ki izdeluje proizvode z geografsko
označbo, ali tekstilno podjetje, ki ustvarja oblikovanje, sta prav tako žrtvi ponarejanja in
ju morajo prav tako zajemati boljša pravila za izvajanje. Težava je, da številni naši partnerji
vztrajajo, da si samo avtorske pravice in blagovne znamke „zaslužijo“ vključitev v sporazum
ACTA. S tem se ne strinjamo in si bomo še naprej odločno prizadevali za spoštovanje teh
interesov EU.
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Naslednji krog bo potekal v Tokiu konec meseca (od 23. septembra do 1. oktobra 2010).
Zdi se, da se približujemo končni igri in so strani zavezane rešitvi preostalih pomembnih
vprašanj na krogu pogajanj v Tokiu.

Trdno sem prepričan o pomenu obravnavanja sistematične in razširjene zlorabe evropske
intelektualne lastnine po svetu in o ključnem prispevku sporazuma ACTA k temu cilju.
Zato ostajam predan uspehu teh pogajanj.

Toda če se bo na koncu procesa EU soočila s pogodbo brez veliko konkretne dodane
vrednosti za naše imetnike pravic ali s pogodbo, ki si bo prizadevala vzpostaviti pravice
intelektualne lastnine 1. in 2. kategorije, moramo biti pripravljeni ponovno razmisliti o
naši udeležbi v sporazumu.

Daniel Caspary,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
leta 2008 so carinski uslužbenci EU zasegli 178 milijonov izdelkov. Od teh je bilo
20 milijonov izdelkov nevarnih. Skupaj 54 % ponarejenih proizvodov je prišlo iz Kitajske,
Indija pa je bila glavni krivec za ponarejena zdravila.

Ponarejeno blago povzroča precejšnjo škodo evropskemu gospodarstvu, vendar pa so zelo
prizadeti tudi ljudje, ki kupijo ponarejene izdelke. V mislih imam na primer zdravila. Zame
in za vse starše bi bila nočna mora, če bi otrok umrl po vnosu zdravila preprosto zato, ker
nismo sposobni preprečiti, da bi ponarejeni izdelki in zdravila prišli na trg. Ta problem
moramo rešiti.

Piratstvo je osrednje vprašanje za Evropsko unijo. Industrije in potrošnike po vsem svetu
moramo zaščititi pred izdelki, ki lahko škodujejo zdravju in podjetjem povzročijo finančne
izgube. Zato pozdravljam pogajanja o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju
(ACTA) kot pomemben korak v pravo smer v boju proti piratstvu. Vemo, da ta sporazum
ni edina rešitev za piratstvo, vendar pa je prvi mednarodni sporazum na tem področju, ki
vključuje nekatere države, ki so se podale v boj proti piratstvu. Želim si, da bi se vključilo
čim več drugih držav.

Naša skupina pozdravlja pozitivno sodelovanje med Komisijo in Parlamentom vse od naše
spomladanske resolucije. Obžalujemo dejstvo, da smo morali iti tako daleč in sprejeti to
resolucijo. Vendar pa smo zaradi rednih poročil Komisije dobili pregled nad pogajanji v
zadnjih mesecih. Pogajalcem bi čestital za njihove zadnje dosežke. Celo za kritike sporazuma
ACTA postaja vse težje najti negativne točke v sporazumu. Vprašanje ukrepov za mejni
nadzor v primeru kršitve patentov in s tem zaskrbljenost zaradi trgovine z generičnimi
zdravili sta bila rešena. Postopek treh opominov in pregled osebne prtljage sta bila
odpravljena. Odpravljena je bila tudi obvezna odgovornost ponudnikov internetnih storitev
in zdi se, da je sporazum skladen s pravnim redom Skupnosti. Menim, da smo na pravi
poti.

Vendar pa bi Komisijo pozval, naj vztraja pri svojem trdnem stališču, da bi lahko zastopala
interese Evropske unije. Podpiram predlog o vključitvi patentnih pravic, geografskih označb
porekla in kršitev patentov v oddelek sporazuma, ki zadeva civilno pravo. Trdno sem
prepričan, da si parmski pršut, Tiroler Almkäse in šampanjec zaslužijo enako raven zaščite
kot Coca-Cola ali Kellogg’s Corn Flakes. Zato ZDA pozivam, naj prenehajo z oviranjem
objave dokumentov. Objava dokumentov po novozelandskem krogu je pokazala, kako
pomembna je preglednost, in je utišala veliko kritikov.

Komisijo bi pozval, naj še naprej podpira objavo pogajalskih dokumentov, in sicer
najkasneje pred podpisom sporazuma. Komisiji želim veliko uspeha v naslednjem krogu
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na Japonskem in se veselim nadaljnjih pravočasnih in natančnih poročil o pogajanjih. Po
zaključku pogajanj bo naša skupina v miru ocenila izid na podlagi končnega besedila in
se nato odločila o svojem stališču glede ratifikacije. Pogajalcem želim veliko uspeha.

Kader Arif,    v imenu skupine S&D. – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
komisar, pravkar ste povedali nekaj pomirjujočih stvari, vendar pa še vedno menim, da
zaskrbljenost velikega števila poslancev glede trgovinskega sporazuma za boj proti
ponarejanju (ACTA) ni bila popolnoma odpravljena.

Marca sem predložil resolucijo, ki jo je sprejela velika večina v tem parlamentu in je
omogočila objavo pogajalskega besedila. Med razpravo smo pozivali k spoštovanju pravnega
reda Skupnosti – ki ste ga omenili – ter k zagotavljanju varnosti in dobave generičnih
zdravil in spoštovanju temeljnih svoboščin sodržavljanov. Omenili smo tudi geografske
označbe, in sicer zato, da vas seznanimo s svojimi prednostnimi nalogami, ki vam jih bom
ponavljal, tako da bo stališče, ki ga boste čez nekaj tednov zagovarjali na Japonskem,
temeljilo na parlamentarni razpravi, ki nam jo je uspelo spodbuditi.

Včeraj so med razpravo o stanju Unije številni govorniki povsem upravičeno izpostavili,
da smo poslanci Evropskega parlamenta govorniki za sodržavljane in da je brez te povezave
Komisija v nevarnosti, da se zaplete v neplodno soočenje s Parlamentom. Zato vas pozivam,
komisar, da upoštevate predvsem, da so poslanci Evropskega parlamenta, ki so pred vami,
predvsem vaši partnerji in niso tu samo zato, da bi vam nasprotovali.

Partnerstvo, ki ga hočemo, ni partnerstvo, v katerem nas, kot se zdi, da včasih hočejo vaše
službe, zavezuje obljuba molčečnosti. Vaše službe so pravkar odgovorile na naša vprašanja
za zaprtimi vrati. Posreduje se nam zadnjo različico besedila sporazuma ACTA, vendar pa
se nam prepoveduje poslati sporočilo, ko zapustimo ta zasedanja ali ko preberemo
sporazum, čeprav je naša vloga, da opozorimo, pojasnimo in zagotovimo, da se zadeve
razume. Moja druga zahteva je torej, da spoštujete preglednost razprav kot element, ki
bogati vaša mnenja, in nanjo ne gledate kot na izdajo zaupanja.

Razen s tema dvema glavnima vprašanjema in ker sem se navadil na takšne naloge, vas
bom seznanil s svojimi pomisleki. Prvi je dostop do zdravil. To je bilo omenjeno. Govorite
nam, da je zaščita dostopa ena izmed vaših prednostnih nalog, da delate vse, kar je mogoče,
da bi zagotovili, da nič v tem sporazumu ne ovira njihove proizvodnje ali prostega pretoka.
Vendar pa bi vam tu zastavil vprašanje o patentih. Zakaj jih hočete vključiti v ta sporazum?
Želja po okrepitvi zakonitega boja proti ponarejanju ne bi smela biti pretveza za uporabo
sporazuma ACTA kot sredstva za razširitev pravic imetnikov patenta precej preko obsega,
kot je določen v sporazumu TRIPS. Prosim, ne zamenjujte generičnih zdravil in ponarejenih
zdravil.

Druga pomembna točka so jamstva. Besedila ne morejo biti prestroga pri zagotavljanju
resničnega ravnotežja med pravicami uporabnikov in pravicami imetnikov pravic. Poglejte
si različne formulacije v sporazumu TRIPS.

Pozdravljam vaše pripombe o internetu in prepričan sem v zamisel, da sporazum ACTA
ne bo služil za oslabitev stališča EU, jasno izraženega v Direktivi o elektronskem poslovanju.

Komisar, vsekakor obstajajo še druga vprašanja, ki bi jih moral načeti to jutro, toda prva
dolžnost, ki sem si jo zastavil, je zagotoviti, da bomo zaradi te razprave našim
sodržavljanom lahko zagotovili čim več informacij o tem sporazumu, in povedati vam,
da je po mojem mnenju ključni element zaščita njihovih pravic in njihovih temeljnih
svoboščin. Zato od vas pričakujem, da ne boste pozabili na zadeve, ki so jih izpostavili
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poslanci, in jih boste zagovarjali med pogajanji. Pozivam vas tudi, da spoštujete svojo
zavezanost objavi besedila takoj po zaključku pogajanj, pa naj bo to ob koncu kroga na
Japonskem ali na naslednji stopnji.

Javna razprava bo na primer morala potekati v tem parlamentu. Zato pozivam k resoluciji,
od vas pa pričakujemo, da boste upoštevali naše mnenje, preden bo prišlo do podpisa
sporazuma ACTA, čeprav to pomeni vrniti se k pogajalski mizi.

Niccolò Rinaldi,    v imenu skupine ALDE. – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in
gospodje, acta est fabula, plaudite! – „igra je bila zaigrana; ploskajte!“ – kot so rekli rimljanski
igralci na koncu predstave. Igra je bila zaigrana in morda smo tik pred njenim zaključkom,
četudi še ni čas za ploskanje.

Med to razpravo nam je gospod De Gucht dal pomembna zagotovila, toda vemo, da 64 %
ponarejenega blaga prihaja iz Kitajske, ki ni podpisnica trgovinskega sporazuma za boj
proti ponarejanju (ACTA). Zato bomo morali oceniti, ali je vse to vredno truda – z drugimi
besedami, ali bi podpisali sporazum, če ne prinaša nobenih resničnih koristi, kot je ugotovil
komisar. Ne ostaja veliko vzrokov za zaskrbljenost, vendar so pomembni. Veliko je bilo
povedanega o internetu in cenimo prizadevanja Komisije, vendar ostajamo odločni.

Glede dostopa do zdravil ponavljam, kar so zahtevali že drugi poslanci: ne sme se v isti
koš metati ponarejenih zdravil na eni in generičnih zdravil na drugi strani. Bistvenega
pomena je omogočiti dostop do zdravil po konkurenčnih cenah, ki so ključne za bolnike
v državah v razvoju. Vprašanje, ki bi ga rad zastavil, je, ali bosta deklaracija iz Dohe o
sporazumu TRIPS (sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine) in javno
zdravje vključena vsaj v uvodno izjavo besedila sporazuma ACTA.

Nazadnje, glede geografske označbe smo se znašli morebiti v paradoksnem položaju, ker
bodo registrirane blagovne znamke, ki bodo morda kršile geografske označbe, bolj zaščitene
kot geografske označbe same. Tudi tu sporazum TRIPS zagotavlja trdno osnovo v mnogih
pogledih, zato pozivamo k odločnosti in trdnemu stališču.

Jan Philipp Albrecht,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, najprej naj
povem, da sem zadovoljen, da je pisna izjava 12 trgovinskega sporazuma za boj proti
ponarejanju (ACTA) včeraj v Parlamentu dobila zahtevano večino glasov. To kaže, da
Evropski parlament še naprej podpira jasno stališče, ki ga je zavzel v svoji marčevski
resoluciji.

Poleg tega pisna izjava izpostavlja pomembno zadevo. Nočemo, da bi se izvajanje pravic
intelektualne lastnine oddalo zasebnim podjetjem. Načela pravne države in demokracije
zahtevajo, da v temeljne pravice, vključno na internetu, posežejo zakoniti predstavniki
države in da še naprej veljajo visoki standardi naše ustave, Konvencije o človekovih pravicah
in Lizbonske pogodbe.

Ne sme se dovoliti uveljavitve sporazuma, ki spodbuja zasebne kartele imetnikov pravic,
da vse uredijo tako, kot ustreza njihovim poslovnim interesom, tako kot to dela trenutni
osnutek sporazuma ACTA. Vedenje Komisije EU med pogajanji o sporazumu ACTA meji
na kršitve naših pogodb. Namesto da bi bili odpravljeni ukrepi, ki jih je kritiziral Parlament,
je besedilo osnutka sporazuma enostavno postalo še bolj nejasno. Vse bolj se zdi, da pravni
red Skupnosti ne bo upoštevan.
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Na srečo se zdi, da so se zdaj uveljavila nenehna nasprotovanja Evropskega parlamenta.
Toda če naj sporazum ACTA v tem parlamentu dobi večino glasov, je treba storiti še veliko.
To vam je moralo postati jasno najkasneje včeraj.

Syed Kamall,    v imenu skupine ECR. – Gospod predsednik, za začetek bi pozdravil tri stvari,
ki so bile povedane na začetku: prvič, da ne bo novih pravic intelektualne lastnine, drugič,
da ne bo sprememb zakonodaje skozi zadnja vrata, in tretjič, večjo preglednost, ki smo ji
bili priča s strani Komisije, zlasti spričo nekaterih drugih pogajalskih partnerjev.

Razumeti moramo tudi razlike med digitalnim svetom in svetom atomov. Kot je nekoč
dejal Chris Anderson, urednik revije Wired, v svetu vse večje pasovne širine, cenejšega
hranjenja in cenejše moči obdelave digitalni proizvodi sčasoma postanejo brezplačni ali
ne prinesejo nič več. To pomeni, da morajo številne industrije, ki se pritožujejo nad
digitalnim svetom, razumeti, da se morajo ozreti za novimi poslovnimi modeli. Predvsem
fonografska industrija in podobne industrije se ne morejo zanašati na stare poslovne
modele.

Mislim, da je v svetu atomov drugače – v svetu proizvodnje izdelkov. Zagotoviti moramo,
da so, čeprav EU morda ni konkurenčna v smislu stroškov delovne sile, države in podjetja
EU konkurenčni, ko gre za raziskave in oblikovanje. Za podjetja, ki vložijo milijone – včasih
milijarde – v nove proizvode in novo oblikovanje, mora biti prav nadležno, ko vidijo, kako
te proizvode drugje spodkopavajo ponarejeni proizvodi. Na področju avtomobilskih
motorjev z visoko vrednostjo in pametnih telefonov smo vodilni na svetu, biti pa moramo
zelo pazljivi, da se teh proizvodov ne spodkoplje, potem ko so bili vanje vloženi milijoni
ali milijarde.

Pozdravljam izjavo Komisije, vendar pa moramo razumeti razliko med svetom atomov
in digitalnim svetom.

Helmut Scholz,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, gospod De Gucht,
gospe in gospodje, zaščita vlagateljev in podjetij pred krajo njihovih zamisli je pomembno
vprašanje, zlasti za majhna in srednje velika podjetja. Vendar pa bi ponovno vprašal, ali
lahko piratstvo omeji majhen klub držav, ki podpišejo sporazum, predvsem ker so te države
bolj znane zaradi iznajdb kot zaradi ponarejanja. Po mojem mnenju bi ta pogajanja morala
potekati v mednarodnem okviru kot je Svetovna organizacija za intelektualno lastnino
(WIPO).

Na splošno gre za nov okvir in novo zavezo. Gospod De Gucht, vaše sklepne pripombe
kažejo v to smer. Vem, da se pogajalci iz Komisije in Sveta zavedajo te dileme. Njihova
rešitev je podjetjem dati obsežne pravice za pravno ukrepanje na prodajnem trgu
potencialnih ponarejevalcev. Imeti hočejo možnost prijetja uvoznikov in v skladu z
osnutkom besedila tudi končnih uporabnikov na mejah, razen če posamezne podpisnice
sporazuma sprejmejo izjeme. Besedilo navaja:

„Članice lahko iz ukrepov na meji izključijo majhne količine nekomercialnega blaga, ki so
del osebne prtljage potnikov“.

(DE) V Evropi hočejo uveljaviti zakonodajo, ki bo podjetju omogočila zahtevati, da se
blago ali programsko opremo, ki je bila uvožena iz države podpisnice trgovinskega
sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA), zaseže ali celo uniči v skladu z odredbo
sodišča. Do tega lahko, če je potrebno, pride tudi, ne da bi bila druga stran zaslišana. V
primerov kontejnerjev s ponarejenimi verižnimi žagami je to morda slišati kot enostaven
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postopek. Vendar pa namerava sporazum ta postopek razširiti tako, da bo zajemal področja,
kot so komponente programske opreme.

Ali bodo velikani programske opreme, kot je Microsoft, lahko s pravnimi postopki ujeli
in uničili svoje manjše konkurente? Tudi velikanom zabavne industrije je v pogajanja o
sporazumu ACTA uspelo vključiti svoje pomisleke. Ne bo se pravno ukrepalo samo proti
nalaganju in kopiranju, ampak tudi proti proizvodnji in razširjanju tehnologij, ki med
drugim omogočajo, da se zaobide zaščito pred kopiranjem.

Rekli ste, da je bil dosežen napredek, in res je, da so ZDA prenehale pozivati, naj bodo
ponudniki internetnih storitev odgovorni za svoja dejanja. Vendar pa je v oddelku
sporazuma, ki zadeva kazensko pravo, še vedno odstavek o pomoči in podpori. Poleg tega
bodo ponudniki internetnih storitev zavezani na legitimno zahtevo podjetja predati osebne
podatke uporabnikov, za katere se sumi, da kršijo zakonodajo o avtorskih pravicah. Med
pogajanji o sporazumu SWIFT smo v tem parlamentu ugotovili, da Združene države na
primer nimajo zakonodaje o varstvu podatkov, kot jo razumemo v Evropski uniji. Kakšen
je položaj v drugih državah podpisnicah sporazuma? Ne sme se dopustiti poseganja
sporazuma v pravni red Skupnosti. Biti moramo sposobni zaščititi majhna in srednje velika
podjetja pred patentnimi kampanjami velikanov programske opreme ter zagotoviti varstvo
osebnih podatkov uporabnikov interneta.

Francesco Enrico Speroni,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in
gospodje, komisarju in Svetu se zahvaljujem za to razpravo, vendar pa moram žal reči, da
je težko govoriti o čemer koli brez pravih dokumentov.

Na internetu ni ničesar in službe Parlamenta, ki sem jih kontaktiral, niso odgovorile, ker
Komisija ne da na razpolago vseh besedil. Torej ne moremo storiti nič drugega kot govoriti
na splošno. Kljub temu je koristno obravnavati to vprašanje, ki tvori del načrta Evrope za
zaščito naših proizvodov in s tem naših podjetij in delavcev. Vendar pa je nekaj odpora na
primer glede ureditve blagovnih znamk in proizvodov.

Naša naloga je zaščititi naše delavce tako, da preverimo, ali obstaja kakršna koli oblika
nepoštene konkurence ali konkurence, ki temelji na izkoriščanju delavcev, in v tem primeru
konkurenca, ki temelji na prenarejanju in ponarejanju. Zato se moramo boriti proti takšni
nesprejemljivi konkurenci prav zato, da zaščitimo evropske proizvajalce in delavce, ki se
preživljajo s svojim trudom, svojim intelektualnim potencialom in svojo udeležbo ter tako
prispevajo k razvoju naše celine.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, cilj
načrtovanega večstranskega trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) je
učinkovitejši boj proti piratstvu in kršitvam avtorskih pravic z mednarodnim sodelovanjem,
usklajevanjem izvajanja zakonodaje in novimi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Ni
treba reči, da potrebujemo nenehno preglednost. Ukrepi, katerih posledica bo oslabitev
Direktive EU o varstvu podatkov ali ki bi lahko imeli negativen vpliv na svobodo izražanja,
predstavljajo pretiran odziv na problem boja proti piratstvu in kršitvam avtorskih pravic
in se jih ne sme sprejeti.

Evropski parlament je Komisijo pozval, naj oceni morebitne učinke sporazuma. Žal ta
ocena še ni bila opravljena. Po mojem mnenju je varstvo intelektualne lastnine ključnega
pomena, vendar pa sta varstvo podatkov in varstvo zasebnosti enako pomembna.
Peter Hustinx, evropski nadzornik za varstvo podatkov, je o tem povedal naslednje, citiram:
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„Čeprav je intelektualna lastnina pomembna za družbo in jo je treba varovati, se je ne sme
postaviti nad temeljne pravice posameznika do zasebnosti, varstva podatkov in druge
pravice.“ To je konec citata. Skupaj si prizadevajmo za ta sporazum in sočasno upoštevajmo
vso obstoječo zakonodajo.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, učinkovito
izvajanje veljavnih predpisov in zakonov za boj proti piratstvu in krepitev pravic
intelektualne lastnine je zagotovo zelo dobrodošlo. Vendar pa je na tem področju v javnosti
žal zelo veliko nepoznavanja in negotovosti. Redno dobivam elektronsko pošto zaskrbljenih
državljanov, ki se pritožujejo nad pomanjkanjem preglednosti med pogajanji o trgovinskem
sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) in na sporazum ACTA gledajo kot na veliko
vmešavanje v njihove pravice in svoboščine. Na tem področju je pomembno zagotoviti
več informacij in poudariti dejstvo, da problema ne povzroča sporazum ACTA, ampak
delno pravni red EU.

V zadevi z dne 19. februarja 2009, predloženi v predhodno odločanje, Sodišče Evropskih
skupnosti jasno navaja, da lahko ponudniki internetnih storitev odgovarjajo za kršitve
avtorskih pravic s strani svojih uporabnikov. Veljavne pogodbe dovoljujejo onemogočanje
dostopa državljanom EU do interneta. Problema ne predstavlja sporazum ACTA, ampak
predpisi Evropske unije, ki bi lahko omejili svoboščine in pravice državljanov EU.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Vse večji obseg ponarejenega in piratskega
blaga v mednarodni trgovini povečuje možnost ogrožanja trajnostnega razvoja svetovnega
gospodarstva, kar ne povzroča samo finančnih izgub zakonitim proizvajalcem, ampak
krši tudi pravice imetnikov pravic intelektualne lastnine in subjektov, udeleženih v izdelavi
in proizvodnji ter predstavlja grožnjo za potrošnike in grožnjo za delovna mesta v Evropi.

Zamisel o večstranskem sporazumu za boj proti piratstvu in ponarejanju bi lahko
predstavljala učinkovit mehanizem za boj proti takšnim dejavnostim, vendar pa podpiram
tudi tiste poslance, ki so poudarili potrebo po preglednosti in večjem zaupanju v ta pogajanja
in sporazume. Ključno se mi zdi tudi vzpostaviti ravnotežje med pravicami, ki jih imamo
interes zaščititi, in pravicami, ki so ključne za družbo. Uveljavljanje ali varstvo pravic ene
skupine ne sme ovirati pravic in legitimnih interesov druge skupine.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Gospod predsednik, sploh nisem prepričan glede
izjeme za generična zdravila. Če to odobrimo, bomo morali v takšnih primerih odobriti
tudi izjeme za ves tranzit, drugače se bomo soočili s problemi, ki smo jih doživeli v zadnjih
letih. Pravite, da bo to veljalo samo za obsežne gospodarske primere. V tem primeru bi
lahko rekli, da so posamezniki izvzeti, namesto da so lahko izvzeti iz teh pravil, kajne?

Zaskrbljen sem tudi glede digitalnega okolja, ko je govora o tehnoloških ovirah. V zvezi s
tem velja, da so metode, ki se jih lahko uporabi za izogibanje ukrepom za tehnično zaščito,
nezakonite, če je njihova uporaba komercialno omejena.

Lahko bi se zgodilo tudi, da se te širi povsem brez finančnega interesa, da nekdo sploh
nima finančnega interesa, ampak želi podpreti uporabo tehnologij s strani ljudi, ki bi se
jih lahko uporabilo tudi kot „tehnologije za izogibanje“. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Prav tako nisem zadovoljen z dejstvom, da tu vključujete sporne vidike iz IPRED, in glede
shranjevanja podatkov. Če jih bomo hoteli po ocenah spremeniti, je nespametno, da smo
jih tu pisno opredelili.
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Françoise Castex (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, komisar, dodala bi nov prispevek
k razpravi o sporazumu ACTA in skupaj s podpisniki izjave 12 imam čast obvestiti vas,
da je ta izjava dobila zelo veliko večino v Parlamentu ter da je bilo najmanjše število
podpisov preseženo.

Veseli me, da vam je bila ta izjava predložena pred končnim krogom pogajanj o sporazumu
ACTA, in menim, da jo lahko imate za pogajalski mandat, ki vam ga je dal Evropski
parlament.

Rada bi vas spomnila na njegovo vsebino: Parlament seveda ne poziva samo k preglednosti
in priložnosti, da besedila vidi med pogajanji, preden jih ratificira; poziva tudi k temu, da
se pravic intelektualne lastnine ne uskladi v skladu s to mednarodno pogodbo, in k ohranitvi
in zagotavljanju svoboščin državljanov, varstva zasebnega življenja in nevtralnosti na
internetu.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Gospod predsednik, vprašati moramo, v kakšni
meri so trgovinski sporazumi za boj proti ponarejanju samo zaščita za velika podjetja in
v kakšni meri resnično ščitijo ljudi. V primeru zdravil so ponarejena zdravila v najboljšem
primeru neučinkovita in se ljudje ne zdravijo; v najslabšem primeru so lahko škodljiva in
ogrožajo njihovo zdravje ali celo življenje.

Ponarejeno blago se skoraj vedno proizvaja v državah z nizkimi plačami in spodkopavajo
pristno blago, proizvedeno v naših državah, na račun delovnih mest državljanov držav
članic. Proti državam, ki dovoljujejo takšne prakse, je treba izvajati sankcije.

Zadovoljen sem z zagotovilom Komisije, da bodo sankcije usmerjene proti obsežnim
kršitvam in ne proti potrošnikom. Vendar pa nekateri lobisti, ki podpirajo akterja, resnično
hočejo, da se ljudem, osumljenim ponavljajočega nedovoljenega nalaganja, onemogoči
dostop do interneta, isti ljudje pa bi radi tudi pregled vsebine internetnega prometa, torej
si ogledali komuniciranje uporabnikov. Nam lahko zagotovite, da te določbe ne bodo
vključene kasneje in ne bodo prevladale nad vašimi pridržki?

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Pozdravljam današnjo razpravo o
trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju. Po mojem mnenju je korak h krepitvi
položaja Evropskega parlamenta kot institucije, ki zastopa državljane Evropske unije.
Poudarila bi, da je Evropski parlament glede sporazuma, o katerem se pogaja Komisija, o
trgovini s storitvami in komercialnih vidikih intelektualne lastnine, upravičen do obveščanja
in posvetovanja s strani Komisije. Današnja razprava daje vsebino tej pravici in bo, kot
upam, tudi v prihodnje ostala v navadi Komisije. Pozornost bi pritegnila k dejstvu, da je
zaupna narava pogajanj Komisije o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju
sprožila veliko kritik med uporabniki interneta. Temu bi se bilo mogoče izogniti, če bi nas
bila Komisija že od začetka pripravljena obsežneje obveščati o svojih prizadevanjih v tej
zadevi.

V vprašanju za pisni odgovor, ki sem ga predložila Komisiji, sem načela vprašanje odnosa
med trgovinskim sporazumom za boj proti ponarejanju in evropsko politiko o informacijski
družbi ter njenimi učinki na usposabljanje na pravnem področju.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod De Gucht, zagotovili
ste nam, da trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) trenutno ne bo spremenil
ničesar. Vendar pa nimamo priložnosti oblikovati svojih mnenj, pridobiti vpogleda in
uporabiti svojega strokovnega znanja na področju prava, da bi ugotovili, ali stranska škoda
za pravice državljanov v Evropi, ki bo posledica tega sporazuma, ne bo precej večja kot
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trdite vi. Glede tega vam moramo verjeti na besedo. Če je tako, zakaj ni nobene preglednosti?
Vem, da je tako zaradi ameriških pogajalcev, toda ali lahko Evropska komisija s čisto vestjo
enostavno popusti? Mislim, da je odgovor na to vprašanje nikalen.

Moja druga pripomba zadeva geografsko označbo porekla. Že ob pogajalski mizi bi
pojasnila, da so te označbe porekla v Evropi enakovredne blagovnim znamkam. Po mojem
mnenju je treba to točko ponovno načeti na pogajanjih.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Gospod predsednik, podal bi tri kratke pripombe.
Najprej bi seveda želel čestitati pobudnikom pisne izjave o trgovinskem sporazumu za boj
proti ponarejanju (ACTA). Ta je bila zdaj sprejeta.

Moja druga pripomba zadeva preglednost in gospodu De Guchtu bi zastavil vprašanje.
Kako nam lahko kot poslancem Evropskega parlamenta rečete, da smo odvisni od ameriške
organizacije za državljanske svoboščine, če hočemo dobiti kopijo besedila? Besedilo imam
pred seboj. Kasneje vam ga bom dal in vas prosil, da se prepričate, da je to izvorna različica.

Moja tretja pripomba zadeva odgovornost ponudnikov internetnih storitev. Ali lahko
zagotovite, da tema odgovornosti ponudnikov internetnih storitev ne bo ponovno načeta
skozi zadnja vrata?

Christian Engström (Verts/ALE).   – Gospod predsednik, vsi se strinjamo, da je ponarejanje
slaba zadeva in da je boj proti ponarejanju dobra. Dobra je za evropske potrošnike in
državljane, pomembna pa je tudi za evropska podjetja, kot je bilo poudarjeno. Dobro je,
da ščitimo blagovne znamke in pravo o blagovnih znamkah, vključno z geografskimi
označbami.

Do sem vse lepo in prav. Toda kot je izpostavil gospod Kamall, obstaja razlika med svetom
atomov in svetom bitov. Ko gre za poglavje o internetu, so ponudnik internetnih storitev
in druga podjetja, ki delujejo na tem področju, izrazili upravičeno zaskrbljenost. Obstajajo
pomisleki, da bi sporazum dejansko lahko škodoval razvoju, škodoval evropskim podjetjem
in škodoval načinu, na katerega izkoriščamo to novo tehnologijo.

Zato bi Komisijo pozval, naj vsekakor nadaljuje z delom o boju proti ponarejanju, vendar
pusti ob strani poglavje o internetu. To bi bila najboljša rešitev za vse.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, najprej bi se zahvalil vsem poslancem
Parlamenta, ki so podali pripombe. To so za nas zelo dragocene informacije nekaj tednov
pred tem, kar bo verjetno „zaključna igra“ v Tokiu, in jih bomo vsekakor upoštevali.

Preden spregovorim o zaupnosti, bom odgovoril na nekaj tehničnih vprašanj. Eno je bilo
v zvezi s sporazumom TRIPS o javnem zdravju in ali bo to izrecno navedeno v sporazumu.
Je izrecno naveden, in sicer kot sledi: „ob upoštevanju načel iz deklaracije iz Dohe o
sporazumu TRIPS o javnem zdravju, ki jo je ministrska konferenca STO sprejela
14. novembra 2001 v Dohi v Katarju“.

Zastavljena so bila tudi vprašanja o zasebnosti. Če pogledate besedilo, o katerem trenutno
razpravljamo, je navedeno, da „nič v tem sporazumu od katere koli strani ne zahteva, da
razkrije informacije (...), ki bi bile v nasprotju z njenimi zakoni ali mednarodnimi
sporazumu, vključno z zakoni o varstvu pravice do zasebnosti“. Nadalje je omenjena v
osnutku besedila, o katerem razpravljamo, in sicer da se bo postopke za uveljavitev v zvezi
z uveljavljanjem v digitalnem okolju izvajalo na način, ki je „skladen s pravom posamezne
strani, ščiti načela, ki zadevajo svobodo izražanja, pošten postopek in zasebnost“. V
sporazumih so te zadeve torej izrecno navedene.
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Naj povem še nekaj besed o zdravilih. Menim, da z zdravili ni težav – ne samo zaradi
sporazuma ACTA, ampak tudi zato, ker glede tega z Indijo trenutno vodimo pogovore.
Vložila je zahtevo pri STO o zdravilih. Razpravljamo z njo in menim, da bomo kmalu prišli
do zaključka, ki ga bo po mojem mnenju cenil Evropski parlament.

Dodal bi tudi, da tovrstnih patentov poglavje o carinah v sporazumu ACTA ne zajema.
Vključena je izrecna omemba obvezne odobritve, kar je v zvezi s tem zelo pomembno.

Glede zaupnosti naj povem, da nimamo problemov glede predstavitve besedila, o katerem
razpravljamo, vendar nismo sami. To so večnacionalna pogajanja, kar pomeni, da se morajo
tudi druge strani za mizo strinjati glede tega, kaj bo objavljeno ali ne. Konkretno vprašanje,
ki je bilo zastavljeno, je bilo, ali boste imeli priložnost razpravljati o morebitnem sporazumu
pred njegovim podpisom.

Ni še jasno, ali bomo sklenili sporazum, toda če bomo, smo zagotovili, da bomo o njem
lahko razpravljali pred podpisom, saj je Komisija to dosegla na pogajanjih. Kot vidite,
sporočilo za javnost, izdano ob koncu washingtonskega kroga izrecno določa, da „se strani
zavežejo objaviti besedilo pred odločitvijo o njegovem podpisu“. Menim, da bi težko bili
še konkretnejši glede tega.

Najlepša hvala za vašo pozornost.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Naslednja točka je glasovanje.

(Seja je bila za nekaj minut prekinjena)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Predsednik.   – Naslednja točka je glasovanje.

Preden začnemo z glasovanjem, naj samo pojasnim, da je elektronski sistem rezultatov
morda pokvarjen, zaradi česar boste videli samo dva sira, znana kot „camembert“, in ne
rezultata, ki pa ga boste lahko videli na svojih zaslonih. Sistem bomo preverili čez kakšno
minuto, zato vas prosim za potrpljenje.

(Za izide in druge podrobnosti glasovanja: glej zapisnik)

6.1. Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (A7-0230/2010, Elisabeth
Jeggle) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v skladu s
členom 175 Poslovnika Parlamenta pozivam, naj se ta dokument vrne odboru.

Na to direktivo smo čakali kar nekaj let, vendar pa je, kot je bilo poudarjeno v številnih
govorih, nekaj točk, ki jih je treba temeljito spremeniti, da bi zagotovili ustrezno zaščito
živali. Sprejetje te zakonodaje bo omogočilo poskuse za učne namene in večkratno uporabo
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iste živali tudi v postopkih, ki ji povzročajo trpljenje. Na noben način ne bo spodbujala
alternativnih metod, ki se jih smatra za znanstveno utemeljene.

Ne gre za zavzetje skrajnega stališča, ampak za spoštovanje člena 13 Pogodbe o delovanju
Evropske unije, ki od nas zahteva popolno spoštovanje zahtev za dobro počutje živali, ker
so čuteča bitja. Nočemo ovirati raziskav, ampak jih spodbujati v etično trajnostni smeri.

Nesprejemljivo je reči, da lahko to direktivo sprejmemo zdaj in jo spremenimo v prihodnjih
letih. Prevzeti moramo odgovornost in storiti potrebne popravke. To ni politično ali
ideološko stališče; je zdrav razum, ta pa ni politično obarvan.

Predsednik.   – Gospa Alfano, hvala za ta predlog. Ali imamo 40 kolegov, ki bodo podprli
predlog? Prosim, vstanite, če ga podpirate. Menim, da imamo 40 kolegov, in dopustil bom
enega govornika v podporo predlogu.

Jill Evans,    v imenu skupine Verts/ALE. – Gospod predsednik, skupina Zelenih/Evropske
svobodne zveze podpira vrnitev dokumenta odboru, saj imamo tudi mi resne pomisleke
glede besedila, kakršno je. Trenutno imajo države članice pravico sprejeti strožje ukrepe
za zaščito živali, če to želijo. Nova zakonodaja bi to v prihodnosti preprečila. To bi odvrnilo
izboljšanja in je v nasprotju s tem, s čimer je Parlament soglašal na prvi obravnavi.

Prav tako moramo povsem jasno navesti, da je treba alternative uporabiti, kadar koli je to
mogoče, toda besedilo dokumenta slabi obstoječo zakonodajo. Podobno potrebujemo
zelo jasno opredelitev pogojev za uporabo primatov razen človeka. V besedilu ni tako.

Mnogi problemi, ki jih imamo s trenutno zakonodajo, so posledica različnih interpretacij
v državah članicah. Potrebnih je več razprav o tej in o drugih točkah, da bi zagotovili
popolno jasnost in učinkovitost te zakonodaje.

Paolo De Castro,   predsednik Odbora AGRI. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
kot predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki je zadevni odbor za to temo,
sem proti vrnitvi poročila gospe Jeggle odboru. Po več kot letu in pol intenzivnih razprav
je naš odbor že precej jasno podprl kompromis, dosežen glede skupnega stališča, brez
glasov proti in s samo nekaj vzdržanimi glasovi.

Zato ne vidim razloga za ponovno preučitev besedila: imamo že vse, kar potrebujemo, za
današnje glasovanje o njem.

Elisabeth Jeggle,    poročevalka. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta predlog
me je presenetil. Kolega poslanec danes zjutraj med razpravo na plenarnem zasedanju ni
bil prisoten.

Ta predlog me preseneča. Gospa Evans, poročevalka v senci za skupino Zelenih/Evropske
svobodne zveze, je bila prisotna med vsemi tristranskimi pogajanji in je podprla rezultate
tristranskega srečanja 7. aprila. Zeleni so predložili spremembe v Odboru za kmetijstvo
in razvoj podeželja, ki so jih ponovno predložili danes. Vse to je legitimno, te spremembe
pa so tiste, o katerih razpravljamo. Kot je že pojasnil predsednik odbora, so spremembe
zavrnile vse skupine z izjemo Zelenih.

Gospe in gospodje, rotim vas, glasujte za ta kompromis. Nisem povsem zadovoljna z njim
in prepričana sem, da nihče tu ne more biti popolnoma zadovoljen z vsemi točkami
enostavno zato, ker gre za kompromis. Kljub temu ga sprejmimo in zavrnimo vse sedanje
pozive, drugače bomo morali živeti s staro direktivo iz leta 1986 in poskusi na živalih.
Naredimo korak proti izboljšanju dobrega počutja živali.
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(Aplavz)

Rebecca Harms,    v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospod predsednik, da bi pojasnila
stališče svoje skupine, bi rada zdaj še enkrat povedala, da je pogosto precej težko celotni
skupini slediti tristranskim pogajanjem. Ko se zaveste tega, da poročevalec noče sprejeti,
da se bo na podlagi teh predpisov povečalo število poskusov,

(Nasprotovanja)

da se bo povečalo število poskusov na primatih in da države članice ne bodo več smele
uvesti predpisov, ki so strožji od predpisov te direktive, potem si upravičen predlagati, da
se dokument vrne odboru. Če to ni mogoče, potem Parlament ne deluje pravilno.
Zahvaljujem se vam za pozornost.

(Aplavz skupine Verts/ALE)

(Predlog, da se dokument vrne odboru, je bil zavrnjen)

– Po glasovanju:

Mário David (PPE).   – Gospod predsednik, zadnja dva dni nas je preplavilo več kot
400 elektronskih pošt o tej zadevi. Ali lahko službe kaj storijo, da nam ne bi bilo treba
izgubljati časa z njihovim brisanjem?

Predsednik.   – V vašem Outlooku je funkcija, ki omogoča samodejno brisanje, vendar
pa to zadeva vas in vaše volivce.

Nicole Sinclaire (NI).   – Kako grozno mora biti vašim volivcem, da lahko navežejo stik
z vami! Sram naj vas bo. Vaši volivci morajo imeti možnost stopiti v stik z vami. Če
zahtevate, da vaši volivci ne morejo stopiti v neposreden stik z vami, kaj ste potem?

(Aplavz)

Predsednik.   – Gospa Sinclaire, hvala, da ste podkrepili moje mnenje.

6.2. Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A7-0235/2010, Csaba Őry)
(glasovanje)

– Po glasovanju:

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Gospod predsednik, gre za spremembo 48, v kateri se
je pojavila napaka v zvezi z „minimalnim dohodkom“. V švedščino je bil preveden kot
„minimilön“, kar pomeni „minimalna plača“, kar je napačno. Prevajalska enota je bila na
to opozorjena in napaka bo popravljena po zasedanju.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, Svet bi pozvala, da upošteva naše
današnje glasovanje, prav tako pa Svet prosim za kratko izjavo.

Predsednik.   – Svet je bil pravzaprav prisoten med razpravo, saj sem predsedoval delu
nje. Ne dvomim, da bo pozorno spremljal, kar ima povedati Parlament, kot je Svet tudi
zagotovil Parlamentu včeraj zvečer.
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6.3. Človekove pravice v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre
Bahrami (B7-0494/2010) (glasovanje)

– Pred glasovanjem:

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, ker na svojem seznamu glasovanj ne
vidim poimenskega glasovanja in glede na pomembnost teme in soglasja med skupinami,
bi predlagal poimensko glasovanje o končni resoluciji.

Richard Howitt (S&D).   – Gospod predsednik, zaupam vaši presoji, vendar pa sem
obveščen, da je bilo soglasje glede tega pozno in je zato mogoče zahtevati poimensko
glasovanje o obeh spremembah. Po vaši presoji bi prosil za to.

(Zahteva Maria Maura je bila sprejeta)

7. Obrazložitev glasovanja

Ustna obrazložitev glasovanja

Priporočilo za drugo obravnavo: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Napredek znanosti je pogoj za gospodarski razvoj,
inovativne raziskave pa so tako temelj novih in boljših metod, ki koristijo gospodarstvu
na splošno in predvsem ljudem. Vendar pa se stroškov, povezanih s tem, ne sme jemati
zlahka. Dobro počutje živali bi morala biti najpomembnejša stvar v gospodarstvu. Če ljudje
ne spoštujejo zakonov narave ali če se preveč vmešavajo vanje, se lahko narava upre. Zato
so priporočila, sprejeta danes, tako pomembna. Glasoval sem za njihovo sprejetje, ker je
to dober kompromis. Po eni strani direktiva omogoča izvajanje nujnih znanstvenih raziskav,
medtem ko po drugi čim bolj zmanjšuje trpljenje živali, ki se uporabljajo v teh raziskavah.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Evropska direktiva o testiranju na živalih iz leta
1986 je bila resnično potrebna posodobitve. Nisem zadovoljna, da novi zakonodajni
predlog še vedno dopušča testiranje živali in dovoljuje njihovo trpljenje. Kljub temu sem
glasovala za direktivo. Zakaj?

Predvsem iz treh glavnih razlogov. Prvi je ta, ker dovoljuje testiranje živali samo v primerih,
ko dobrobit človeka odtehta dobrobit živali. Gre za človekovo dostojanstvo in pravico do
zdravja in do zdravljenja, do najboljšega možnega zdravljenja. Drugič, z novo direktivo
se bo uporabljalo za testiranje mnogo manj živali kot doslej. In tretjič, živali, ki bodo še
vedno udeležene v testih, bodo imele boljše življenjske pogoje, zanje bo bolje poskrbljeno.

Seveda pa si želim, da bodo poskusi na živalih kmalu povsem nepotrebni.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, dobro počutje živali je tema, ki je za Evropejce
zelo pomembna. Zato sem zelo zadovoljen, da je naši poročevalki gospa Jeggle med
dolgotrajnimi pogajanji uspelo doseči znatno izboljšanje dobrega počutja poskusnih živali.

Cilj nove direktive je zagotoviti, da se poskuse na živalih zamenja in zmanjša na najmanjše
možno število, ki je potrebno. Poskusi bodo dovoljeni samo, če ne obstajajo alternative,
vendar pa bodo strogo nadzorovani. To predstavlja dober kompromis med dobrim
počutjem živali in svobodo raziskav. Prvič bomo po vsej Evropi imeli visoko raven dobrega
počutja živali. To je velik uspeh. Zdaj moramo zagotoviti, da bodo vse države članice začele
čim prej izvajati novo direktivo.
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Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, glede te občutljive teme o zaščiti
živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, menim, da nam je uspelo najti dober
kompromis med zahtevami tistih, ki izvajajo raziskave, v katerih se uporablja živali, in
standardi dobrega počutja živali, ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v znanstvene
namene.

Zato sem glasoval za poročilo gospe Jeggle. Sočasno podpiram obveznost držav članic,
da se vzdržijo uporabe živali, če zakonodaja Evropske unije priznava druge metode ali
strategije preskušanj za dosego enakih rezultatov.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospod predsednik, Elizabeth Jeggle bi rada čestitala za
njena prizadevanja pri tem vprašanju poskusov in uporabe živali.

Glasovala sem za, ker menim, da je to najbolj pragmatična rešitev za problem, ki ga imamo
s posodobitvijo zakonodaje iz leta 1986.

Rečem lahko, da je to pomembno za dobro počutje živali, toda tudi za nadaljevanje raziskav
v Evropski uniji. Tvegamo, da bomo znanstvenike in raziskovalce potisnili v medicinske
pogoje zunaj naših meja, kjer je manj predpisov, zato moramo poleg izboljšanja predpisov
in tudi dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v poskusih v raziskovalnih institucijah in
na univerzah, zagotoviti tudi, da se lahko raziskave nadaljujejo.

Nenehno govorimo o spodbujanju mladih k znanosti in večji porabi sredstev za raziskave
in inovacije, to pa vključuje uporabo živali. Toda zaščitimo jih v največji možni meri, to
pa bomo storili s to zakonodajo.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Gospod predsednik, Danska liberalna stranka je glasovala
za poročilo o poskusih na živalih. Ni skrivnost, da so bili na obeh straneh tega vprašanja
predloženi zelo močni argumenti. So tisti, ki verjamejo, da imajo pravice živali prednost.
Po drugi strani pa smo mi prepričani, da ima družba pravico videti napredek v razvoju
zdravil in zdravljenj bolezni. Naša naloga je seveda zagotoviti pravo ravnotežje. Z živalmi
je treba ustrezno ravnati, toda naši raziskovalci morajo imeti orodja, ki jih potrebujejo za
razvoj novih oblik zdravljenja in zdravljenje hudih bolezni. Poročilo, ki ga je pripravila
gospa Jeggle, vzpostavlja zelo natančno ravnotežje, zato smo menili, da je vredno glasovati
zanj. Prav tako smo trdno prepričani, da je dobro, da lahko zdaj končno napredujemo in
se odmaknemo od zakonodaje iz leta 1986.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, (...) doseči dogovor na drugi obravnavi
tega spornega poročila o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Glasoval
sem za dogovor, saj se zdi, da je besedilo uravnoteženo in pri tem ne ogroža znanstvenih
raziskav.

Dogovor poudarja dejstvo, da je treba raziskave z uporabo živali dovoliti tam, kjer ni
mogoče uspeti z znanstveno zadovoljivimi poskusi. Zakonodaja je jasna: vzpostavlja merila
za ravnanje z živalmi, ki se uporabljajo za znanstvene namene, in od držav članic zahteva,
da se število živali, ki se uporabljajo v projektih, čim bolj zmanjša.

Brez tega poročila nima smisla ponavljati, da Evropa potrebuje vse več znanstvenih raziskav.

Marian Harkin (ALDE).   – Gospod predsednik, Elizabeth Jeggle in vsem, ki so sodelovali,
bi čestitala za dosego tega uravnoteženega kompromisa o zaščiti živali, ki se uporabljajo
v znanstvene namene.
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Evropsko gibanje za dobro počutje živali pozdravlja hitro sprejetje dogovorjenega
kompromisa. Menim, da bo besedilo prineslo neposredne in oprijemljive koristi za dobro
počutje živali, medtem ko bo sočasno omogočilo nadaljevanje nujnih medicinskih raziskav
v Evropi, ki bodo zagotovile nova, inovativna in učinkovita zdravljenja.

Kompromis, ki smo ga dosegli danes, je tudi pomemben korak v smeri usklajevanja
evropskih predpisov o poskusih na živalih, kar je po mojem mnenju samo po sebi zelo
pomembno.

Je človeški odziv, ki je določil zgornjo mejo za bolečino, in Komisijo zavezuje k
inšpekcijskim pregledom institucij za poskuse na živalih, kadar obstajajo razlogi za
zaskrbljenost.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Gospod predsednik, tudi sam sem glasoval za direktivo
gospe Jeggle o zaščiti živali in menim, da je zelo pomembno, da tudi v Evropskem
parlamentu odločno podpremo zaščito živali.

V zvezi s tem ne smemo pozabiti tudi, da je ta predlog dober kompromis, ki združuje
zaščito živali in znanstvene raziskave. Kljub temu poskuse na živalih še vedno potrebujemo
v enaki meri, saj niso bile odkrite alternative zanje. Vendar pa je zelo pomembno zagotoviti,
da potekajo v ustreznih pogojih in povzročijo čim manj poškodb, bolečine in trpljenja.

To je odličen korak naprej, saj vemo, da je predhodna direktiva iz leta 1986. Upam, da se
bo novo direktivo izvajalo v vseh državah članicah in da bomo tako sprejeli usklajeno
prakso, ki spodbuja zaščito živali, vendar zagotavlja tudi priložnosti za razvoj znanstvenih
raziskav.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Zelo cenim delo, ki ga je opravila gospa Jeggle, vendar pa
ne morem podpreti besedila direktive, saj niti Svet niti Komisija nista zagotovila prepovedi
uporabe celic človeških zarodkov za zaščito živali. Direktiva dokazuje dejstvo, da se kot
ljudje počutimo odgovorne za druga živa bitja na Zemlji, vendar pa je tudi žalostna priča
dejstva, da človeškega življenja ne cenimo prav visoko. Pripravljeni smo omejiti uporabo
opic za raziskave samo na primere, ki zadevajo ohranitev vrste ali tveganje za življenje
ljudi. Celo takrat so raziskave dovoljene samo, če je mogoče dokazati, da nobena druga
metoda ne bi bila ustrezna. Vendar pa nismo zmožni zagotoviti podobno stroge zaščite
za človeške fetuse, nerojene otroke ali celo genetske informacije. Zaradi tega poročila se
mi je žal zazdelo, da živim na Planetu opic.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Podpiram ukrepe, predlagane za zaščito živali, ki
se uporabljajo za znanstvene namene. Menim, da so razumni in uravnoteženi ukrepi, ki
ustrezajo našemu času in težnjam naše civilizacije. Vendar pa moram priznati, da sem med
glasovanjem storil napako. Pomotoma sem glasoval za prvo spremembo, čeprav sem
pravzaprav nameraval zavrniti vse spremembe, zato moja izjava.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (FI) Gospod predsednik, nisem glasovala za vrnitev zakonodaje
o poskusih na živalih odboru, ker menim, da izid potem ne bi bil nič boljši. Vendar pa sem
glasovala za tri predlagane spremembe.

Po mojem mnenju je zelo zaskrbljujoče, da v Evropi dejansko nazadujemo v zvezi z zaščito
živali, ki se uporabljajo v poskusih. V številnih državah članicah so že vzpostavljene boljše
metode za pridobitev rezultatov raziskav, ne da bi za poskuse uporabljali živali. Te prakse
bi dejansko upočasnile razvoj alternativ.
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Podobno študije kažejo, da uporaba primatov, celo v izrednih okoliščinah, ne zagotavlja
takšnih rezultatov za zdravje ljudi, kot se domneva v argumentih, podanih v predlogu.

Poročilo: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, razprava o novih smernicah
zaposlovanja Evropa 2020 poteka sredi gospodarske krize, ki bo nedvomno tudi v
prihodnjih letih imela velik vpliv na trg dela.

Trenutna kriza je razkrila odsotnost kakršnega koli učinkovitega mehanizma za pravočasno
odzivanje na znake krize. Kaže torej, kako nujno je usklajevanje gospodarskih politik
Evropske unije, če je okrepljeno in učinkovito. Kriza je poudarila tudi tesno medsebojno
odvisnost med gospodarstvi držav članic v smislu trgov in zaposlovanja. Zato menim, da
je za prizadevanja Evropske unije in držav članic, da dosežejo cilje strategije Evropa 2020,
potrebna močna zavezanost zagotavljanju, da naložbe v trajnostni gospodarski razvoj
omogočijo tudi ustvarjanje trajnostnih delovnih mest.

Strategija mora z natančnim usklajevanjem s strukturno in kohezijsko politiko preprečiti
vsakršen nadaljnji gospodarski in socialni zlom. Če hočemo zagotoviti učinkovitost teh
novih političnih smernicah, je treba ustrezno pozornost nameniti zagotavljanju, da se
preseže socialno-ekonomske neenakosti med državami članicami in regijami. Strukturni
skladi in Kohezijski sklad EU trenutnega programskega obdobja in tudi kakršen koli
prihodnji instrument financiranja EU morajo v zvezi s tem odigrati ključno vlogo.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasovala sem
za, ker sem prepričana, da je to na splošno prava odločitev. Kljub temu nisem povsem
zadovoljna, saj bi zagotovo lahko bili bolj ambiciozni, zlasti glede vprašanja dostopa mladih
ljudi in žensk do dela in glede prožne varnosti kot sredstva za boj proti negotovosti delovnih
mest, ki je nadloga, ki pesti celotno Evropo. Občudujem delo, ki ga je poročevalec opravil
kljub kratkemu času, ki ga je imel na voljo.

Poskus poenostavitve je vsekakor pozitivna točka, v kateri se predlaga nova, enostavnejša
oblika smernic zaposlovanja, izmed katerih zdaj štiri jasno opredeljujejo cilje, določene v
strategiji Evropa 2020. Enako pozitiven je po mojem mnenju poskus upoštevanja napak,
storjenih v preteklosti, ki so vodile k delnemu neuspehu pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020.

Še ena pozitivna točka v tem dokumentu je, da vsebuje zanimive predloge za razvoj zamisli
o ponovnem vlaganju dela z njegovo funkcijo predstavljanja pravice človeštva do napredka,
namesto da je samo sredstvo za preživetje.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Najlepša hvala, gospod predsednik, vendar svojega imena
nisem jasno razumel zaradi prevoda. Spričo finančne krize ostajajo gospodarstva številnih
držav članic Evropske unije še naprej ranljiva. Zato si je treba prizadevati za zagotavljanje
trajnostne rasti in okrepiti potencial evropskih gospodarstev za ustvarjanje delovnih mest.
Poleg tega ne smemo pozabiti na demografske spremembe, globalizacijo in uvedbo novih
tehnologij. Menim, da je za naslednjo strategijo zaposlovanja zelo pomembno, da vzpostavi
ravnotežje med trenutnimi vprašanji, ki se porajajo iz krize, in dolgoročnimi izzivi. Evropska
politika zaposlovanja igra ključno vlogo pri premagovanju težav, s katerimi se soočamo.
Strinjam se tudi s poročevalcem, da sta lahko kakovostno izobraževanje in vseživljenjsko
učenje strateško pomembna v boju proti brezposelnosti. Ta predlog lahko samo podprem,
Csabi Őryju pa bi želel čestitati za njegovo odlično poročilo.
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Predsednik.   – Gospod Mészáros (Meh-cá-roš), navedeno imamo izgovorjavo imena, kot
sem ga pravkar izgovoril. Če je napačna, nam prosim povejte, kako naj ga izgovorimo.

Alajos Mészáros (PPE).   – „Mészáros“ (Méh-sah-roš), „Alajos Mészáros“. Ni lahko. Najlepša
hvala.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Popolnoma podpiram smernice za poitike zaposlovanja
držav članic, kot jih je sprejel Evropski parlament. Delo in zaposlovanje morata biti ključna
rezultata vsake uspešne gospodarske politike. Povezovanje rasti in ohranjanja delovnih
mest z razvojem zelenega gospodarstva bo sočasno ustvarilo tudi predpogoje za
preprečevanje podnebnih in okoljskih problemov. Naravne nesreče, do katerih je prihajalo
nekaj let, zlasti poplave v različnih delih Evrope, kažejo, da je mogoče nekaj novih
trajnostnih delovnih mest ustvariti tudi na področju gradnje poplavne obrambe. Denar,
porabljen za vzdrževanje vodotokov, vzdrževanje in gradnjo javne kanalizacije, drenažnih
kanalov in objektov za zadrževanje vode, bo vsekakor manjši izdatek kot stroški reševanja
posledic poplav.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Gospod predsednik, naša rešitev iz finančne krize in
začetek oživitve gospodarstva, ki zaznamuje Evropsko unijo, čeprav z različno hitrostjo,
se žal odvijata na škodo delovnih mest in delavcev.

Ta težnja je v velikem nasprotju s programom Komisije, ki ga je sprejel ta parlament, in
pristopom posebnega programa Evropa 2020, ki predvideva, da morajo potrebo po
gospodarski rasti nujno spremljati znaki vključevanja. Integrirane smernice, ki smo jih
sprejeli danes, so nadvse pozitiven korak v to smer, vključno s sedmo, ki države članice
Unije poziva, naj s konkretnimi ukrepi zmanjšajo strukturno brezposelnost.

Nikoli ne smemo pozabiti, da je delo temelj celotnih zakonikov, vključno z italijanskim,
katerega člen 1 določa, da „je Italija demokratična republika, temelječa na delu“, in da je
delo tudi temelj človekovega dostojanstva.

Tunne Kelam (PPE).   – Gospod predsednik, podpiram integrirane smernice, ki obravnavajo
probleme brezposelnosti v državah članicah.

Obenem bi morale vse morebitne rešitve zajemati kakovostno razsežnost. Kot je včeraj
izpostavil predsednik Barroso, je danes v Evropi prostih štiri milijone delovnih mest. Za
ta delovna mesta je večinoma potrebna usposobljena delovna sila. Zato Komisijo pozivam,
naj nemudoma uvede predlagani evropski sistem spremljanja prostih delovnih mest, ki
bo zajemal tudi evropski delovni potni list.

Vseevropski cilj mora naši celini zagotoviti usposobljeno delovno silo. Poleg tega pa
potrebujemo pogum, da drastično zmanjšamo upravne in netarifne ovire za majhna in
srednje velika podjetja.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasoval sem
za to poročilo, ker se strinjam s pristopom poročevalca. Po eni strani podpira zmanjšanje
števila integriranih smernic, ki jih je predlagala Komisija, medtem ko po drugi strani
opredeljuje, da to manjše število smernic in skupnih ciljev za Evropo ne more in ne sme
voditi politik držav članic na račun njihove jasnosti in operativne učinkovitosti.

Poleg tega se strinjam z delom, v katerem poročevalec navaja, da je treba, če naj bodo
strategija Evropa 2020 uspešna in smernice zaposlovanja v tem okviru učinkoviti, ustrezno
pozornost nameniti tudi zagotavljanu, da se preseže socialno-ekonomske neenakosti med
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državami članicami in regijami, nenazadnje z uporabo strukturnih skladov in Kohezijskega
sklada.

Marian Harkin (ALDE).   – Gospod predsednik, resnično vprašanje, ki obkroža odlično
poročilo gospoda Őryja o smernicah zaposlovanja, je, ali bo Svet upošteval priporočila.

Včeraj zvečer sem bila zadovoljna, da se je belgijsko predsedstvo zavezalo preučiti
priporočila Parlamenta. Svetu bi povedala, da je ključno, da upošteva številna resnično
odlična priporočila v poročilu gospoda Őryja – po mojem mnenju predvsem tista, ki
zadevajo izboljšano upravljanje. Vsi se strinjajo, da odprta metoda usklajevanja v zvezi z
lizbonsko agendo vsekakor ni bila učinkovita. Zagotoviti moramo, da se cilje in podcilje
nadzoruje in ocenjuje glede na cilje EU 2020.

Zadovoljna sem, da je bil predlog spremembe 62 sprejet, saj menim, da bo njegovo izvajanje
pomagalo zagotoviti zmanjšanje regionalnih razlik. Nazadnje, popolnoma podpiram
koncept, da mora rast, ki spodbuja zaposlovanje, temeljiti na dostojnem delu, kot spodbuja
MOD.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pozdraviti je treba, da je Evropska komisija
podala predloge glede integriranih smernic Evropa 2020, ki smo jih danes sprejeli v
Parlamentu. Glede na trenutno svetovno gospodarsko situacijo je dober korak, ki kaže
zavezanost institucij EU in njihovo prevzemanje odgovornosti za gospodarstvo in
zaposlovanje. Pozdraviti je treba tudi, da pri oblikovanju smernic ni bila pozabljena potreba
po ohranitvi skladnosti in preglednosti. Nujno je treba sprejeti ukrepe, kot so povečanje
udeležbe trga dela, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, razvoj usposobljene delovne
sile, spodbujanje kakovosti delovnih mest in vseživljenjskega učenja, povečanje števila
ljudi v visokošolskem izobraževanju in boj proti revščini in socialni izključenosti, ker
zagotavljajo trajnostno gospodarstvo in krepijo potencial ustvarjanja delovnih mest.
Poročilo upravičeno navaja, da je treba olajšati ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, ko
gre za naložbe v trajnostno gospodarsko rast, in tudi zagotoviti, da se premaga
socialno-ekonomske neenakosti med državami članicami in regijami. Če povzamem, bi
rad izrazil močno upanje, da bo strategija Evropa 2020 dala rezultate, ki se jih od nje
pričakuje, zlasti na področju politike zaposlovanja.

Daniel Hannan (ECR).   – Gospod predsednik, pred tridesetimi leti so države tako
imenovane „stare Evrope“, 15 držav članic EU, kolikor jih je bilo pred širitvijo z državami
SEV, predstavljale 36 % svetovnega BDP. Danes znaša ta številka 25 % in v 10 letih bo
znašala 15 %.

Zakaj se to dogaja? Za vsega ne moremo okriviti vzpona Azije. Svetovni BDP Kanade in
ZDA ostaja v istem obdobju skoraj nespremenjen.

Resnica je, da smo si zadali višje davke, bolj omejevalne predpise, z nadležnejšimi regulatorji
in dovoljenji in inšpektorji in birokrati in uradniki. Morda je bilo to smiselno, ko je glavna
konkurenca izvirala iz te celine. Ni smiselno v svetu, v katerem tekmujemo s Kitajsko in
Indijo.

Še en razlog, da vaši in moji volivci poiščejo druga obzorja, opustijo to ovirajočo in izrojeno
regionalno carinsko unijo in ponovno odkrijejo klic sveta, ki so ga naši očetje imeli za
samoumevnega.

Syed Kamall (ECR).   – Gospod predsednik, začnimo s pozitivnimi vidiki tega poročila.
Menim, da je zelo pomembno, da vsi podpremo zamisel o vseživljenjskem učenju. Predolgo
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in preveč let ste imela na izpitih eno priložnost in to je bilo odločilno – v določeni starosti,
v starosti 11 ali 18 let – za vašo prihodnost.

V času nenehno spreminjajočih se gospodarstev, v katerih lahko določeni sektorji izginejo
čez noč, je zelo koristno, da se lahko naši državljani posvetijo vseživljenjskemu učenju.
Toda sočasno bi morali videti širšo sliko.

V tej dvorani pogosto govorimo o zamisli o socialni Evropi. Vendar pa je fraza „socialna
Evropa“ pogosto krinka za politike, ki dejansko zavirajo ustvarjanje delovnih mest – to
nalaga večja bremena majhnim in srednje velikim podjetjem, gonilom rasti po vsej
Evropi – in otežujejo ustvarjanje delovnih mest.

Naj vlade ne bodo napoti majhnim podjetjem. Naj ustvarjajo delovna mesta, bogastvo in
blaginjo za vse.

Predlog resolucije RC B7-0494/2010

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Mr President, prosila sem, da se obravnava glasovanje o
tem predlogu resolucije; sem ena izmed njegovih podpisnic in sem glasovala zanj. Vendar
pa moram priznati, da sem pričakovala in si obetala več od tega parlamenta.

Strinjam se, da je bila nujna odločitev, vendar pa je bila tudi zelo pomembna. Bila je nujna,
da bi rešili življenje Sakineh Mohamadi Aštiani, in bila je zelo pomembna za ta parlament,
ker ne moremo nadaljevati z obsojanjem, obžalovanjem in stigmatiziranjem ter se še naprej
vesti enako in imeti enake odnose do držav kot je Iran. Tokrat je Iran po mojem mnenju
pokazal večjo nadutost do mednarodne skupnosti, držav članic in evropskih institucij. Ne
zmeni se za pritožbe ali pozive.

Situacija se je danes spremenila in je postala resnejša, saj se je v preteklem letu vedenje
Irana zelo poslabšalo in je prišlo do dogodkov, ki so bili v nasprotju z zavezami, ki jih je
iranska vlada sprejela na mednarodni ravni.

Posamezne države članice in tudi evropske institucije morajo po mojem mnenju sprejeti
strožje ukrepe in sankcije proti tej državi. Ne moremo nadaljevati diplomatskih odnosov
z državo, ki ne sprejema in niti ne prisluhne pozivom Evropske unije.

Predsednik.   – V vseh svojih dolgoletnih izkušnjah v Evropskem parlamentu še nisem
naletel na tako veliko večino za tovrstno resolucijo z enim glasom proti, 22 vzdržanimi
glasovi in več kot 600 glasovi za. Menim, da vam je uspelo poslati sporočilo, ki ste ga želeli.
Kljub temu hvala.

Tunne Kelam (PPE).   – Gospod predsednik, seveda sem podprl to resolucijo. To je samo
še ena izjava v podporo rešitvi življenja gospe Sakineh Aštiani.

Žal to ni osamljen primer. Odkar je pred 31 leti oblast prevzel klerikalni teroristični režim,
je bilo do smrti kamenjanih 300 žensk. Nadaljuje tudi z javnimi obešanji, vključno z
obešanji mladoletnikov. Storiti moramo vse, kar lahko, da rešimo življenje gospe Aštiani,
toda tudi če nam uspe, se narava tega režima po vsej verjetnosti ne bo spremenila. Zato
moramo brez zadržkov podpreti tiste pogumne ljudi v Iranu – in teh je od lanskega poletja
na milijone –, ki si prizadevajo trenutni režim zamenjati z odprtim, nemilitantnim in
demokratičnim režimom. Ne sme nas biti strah prizadevati si za to.

Mairead McGuinness (PPE).   – Gospod predsednik, ponavljam vaše besede in
gospe Mazzoni čestitam za njena prizadevanja glede te reolucije, ki jo popolnoma podpiram.
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Ob vseh dejavnostih ta teden v Strasbourgu je bilo srečanje, ki je bilo najpomembnejše,
žal tisto, za katerega sem imela najmanj časa. To je bilo srečanje z ženskami iz Irana, ki
iščejo podporo za svoje kolegice in to resolucijo.

Vendar pa sem se z veseljem sestala z njimi, da bi se zavezala podpori. Pretresljivo je – toda
morda vredno omembe –, da smo prejeli precej več elektronske pošte v zvezi z vprašanjem
dobrega počutja živali kot v zvezi s tem vprašanjem človeškega življenja. To sem pripomnila
mimogrede.

Menim, da moramo reči, ker smo bili naprošeni, da izrecno uporabljamo to besedo, da so
številne ženske, obsojene na smrt s kamenjanjem ali drugače, obsojene za zločin mohareb,
kar dobesedno pomeni nekoga, ki je v vojni z bogom. Vendar pa je vse, kar so te ženske
storile, to, da so protestirale proti diktaturi v svoji državi in si želele uvesti spremembo na
bolje ter ponovno vzpostaviti svoje pravice v tej državi.

Tu stojim v podporo tem ženskam. Storim lahko zelo malo, toda menim, da je ta parlament
s svojim današnjim prepričljivim glasovanjem povedal veliko, in upam, da bo to nekaj
pomenilo.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, ta resolucija je prvi pomemben
korak za Parlament, da se nauči uporabljati vsako dejanje na vsakem zasedanju za
nadaljevanje tega boja, ki je danes namenjen rešitvi življenja Sakineh Mohamadi Aštiani,
vendar pa pomeni predvsem boj proti zatiralskemu, nadvse nečloveškemu režimu.

Vendar pa menim, da bi morala biti Komisija in Svet v prihodnosti bolj proaktivna in
odločna, vsaka beseda, izgovorjena v tej dvorani, pa bi morala biti kot kamen, položen k
nogam tistih, ki kamenjajo, tako da bi zgradili zid sramote okoli njih in jih odstranili iz
človeške družbe. Sakineh je treba rešiti, skupaj z njo pa ženske in moške po svetu, ki so še
vedno žrtve te barbarske krutosti, ki je ne poznajo niti najbolj divje in najprimitivnejše
živali.

Vrag, hudič je tisti, ki danes vodi roke in ustnice nevrednih voditeljev in lažnih svetih mož,
ki jih je Vsemogočni že preklel brez vsakršne milosti. Spoznati morajo, da bo njihov čas
zaznamovan za vedno, če se ne ustavijo zdaj, prav tako pa naš, če ne bomo vedno pomagali
žrtvam barbarske družbe.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Gospod predsednik, glasoval sem za to poročilo in resnično
upam, da bo pomagalo rešiti življenje Sakineh Mohamadi Aštiani. Sem nekoliko v dvomih,
tako kot še nekateri drugi tu, ker žal vemo, da totalitarne države kot je Iran enostavno ne
poslušajo naših pozivov.

Sem tudi nekoliko zaskrbljen, da je bilo, če uporabim besede druge govornice, tu komaj
kaj povedanega o človekovih pravicah, vendar veliko o pravicah živali. Seveda je tudi to
pomembna tema, vendar pa je treba te zadeve postaviti v ustrezno perspektivo. Ključna
naloga Evropske unije je braniti človekove pravice in temeljne vrednote.

Resnično upam, da lahko to poročilo prispeva k spodbujanju naše zaveze načenjanju
vprašanja človekovih pravic in poudarjanju njihovega pomena celo v totalitarnih državah
kot je Iran, da bi tako enkrat za vselej končali te krute smrtne obsodbe.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, kot ste upravičeno poudarili, je soglasnost
današnjega glasovanja zelo pomembna. Veseli me, da sem eden izmed tistih, ki so glasovali
za resolucijo.

08-09-2010Razprave Evropskega parlamentaSL52



Naj najprej povem, da nisem človek, ki bi protestiral. Vsekakor še nikoli nisem nosil takšne
majice, vendar pa je nesorazmeren predlog kaznovanja nekoga in ga obsoditi na smrt za
domnevno kaznivo dejanje tako podlo, tako odvratni, tako barbarsko, tako nesorazmerno
in tako nagnusno, da sem se čutil dolžnega nekaj storiti. Upam, da bo do iranskih oblasti
prodrlo sporočilo, da je to zastarelo in se mora končati.

Politični pritiski in javni protesti so končali smrtno kazen v številnih državah. Upam, da
bo naš današnji protest končal to neznosno situacijo. Kot je povedal gospod Kelam, je bilo
do smrti kamenjanih že 300 ljudi, kar je strašno. To se mora končati in storiti moramo
vse, kar lahko, da se konča.

Syed Kamall (ECR).   – Gospod predsednik, glede predloga resolucije o Iranu. Vsi smo
zaskrbljeni in kot ste pravkar povedali, gospod predsednik, rezultati kažejo prevladujoči
občutek vseh političnih krogov tu v dvorani.

Zaskrbljeni smo zaradi dejstva, da ti dve gospe nista bili deležni ustreznega pravnega
postopka, in ne samo to, ko poskušata zaposliti odvetnike, se preganja odvetnike in se jih
izžene iz države.

Priča smo vladi, ki povsem prezira demokracijo, vladi, ki se ne zmeni za izide volitev in ki
pretepa ljudi in ubija protestnike, ki si želijo večjo demokracijo.

Priča smo tudi preganjanju ljudi drugih ver, krščanske vere, bahajske vere.

Na kratko pa bi omenil še eno osebo, na katero moramo misliti, to pa je Ibrahim Hamidi,
ki je bil obtožen homoseksualnosti. Dejstvo, da se lahko osebo preganja zaradi njene spolne
usmerjenosti, je madež na značaju te države.

Upajmo, da bo ta režim kmalu strmoglavljen.

Predsednik.   – Zahvalil bi se vsem. Kot podpredsednik, pristojen za človekove pravice in
demokracijo, se popolnoma strinjam s podanimi pripombami. Potem ko sem bil pred
nekaj leti priča tako imenovani iranski pravici, lahko samo izrazim svojo grozo zaradi
trenutne situacije v Iranu in upam, kot vsi, da se bo kmalu končala. Upam tudi, da je bil
edini glas proti resoluciji napaka in da smo bili pravzaprav soglasni.

Daniel Hannan (ECR).   – Gospod predsednik, na iransko revolucijo iz leta 1979 se bo
nekega dne gledalo kot na epohalen dogodek, enakovreden francoski revoluciji iz leta 1789
in ruski revoluciji leta 1917. Tako kot ti dve je tudi iranska revolucija kmalu prešla meje
in se ponovila po svetu. Tako kot ti dve ni priznavala načela suverenosti ali krajevne
pristojnosti.

Značilno dejanje ajatol je bila zasedba ameriškega veleposlaništva. Celo med drugo svetovno
vojno, ko so si nasprotujoče si ideologije prizadevale zatreti druga drugo, se je spoštovala
nedotakljivost diplomatskih poslaništev. Početje ajatol je kazalo, da zanje ne veljajo stara
pravila in da odgovarjajo drugi oblasti. Nadaljevali so tako kot so začeli in se niso zmenili
za pojem krajevne pristojnosti ter so podpirali svoje milice in teroristične organizacije. Od
Zaliva do Libanona, od kanatov Svilne ceste do Balkana so napadali civilne cilje tako
oddaljene kot London in Buenos Aires.

Ne morem se znebiti občutka, da bi jih lahko celo močneje obsodili, če bi sami bolj
spoštovali načelo krajevne pristojnosti in tudi demokracijo. Upam, da bodo tisti poslanci,
ki so zelo iskreno in ganljivo govorili o odsotnosti predstavniške vlade v Iranu, enako
visoke standarde uporabili tudi naslednjič, ko bomo imeli referendum v Evropski uniji.
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Pisne obrazložitve glasovanja

Priporočilo za drugo obravnavo: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za to poročilo, ker menim,
da bo posodobilo obstoječo direktivo iz leta 1986, in ker je njegov namen tudi izboljšati
ravnotežje med interesi raziskovalnega sektorja in večjo zaščito živali, ki se uporabljajo v
znanstvene namene. Glede na to menim tudi, da je ključnega pomena doseči kompromis,
katerega cilj je spodbujanje napredka alternativnih metod za uporabo živali in ki zagotavlja
izboljšanje njihovega dobrega počutja, ne da bi pri tem ogrožalo napredek znotraj sektorja.

Najpomembnejše točke, o katerih smo se dogovorili v tem poročilu, zadevajo vidike
dobrega počutja živali, ki so nadomeščeni s ciljem razvoja alternativnih pristopov, ki ne
vključujejo uporabe živih živali. Njegov namen je tudi uvesti postopek razvrščanja metod,
ki se uporabljajo na živalih, na podlagi ravni bolečine, pri čemer se določi najvišja meja
bolečine, in izvajanje direktive z učinkovitejšim sistemom nadzora. Pomanjkanje nadzora
je včasih pomenilo, da so se včasih izvajali poskusi, za katere so obstajale alternative za
uporabo živali, vendar pa se je živali kljub temu še naprej uporabljalo, zlasti v temeljnih
poskusih, katerih cilj ni bil dokazati znanstvenih hipotez.

Sophie Auconie (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Glede na raznolikost nacionalnih zakonodaj
in nizko raven zaščite živali v nekaterih državah članicah je zdaj potrebna večja uskladitev
pravil o uporabi živali v znanstvene namene. Kot je poudarila vaša poročevalka gospa Jeggle,
je bil s Svetom dosežen uravnotežen kompromis. Vzporedno z zaščito živali je zelo
pomembno zagotoviti, da bodo raziskave še naprej imele ključno vlogo v boju proti
boleznim. Zato sem glasovala za to poročilo in sem tako kot moji kolegi iz skupine Evropske
ljudske stranke (Krščanskih demokratov) zavrnila predloge sprememb skupine
Zelenih/Evropske svobodne zveze.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki.  −  (LT) Podprl sem ta pomembni dogovor.
Zaščita živali, ki se jih uporablja v znanstvene namene, je resnično zelo težko vprašanje,
saj je treba upoštevati interese številnih različnih zainteresiranih skupin, ki imajo včasih
nasprotujoča si mnenja in potrebe. Menim, da je bilo v kompromisu najdeno ustrezno
ravnotežje. V njem je bila večina pozornosti namenjena spodbujanju alternativ poskusom
na živalih in izboljšanju pogojev namestitve in uporabe živali. Uspelo nam je tudi ohraniti
pripombe Evropskega parlamenta v prvi obravnavi o zmanjšanju upravne obremenitve
in o tem, da so kontinuiranost in izvedljivost evropskih raziskav in industrija še vedno
odvisne od uporabe živali. Kaže se potreba po nadaljnjem spodbujanju alternativ poskusom
na živalih. Zaradi tega se načrtuje referenčni laboratorij EU za validacijo alternativnih
metod, ki ga podpirajo prizadevanja držav članic za pridobitev nadaljnjih virov v smislu
ustreznih specializiranih laboratorijev. Menim, da ta resolucija vzpostavlja pravilno
ravnotežje med potrebami industrije in raziskovalne skupnosti, obenem pa posodablja in
usklajuje standarde dobrega počutja živali za živali, ki se uporabljajo ali se jih namerava
uporabiti v znanstvene namene.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Pozdravljam skrb Evropske unije
za dobro počutje živali na splošno in zlasti za tiste, ki se uporabljajo v znanstvene namene.
Vendar pa je bilo treba glede na veliko širitev Evropske unije in doseženi tehnični napredek
sprejeti novo direktivo, ki si bo prizadevala standardizirati prakse ravnanja z živalmi.
Zaščita živali in zagotavljanje ustreznega ravnanja z njimi sta vrednoti Skupnosti, ki jima
je namenjen soglasno sprejet protokol. Direktiva ES iz leta 1986 si je prizadevala odpraviti
razlike med predpisi držav članic, ki so jih določali zakoni in upravni akti v zvezi z zaščito

08-09-2010Razprave Evropskega parlamentaSL54



živali, ki se uporabljajo za poskuse in v druge znanstvene namene. Vendar pa so se razlike
med državami članicami od sprejetja zadevne direktive še povečale, predvsem zato, ker je
EU od takrat sprejela nove članice.

Resolucija, ki jo je sprejel Parlament, bo v državah članicah zmanjšala razlike med ravnjo
zaščite, ki se jo zagotavlja živalim, ki se uporabljajo v znanstvene namene, v času, ko se
vsi zavedamo, da je to nujno za zaščito zdravja ljudi in živali in tudi okolja. Ta resolucija
predstavlja korak v smeri dosege enotnega cilja popolne odprave poskusov na živih živalih
v znanstvene namene, takoj ko bo to postalo mogoče zaradi odkritij, do katerih bo prišlo.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Uporabo živali v znanstvene namene
se povezuje z odkritji s pomembnim socialnim učinkom, s povečanjem dolgoživosti in
blaginjo ljudi. Glede na trenutno stanje znanosti je popolna odprava poskusov na živalih
nemogoča. Zato je živalim, ki se še vedno uporabljajo, nujno zagotoviti največjo možno
zaščito in dobro počutje ob upoštevanju ciljev poskusa.

Menim, da so s tem pregledom zakonodaje postali nujni višji standardi, ki krepijo zaščito
živali. S to direktivo bo Evropska unija izboljšala svoje standarde, ki veljajo za dobro počutje
živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, saj ima pomembno vlogo pri zmanjšanju
števila živali, ki se jih uporablja v poskusih, in zahteva uporabo alternativnih metod, kjer
koli je to mogoče, obenem pa zagotavlja pogoje poštene konkurence za industrijski sektor
EU in krepi kakovost raziskav, ki se opravljajo v EU. Izid današnjega glasovanja je pokazal
splošno soglasje glede potrebe po izboljšanju pogojev za živali, ki so potrebne za znanstvene
raziskave in varnostna preskušanja, ob sočasni ohranitvi visokega standarda raziskav in
krepitvi prizadevanj za iskanje alternativ poskusom na živalih.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Vsaka civilizirana družba priznava živali kot
živa bitja, ki sobivajo z nami, in priznava tudi, da je treba preprečiti vsakršno bolečino in
trpljenje, ki se jim ju povzroča. Vendar pa razumem potrebo po uporabi živali v znanstvenih
poskusih za preskušanje novih zdravil in terapij ali prenos znanstvenih raziskav v odkritja,
ki pomagajo zdraviti bolezni ali zmanjšati trpljenje ter povečati pričakovano življenjsko
dobo ljudi.

Zelo raznolika zakonodaja in pomanjkanje ustrezne zaščite v določenih državah članicah
sta zahtevala sprejetje direktive, ki določa minimalne standarde, brez poseganja v države
članice, ki zagotavljajo večjo zaščito zadevnih živali. Pogajanja med Parlamentom, Svetom
in Komisijo niso bila enostavna, vendar pa je institucijam uspelo oblikovati besedilo, za
katerega menim, da je zelo uravnoteženo, in ki si zasluži našo podporo. To je korak naprej,
ki ga je treba pozdraviti, čeprav bi lahko bil rezultat nekaterih točk boljši.

Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Zadovoljna sem, da je bilo to poročilo sprejeto,
saj bodo poskusi na velikih opicah kot so šimpanzi, gorile in orangutani odslej strogo
prepovedani. Besedilo določa tudi, da je treba poskuse na živalih v čim večji meri zamenjati
z znanstveno zadovoljivimi alternativnimi metodami. Nazadnje besedilo poziva, naj se
bolečino in trpljenje, povzročeno živalim, čim bolj zmanjša. Odslej se sme živali uporabljati
samo v poskusih, namenjenih razvoju raziskav za ljudi, živali in bolezni (raka, multiple
skleroze, Alzheimerjeve bolezni in Parkinsonove bolezni). Sprejetje tega poročila je še en
korak v smeri zagotavljanja zaščite in dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v znanstvene
namene.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za poročilo o zaščiti živali, ki se
uporabljajo v znanstvene namene, saj menim, da kompromis, dosežen s Svetom, predstavlja
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najboljše možno ravnotežje med potrebami znanstvenih raziskav v smislu zaščite zdravja
ljudi ter dobrim počutjem in pravicami živali.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Kot so že omenile vključene strani, je besedilo, ki
ga bomo sprejeli danes, zadovoljiv kompromis med različnimi interesi, ki so v igri, in je
bil dosežen po dolgotrajnih pogajanjih med naslednjimi institucijami: Parlamentom,
Komisijo in Svetom. Menim, da v civiliziranih družbah sploh ni vprašljivo, da mora biti
uporaba živali v znanstvene namene ustrezno urejena, kot je v Evropi. Tu smo, da bi
razpravljali o ustrezni ureditvi njihove uporabe, ki je ključna za znanstveni napredek in
odkritje novih postopkov, zdravljenj in zdravil, ki bodo velika pridobitev za našo civilizacijo
in bodo v prihodnosti koristili vsem.

Zdi se, da ta direktiva ne sme pretiravati pri zaščiti, ki jo zagotavlja živalim; v nasprotnem
primeru bi bile ogrožene znanstvene študije in raziskave. Ko sem se odločal, sem izbral
ljudi, ki bodo v prihodnosti imeli koristi od rezultatov, katerih preučevanje in raziskavo
omogočamo z današnjimi živalmi. Če predlog, ki ga bomo potrdili danes, dovoljuje
napredek pri raziskavi nevroloških bolezni, avtoimunih bolezni ali raka, menim, da bomo
od njega vsi imeli koristi.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Vsako leto se v 27 državah članicah
v znanstvenih postopkih uporabi skoraj 12 milijonov živali. Pomembno je storiti vse za
zmanjšanje števila živali, ki se uporabljajo v takšnih poskusih, na nujno potrebno najmanjše
število. Najbolj pragmatičen pristop za dosego tega je uporaba alternativnih metod, saj je
glede na trenutno stanje znanosti popolna odprava poskusov na živalih nemogoča.

Direktiva 86/609/EGS o varstvu živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge znanstvene
namene, je bila sprejeta za uskladitev praks poskusov na živalih v EU. Vendar pa so nekatere
države članice določile ambiciozne cilje, medtem ko so se druge omejila na uporabo
minimalnih pravil. Zato je cilj te resolucije popraviti to neenakost. Zagotoviti je treba
poštene pogoje za industrijo EU in njeno znanstveno skupnost ob sočasni krepitvi zaščite
živali, ki se jih še vedno uporablja v znanstvene namene, v skladu s Protokolom o zaščiti
in dobrem počutju živali, ki je priložen Pogodbi o delovanju Evropske unije. Na področju
poskusov na živalih je treba bolj spodbujati razvoj, validacijo, priznavanje in uporabo
alternativnih metod ter uporabljati načelo nadomestitve, zmanjšanja in izboljšanja uporabe
živali pri poskusih.

João Ferreira (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (PT) Menimo, na tem področju in seveda tudi
na drugih, da vzpostavitev skupnih minimalnih ravni zaščite v zakonodaji ne bi smela
posamezni državi članici preprečevati sprejetja naprednejših in strožjih ukrepov, če tako
želi. Zato smo glasovali za predlagano tovrstno spremembo. Menimo, da je pomembno
nadalje razvijati tehnike in metode, ki omogočajo izogibanje poskusom na živalih, kot
smo navedli v razpravi, vendar je potrebno več.

Pomembno je tudi širiti te tehnike in omogočiti, da jih uporablja večina raziskovalnih in
razvojnih institucij, vključno z nacionalnimi znanstvenimi in tehnološkimi sistemi s
primerljivo nižjimi ravnmi razvoja. Vsak zakonodajni okvir na tem področju mora
upoštevati to zahtevo, vendar pa menimo, da predlagana sprememba tega ne more
popolnoma zagotoviti. Evropska unija bo morala na tem področju igrati pomembno vlogo
s spodbujanjem sodelovanja med znanstvenimi in tehnološkimi institucijami in sistemi v
različnih državah, vključno s tretjimi državami.
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Robert Goebbels (S&D),    v pisni obliki . – (FR) Glasoval sem za kompromis med
Parlamentom in Svetom o krepitvi zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.
Zdravstvene potrebe ljudi včasih zahtevajo žrtvovanje živali. Uporabo živali bo treba strogo
urediti. Vendar pa je hinavsko zahtevati, „da usmrtitev živalim povzroči čim manj bolečin,
trpljenja in stiske“. To so človeški koncepti, preneseni na živali, ki jih v njihovem naravnem
okolju ubijajo druge mesojede živali ali pa se jih za zagotavljanje hrane ljudem zakolje v
klavnicah. Ta svet ni raj; v njem bo vedno tudi smrt.

Françoise Grossetête (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Podprla sem ta dogovor o drugi
obravnavi, ker se moramo odzvati na resničnost biomedicinskih raziskav in potrebe
bolnikov, sočasno pa izboljšati dobro počutje živali.

Na srečo se je število poskusov na živalih v zadnjih nekaj letih znatno zmanjšalo, ker se
evropske raziskave pomikajo v smeri iskanja alternativnih rešitev. Žal vemo, da te rešitve
niso na razpolago v določenih primerih, zato se moramo zateči k poskusom na živalih,
zlasti na primatih razen človeka. To na primer velja za vse nevrodegenerativne bolezni,
kot sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen.

Zagotavljanje, da se te raziskave izvaja v Evropi, je naše edino zagotovilo visoke ravni
zaščite dobrega počutja živali. Skrb za bolečine živali med poskusom zagotavlja pridobitev
dobrih rezultatov. Zato moramo preprečiti selitev poskusov na živalih iz Evrope.

Nadja Hirsch (ALDE),    v pisni obliki. – (DE) Ne morem podpreti direktive o poskusih na
živalih v njeni trenutni obliki. Res je, da je ta različica naprednejša od predhodne direktive
iz leta 1986. Vendar pa se v primerjavi z velikim znanstvenim in tehničnim napredkom,
doseženim v zadnjih 24 letih, ukrepi za zamenjavo poskusov na živalih zdijo zelo šibki.
Preveč je izjem. Poleg tega je besedilo neodločno in omogoča prevelik manevrski prostor
za razlago in izvajanje. Nesmiselno je tudi, da države članice ne morejo uvesti ukrepov za
dobro počutje živali, ki so strožji od ukrepov, ki jih določa EU. Kot utemeljitev se navaja
izkrivljanje trga.

To pošilja napačno sporočilo državljanom Evrope, raziskovalni skupnosti in industriji. Po
eni strani mora država upoštevati spremembe etične zavesti državljanov. Po eni strani je
treba izvajati večji pritisk na raziskovalni sektor in industrijo. Nihče noče ogroziti položaja
Nemčije ali Evrope kot raziskovalne lokacije, vendar pa stroški naložb niso tehten argument
za odlog nadaljnjega razvoja in uporabe metod, ki ne vključujejo laboratorijskih živali.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    v pisni obliki  .  – (FI) Glasovala sem za direktivo o poskusih
na živalih, saj bi bil izid lahko precej slabši za dobro počutje živali. Direktiva, sprejeta danes,
je korak naprej za dobro počutje živali.

Direktivo je treba zdaj prenesti v nacionalno zakonodajo in jo čim prej dosledno izvajati
v posameznih državah članicah. Predhodna direktiva je iz leta 1986, zato je bil zdaj skrajni
čas, da so bili standardi dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v poskusih, posodobljeni
po vsej Evropi.

V prihodnosti bo pomembno povečati naložbe, da bi razvili alternative za poskuse na
živalih. Hvala.

Giovanni La Via (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
glasoval sem za poročilo gospe Jeggle, ker predstavlja rezultat intenzivnega in dolgotrajnega
dela, pri katerem je poročevalki uspelo doseči pomembne kompromise glede tako
pomembne teme, kot je uporaba živali v poskusih.
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Nisem bil za to, da se besedilo vrne pristojnemu stalnemu odboru, saj je točno ta odbor,
katerega član sem, zelo cenil delo kolegice gospe Jeggle in se strinjal z njim. Raziskave se
morajo nadaljevati; to je pomembno za razvoj medicine in zdravja ter za preprečevanje
številnih bolezni.

David Martin (S&D),    v pisni obliki. – Razočaran sem nad končnim besedilom tega
poročila in zlasti, da niso bile sprejete spremembe, predložene za krepitev določb o dobrem
počutju živali. Čas je bil, da so bili določeni jasni predpisi za premik k omejitvam uporabe
primatov razen človeka, prepovedi uporabe divjih živali, nedvoumni obveznosti uporabe
alternativnih metod brez uporabe živali, kadar je to znanstveno mogoče, in prepovedi
poskusov, ki vključujejo hudo in dolgotrajno trpljenje. Države članice bi morale imeti vsaj
možnost, da poostrijo minimalne zahteve EU in izvajajo strožje predpise o dobrem počutju
živali. Čeprav bo to poročilo izboljšalo veljavno zakonodajo, ne zadostuje, zaradi česar
sem se vzdržal končnega glasovanja.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Glasovala sem za ta kompromis, ker
zagotavlja dobro ravnotežje med zaščito živali, ki se jih uporablja v poskusih, in
znanstvenimi raziskavami. Poskusi na živalih so v pomoč v boju proti številnim hudim
boleznim; kljub temu jih je treba urediti, da bi se izognili nepotrebnemu trpljenju živali.
Veljavna direktiva je iz leta 1986 in jo je zato treba precej izboljšati.

Novo besedilo zdaj vključuje zahtevo po pridobitvi predhodne odobritve za poskuse na
živalih, ki bo vključevala oceno projekta in analizo škode in koristi, ter vzpostavlja stroge
inšpekcijske sisteme in sisteme preverjanj. Današnje glasovanje je rezultat obsežnih
prizadevanj kolegice poročevalke gospe Jeggle in nekdanjega kolega gospoda Parisha, ki
sta pripravljala besedilo v prejšnjem parlamentarnem mandatu. Rezultati glasovanja v
Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja so že odražali kakovost končnega besedila.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Sprejetje tega poročila po težkih pogajanjih med
vključenimi stranmi je uravnotežen kompromis, ki ščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene
namene, in tudi potrebo po njihovi uporabi, da bi lahko dosegli velika odkritja in razvoj
v zvezi s tehnologijami in terapijami, ki se jih bo v prihodnosti uporabljalo za zdravljenje
številnih bolezni, zaradi katerih trpi civilizacija. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Vzajemno delovanje
znanosti in narave v dobro razvoja je vedno predmet obširnih razprav. Danes je Evropski
parlament sprejel pomemben dokument, ki ureja znanstvene raziskave, ki vključujejo
živali. Ta dokument bo zagotovil pozitivno ravnotežje med zaščito živali in znanstvenimi
raziskavami ter številne pomembne vidike, s katerimi bo zagotovil zaščito živali, ki se
uporabljajo v znanstvenih raziskavah. Skeptiki trdijo, da je ta direktiva v nasprotju z načeli
zaščite živali in da obstajajo številni pomisleki glede živali, ki se uporabljajo v znanstvene
namene. Vendar pa je v skladu z navedeno direktivo pred vsakim poskusom obvezno
oceniti potrebo po uporabi živali in morebitne alternative. Vsaka država članica je zavezana
tudi vzpostaviti nacionalne odbore, pristojne za dobro počutje živali in etične vidike.
Glasovala sem za ta dokument, ker menim, da je treba poskuse na živalih strožje
nadzorovati, čeprav ne smemo pozabiti neizogibnega znanstvenega napredka na različnih
področjih in kontinuitete znanstvenih raziskav.

Tiziano Motti (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glede direktive o poskusih na živalih sem glasoval
v nasprotju z navodili svoje skupine, čeprav sem se s tem spravil v položaj zagovornika
znanstvenih raziskav, kar pa nisem. Ta direktiva je izredno nenaklonjena živalim. „Dviguje“
prag sprejemljive bolečine med poskusi z „blage“ na „zmerno“; dovoljuje poskuse na
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potepuških psih in mačkah ter raziskovalcem prepušča odločitev o tem, ali bodo poskus
na živalih izvedli brez uporabe anestetikov ali analgetikov; dovoljuje uporabo iste živali
več kot enkrat, celo v bolečih postopkih; dovoljuje rejo socialnih živali, kot so psi in primati,
v izolaciji; in dovoljuje odprtje prsnega koša brez analgezije ter poskuse na živih živalih
za učne namene. Imam zadostno sposobnost čustvovanja, da se mi zdi nepotrebna krutost
nesprejemljiva, in dovolj politične občutljivosti, da razumem, da bi se, če Evropa ne bi
potrdila te direktive, nekatere znanstvene raziskave neizogibno preselile drugam. Ta
evropska direktiva predstavlja resno nazadovanje, kateremu bodo države članice zavezane
prilagoditi svoje nacionalne predpise. Menim, da bi bila spremenjena različica, naklonjena
živalim in dopolnjena z večjimi spodbudami za znanstvene raziskave, ki se izvajajo v
Evropi, prava rešitev za družbo, ki se rada imenuje civilizirana.

Cristiana Muscardini (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Direktiva o zaščiti živali z uskladitvijo
postopkov med državami zagotavlja enake pogoje za podjetja in raziskovalce, vendar pa
si ne prizadeva doseči resnične zaščite živali. Pravzaprav je bilo število tistih nekaj pravil,
ki zahtevajo sprejetje nadomestnih metod, še zmanjšano.

V besedilu so številne vrzeli, spodbujati pa bi moralo uporabo naprednejših metod
preskušanja, ki lahko zamenjajo poskuse na živalih: metode in vitro, računalniške simulacije
človeškega metabolizma itd. Priznavati bi moralo tudi dejstvo, da rezultatov pogosto ni
mogoče prenesti z ene vrste na drugo, kot so navedli ugledni znanstveniki.

Zaradi očitnih razlogov ni mogoče predlagati popolne odprave vivisekcije, vendar pa
pozivam k spremembam besedila, da bi vključevalo neinvazivne prakse in prepovedalo
uporabo živali za medicinsko-pravne preiskave in za učne namene ob sočasnem
preprečevanju izjem od humane metode usmrtitve in prepovedi uporabe ogroženih ali
divjih živali z vzpostavitvijo evropskega jamstvenega odbora.

Evropa mora reči „ne“ nesmiselnim poskusom. Prepogosto se ponovno predlaga iste
poskuse, ki so že bili opravljeni in financirani, samo zaradi nadaljnjega financiranja. Prejeli
smo potrjena poročila o poskusih na živalih, ki so imele prerezane glasilke. Znanost nam
zatrjuje, da velikega dela poskusov, opravljenih na živalih, ni mogoče ponovno predlagati
za zdravljenje ljudi.

James Nicholson (ECR),    v pisni obliki . – Glasoval sem za to poročilo, čeprav se zavedam,
da ta nova direktiva za nekatere ni dovolj. Vendar pa menim, da kompromis, ki sta ga
dosegla Parlament in Svet, predstavlja najboljše možno ravnotežje med zaščito živali na
eni strani in omogočanjem nadaljevanja znanstvenih raziskav na drugi strani. Glasovanje
proti temu poročilu bi pomenilo, da bi se vrnili k predhodni direktivi iz leta 1986, ki
vsekakor ne zagotavlja enake zaščite živali. Veljavna zakonodaja Združenega kraljestva o
dobrem počutju živali je med najstrožjimi na svetu in čeprav Združeno kraljestvo na tem
področju ne bo moglo več sprejemati zakonov, bodo naši standardi lahko ostali izredno
visoki, namesto da bi se znižali.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Zaradi novega znanja o etoloških vidikih
nastanitve laboratorijskih živali in novih načinov uporabe živali, zlasti na področju genskega
inženiringa, je pregled Direktive 86/609/EGS postal nujna prednostna naloga, čeprav je
bilo njeno sprejetje takrat zgodovinski dosežek. Od takrat je bil dosežen precejšen napredek,
predvsem v zvezi z uvedbo načel zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja.

Pozdravljam razširitev področja uporabe direktive na naslednje: vključitev fetalnih oblik
dovzetnih živali in vrst nevretenčarjev, skupaj s temeljnimi biološkimi raziskavami, uvedbo
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humanih načinov zakola in določb o nacionalnih inšpekcijskih pregledih, oceno in
odobritev projektov, v katerih se uporablja živali, vključno z njihovo retrospektivno oceno,
preglednost z objavo netehničnih informacij o projektih, standardi izvajanja in smernicami
na nacionalni ravni ter poročili o izvajanju in statističnimi poročili. Glasovala sem za to
poročilo, ker vključuje predlog, namenjen zagotavljanju enakih pogojev za industrijo in
raziskovalno skupnost po vsej EU, hkrati pa krepi zaščito živali, ki se še vedno uporabljajo
v znanstvene namene.

Teresa Riera Madurell (S&D),    v pisni obliki. – (ES) Kot koordinatorka Skupine naprednega
zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu v Odboru za industrijo,
raziskave in energetiko bi rada poudarila svoje zadovoljstvo s sprejetjem dogovora,
doseženega med španskim predsedovanjem Svetu, s strani Parlamenta o posodobitvi te
pomembne direktive, ki ureja ravnanje z živalmi, ki se jih uporablja v znanstvene namene,
da bi znanost napredovala na različnih področjih znanja.

To je uravnotežen dogovor, ki je rezultat obsežnega postopka pogajanj med neizogibnimi
potrebami sveta znanosti za napredek znanja, zlasti na področjih kot so zdravstvene
znanosti, na katere je naš odbor še posebno pozoren, in potrebo po zaščiti živali. Povedati
moram, da je obe strani še dodatno okrepila ta reforma, ki smo jo sprejeli. Pomembno je
poudariti, da doseženi dogovor zajema tudi zavezo spodbujanju in iskanju drugih vrst
raziskav in alternativnih metod, ki bodo v prihodnosti omogočile zamenjavo uporabe
živih živali v laboratorijih, ne da bi to bilo v nasprotju s potrebnim napredkom znanosti.

Zuzana Roithová (PPE),    v pisni obliki . – (CS) Podpiram ukrep, ki omejuje ali zmanjšuje
trpljenje živali, ki se jih uporablja v znanstvene namene. Za potrditev učinkov novih zdravil
in za znanstvene študije je treba prednost dati drugim metodam in ne poskusom na živalih.
Vendar pa to ne pomeni, da bi morali dovoliti uporabo človeških zarodkov kot alternativno
metodo v interesu zaščite živali. Obžalujem, da je Svet iz osnutka, ki ga je Evropski
parlament sprejel v prvi obravnavi, izbrisal točno takšno omejitveno klavzulo za alternativne
metode. Sprejemanje odločitev na teh etično občutljivih področjih sodi v pristojnost držav
članic, ureditev na nacionalni ravni pa se od države do države zelo razlikuje.

V Češki republiki je uporaba izvornih celic zarodkov v znanstvene namene zakonsko
dovoljena od leta 2006 kljub dejstvu, da so raziskave omogočile uspešne biomedicinske
rezultate z uporabo izvornih celic zarodnega tkiva in ne zarodkov. Dejstvo, da danes v
Strasbourgu nismo glasovali za drugo obravnavo osnutka direktive Sveta ali nismo sprejeli
resolucije, pomeni, da bo osnutek Sveta začel veljati po objavi v Uradnem listu ne glede
na stališče večine poslancev Evropskega parlamenta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Čeprav bo pregledana zakonodaja
uvedla nekatera izboljšanja veljavnih predpisov EU o poskusih na živalih, enostavno ne
zadostuje in bo v nekaterih primerih oslabila veljavno zakonodajo. Resni pomisleki skupine
Zelenih/EFA so bili zanemarjeni in obžalujemo, da poslanci Evropskega parlamenta danes
niso podprli naših prizadevanj za ponovno obravnavo teh pomislekov. Novi predpisi ne
bodo zagotovili, da se, kadar je to mogoče, uporablja alternative za poskuse na živalih.

To pomeni, da bodo živali še naprej po nepotrebnem trpele v znanstvenih poskusih, čeprav
obstajajo alternative. Zaskrbljujoče je, da bo nova zakonodaja državam članicam preprečila
sprejeti bolj ambiciozne predpise o poskusih na živalih na nacionalni ravni. Skupina
Zelenih/EFA je hotela zagotoviti, da nacionalne vlade ohranijo to pravico. Močno
obžalujemo tudi, da niso bili sprejeti strožji predpisi o uporabi primatov razen človeka.
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Oreste Rossi (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Enostavno je zavzeti stališče proti poskusom na
živalih, ker nihče noče videti trpljenja živali ali njihove vivisekcije v znanstvene namene,
vendar pa smo zakonodajalci in se ne smemo prepustiti čustvenosti trenutka. Če bi preveč
omejili uporabo živali v znanstvenih poskusih, bi se morali zavedeti, da bi bilo treba te
poskuse opraviti na ljudeh.

Ne moremo si zamisliti, da se nove učinkovine, zdravila ali sistema kemoterapije ne bi
najprej preskusilo na živalih, saj bi bila, kot sem že povedal, druga možnost uporaba
bolnikov kot poskusnih zajčkov. Prav tako ne smemo pozabiti, da farmacevtska podjetja
glede na visoke stroške za takšne poskuse niso zainteresirana za uporabo morskih prašičkov
in še manj primatov, razen če je to nujno potrebno.

Debora Serracchiani (S&D),    v pisni obliki. – (IT) Glasovala sem proti dogovoru, ki sta
jo v drugi obravnavi dosegla Parlament in Svet o osnutku direktive o uporabi živali v
znanstvenih poskusih.

Ne pravim „ne“ napredku raziskav, ampak pozivam k zmanjšanju trpljenja živali, saj
pregledana direktiva predlaga nekatere prakse, ki so v nasprotju s tem ciljem, kot je na
primer možnost uporabe iste živali v več kot enem poskusu. Poleg tega menim, da je treba
nadalje razvijati uporabo drugih zadovoljivih znanstvenih metod, ki ne zahtevajo uporabe
živali.

Catherine Soullie (PPE),    v pisni obliki . – (FR) Strinjam se z rezultatom glasovanja o
besedilu, ki zadeva zaščito živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Besedilo morda
ni popolno, vendar se mi zdi, da poročilo gospe Jeggle vsaj zagotavlja dober kompromis;
kompromis, ki je bil deležen podpore organizacije za dobro počutje živali Eurogroup for
Animals.

Besedilo nam omogoča učinkovito omejiti poskuse, ki živalim povzročajo bolečino, ob
sočasnem izogibanju selitvi raziskav in s tem tudi inovacij iz Unije s posledično izgubo
številnih delovnih mest. Kot podpredsednica Medskupine za dobro počutje in zaščito živali
sem poleg tega prepričana, da je pomembneje obdržati poskuse na živalih na našem
ozemlju, kjer so strogo urejeni, kot pa dopustiti selitev v tretje države, kjer so sanitarni
pogoji in spoštovanje življenja živali daleč od tega, kar bi si želeli.

Bart Staes (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (NL) Obžalujem, da je večina poslancev zavrnila
tri predloge, ki so jih podali Zeleni, za spremembo direktive in strožje nacionalne predpise,
za spodbujanje alternativnih metod preskušanja in nadaljnje omejevanje uporabe primatov.
Nova zakonodaja o poskusih na živalih je zelo pomanjkljiva. Države članice ne bodo več
imele pravice sprejeti strožja pravila o poskusih na živalih. Ta omejitev nacionalnih
pristojnosti ne služi nobenemu koristnemu namenu. Živali bodo postale žrtve dogme
prilagajanja notranjega trga. Kljub temu je pomembno, da si države članice upajo biti na
čelu. Brez nacionalnih pionirjev nikoli ne bi imeli številnih evropskih predpisov o dobrem
počutju živali, kot je prepoved poskusov na živalih za kozmetične namene.

Nova direktiva izboljšuje nadzor nad podjetji in institucijami, ki vzrejajo, dajejo na trg ali
uporabljajo laboratorijske živali. Vendar pa je besedilo zahteve o tem, da je treba uporabiti
alternativne metode preskušanja, kadar so na voljo, manj ukazovalno od besedila v
predhodni direktivi. To je zamujena priložnost za zmanjšanje trpljenja živali in izboljšanje
kakovosti raziskav. Nova pravila ne priznavajo napredka, doseženega pri razvoju
alternativnih za poskuse na živalih, ki so pogosto zanesljivejše od poskusov na živalih.
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Derek Vaughan (S&D),    v pisni obliki. – Razočaran sem, da ukrepi za krepitev predpisov
o poskusih na živalih niso šli dlje. V to zakonodajo niso bili vključeni ključni ukrepi, ki bi
Evropo zavezali k zmanjšanju in zamenjavi uporabe živali v poskusih. To je bila zamujena
priložnost in storiti bi bilo mogoče veliko več za zaščito živali, vključno s tem, da bi se
državam članicam dovolilo sprejeti višje standarde za dobro počutje živali kot druge države.
Zaskrbljen sem, da bo ta direktiva Združenemu kraljestvu onemogočila sprejeti višje
standarde. Poleg tega niso bili vključeni postopki za redni pregled uporabe živali v
znanstvenih poskusih. Vendar pa sem zadovoljen, da se lahko nadaljujejo bistvene raziskave
novih zdravil in bolezni.

Janusz Wojciechowski (ECR),    v pisni obliki. – (PL) Obžalujem, da je bila direktiva Sveta
sprejeta v svoji končni obliki brez določbe, ki jo je maja 2009 sprejel Evropski parlament
in ki je določala, da se poskusov na izvornih celicah in človeških zarodkih ne sme uporabljati
kot alternative za poskuse na živalih. Ne glede na besedilo direktive menim, da se takšnega
pristopa, v mislih imam zamenjavo poskusov na živalih s poskusi na človeških organizmih,
ne sme uporabljati.

Poročilo: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za smernice za politike
zaposlovanja v državah članicah glede na to, da poudarjajo pomen potrebe po visoki ravni
usposobljenosti za učinkovito spodbujanje dobre ravni zaposlenosti in prihodka, zlasti
glede novega gospodarstva, kjer bo veliko pozornosti namenjene novim sektorjem ter
novim znanjem in spretnostim.

Visoka raven zaposlenosti mora biti mogoča za visoko usposobljene ljudi, ki so lahko
ključno orodje za raziskave in razvoj, toda tudi za ljudi s stopnjo izobrazbe, ki je pod
povprečjem EU. Zato morajo države članice odigrati pomembno vlogo pri preusposabljanju,
spodbujanju izobraževanja in zagotavljanju novih priložnosti za vseživljenjsko učenje.

Omeniti je treba, da je treba za dobro raven zaposlenosti in popoln napredek na ravni EU
zagotoviti, da se tistim, ki si prizadevajo izboljšati svojo usposobljenost, da prave
zaposlitvene priložnosti in se jim po potrebi omogoči preusposabljanje. Močna
osredotočenost na karierno usmerjanje v skladu s trenutnimi in prihodnjimi potrebami je
morda način, da se vrnemo k visoki ravni zaposljivosti.

Elena Oana Antonescu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Čeprav gospodarsko ozračje ostaja
krhko v večini držav članic, se kažejo spodbudni znaki oživitve gospodarske rasti. Zato
morajo biti prizadevanja osredotočena, da bi zagotovili utrditev potenciala za ustvarjanje
delovnih mest in podporo prebivalstvu pri njihovem iskanju in opravljanju. Aprila 2010
je Komisija predlagala novo vrsto smernic politike zaposlovanja v državah članicah. Te
skupaj s splošnimi smernicami gospodarske politike predstavljajo integrirane smernice za
izvajanje strategije EU 2020, katere cilj je pametna, trajnostna rast, ugodna za vključevanje.

Štiri smernice za zaposlovanje so: povečanje udeležbe na trgu dela in zmanjšanje strukturne
brezposelnosti, spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini, izboljšanje uspešnosti
izobraževalnih sistemov na vseh ravneh in razvoj usposobljene delovne sile. Poročilo
gospoda Őryja podpira pristop, ki ga je predlagala Komisija, vendar zagotavlja številna
pojasnila in nekatere dodatne informacije. Zato sem glasovala zanj.

Sophie Auconie (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Aprila 2010 je Evropska komisija predložila
predlog smernic za politike zaposlovanja držav članic kot del izvajanja strategije
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Evropa 2020. Gospod Őry, član skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov),
v svojem poročilu podpira predlog Komisije in dodaja nekatere elemente, ki se mi zdijo
potrebni. Tako je treba kohezijsko politiko, ki jo je Komisija zanemarila, popolnoma
vključiti v politike zaposlovanja. Čeprav je evropska pristojnost v zadevah zaposlovanja
še vedno omejena, se EU ne sme zadovoljiti s pasivno vlogo in mora kar najbolje uporabiti
razpoložljive instrumente (kohezijsko politiko, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji,
odprto metodo usklajevanja). Zato popolnoma podpiram smernice tega poročila.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .  – (LT) Glasoval sem za to resolucijo. Spričo
pojava starajoče se družbe, ki se hitro širi, moramo za boj proti socialni izključenosti
starejših ljudi in diskriminaciji na podlagi starosti sprejeti ukrepe na ravni držav članic in
tudi na ravni EU. Zagotoviti moramo, da države članice zagotavljajo celovito podporo
starejšim, predvsem z ustvarjanjem pogojev za visoko kakovosten sistem zdravstvenega
in socialnega varstva. Zagotoviti moramo tudi, da države članice prispevajo k zagotavljanju
dolgoročnih storitev oskrbe ter izvajajo informacijsko in preprečevalno politiko za starejše
ljudi s posebnim poudarkom na hrani. Za zagotavljanje uspešnega izvajanja načrtovanih
ciljev je ključnega pomena vzpostaviti trajnostni dolgoročni sistem financiranja storitev
oskrbe. Evropska komisija pa si mora prizadevati za zagotavljanje sprejemljivih standardov
zdravstvenega varstva za vse evropske državljane, ne glede na njihovo finančno situacijo.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Strategija Evropa 2020, ki jo je
marca 2010 predstavila Evropska komisija, je namenjena določitvi smeri EU v naslednjem
desetletju.

Čeprav lahko samo obžalujemo dejstvo, da Evropski parlament ni bil vključen v pripravo
strategije, ki je bila delo izključno gospoda Barrosa, obstaja področje, na katerem ima lahko
besedo Parlament: integrirane smernice za zaposlovanje. Deset smernic zagotavlja
ustvarjanje večjega števila in boljših delovnih mest, krepitev dostojnega dela in izboljšanje
izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja.

Zato sem skupaj z večino kolegov poslancev danes, v sredo, 8. septembra 2010, glasoval
za poročilo, ki opredeljuje te cilje in s katerim lahko zahtevamo zlasti boljšo uporabo
Evropskega socialnega sklada ter vztrajamo pri potrebi, da se večjo pozornost posveti
delavcem z nizkimi prihodki in boju proti socialni izključenosti ter tudi potrebi po
zagotavljanju dostopa do kakovostnih in cenovno sprejemljivih javnih storitev. Če hočemo,
da je ta strategija zares vključujoča, moramo zagotoviti skladnost teh smernic in kohezijske
politike.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    v pisni obliki  .  – (LT) Glasovala sem za to poročilo, ker bodo
imele nove smernice 2020 za politike zaposlovanja držav članic EU v naslednjih nekaj
letih velik vpliv na trg dela. Veseli me, da je bilo zaradi sprememb, predlaganih Evropskemu
parlamentu, mogoče določiti jasne cilje in zagotoviti specifične ukrepe v smernicah
zaposlovanja, ki jih je predlagala Komisija. Seveda zmanjšanje brezposelnosti, zagotavljanje
minimalnih plač in boj proti revščini in socialni izključenosti ostajajo najpomembnejše
prednostne naloge v politiki zaposlovanja v vseh državah članicah. Strinjam se tudi, da je
eden izmed glavnih ciljev doseči enako plačilo za enako delo in zagotoviti enake delovne
pogoje za vse delavce.

Strinjam se s predlogom Parlamenta, da moramo sprejeti ukrepe politike zaposlovanja,
namenjene najbolj ranljivim skupinam, saj revščina te ljudi najprej in najmočneje prizadene.
Komisijo in države članice pozivam tudi, naj v smernicah zaposlovanja večjo pozornost
namenijo mladim ljudem in starejšim delavcem, ki se soočajo z diskriminacijo na trgu dela.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Trenutna gospodarska situacija bo
v prihodnjih letih vsekakor imela velik vpliv na trg dela. Kažejo se prvi znaki oživitve
gospodarstva in oživitve gospodarske rasti. Vendar pa se pričakuje, da vpliv gospodarske
krize na zaposlenost še ni dosegel svojega vrhunca. Zato pozdravljam trenutna prizadevanja
za zagotavljanje trajnostne oživitve in krepitev potenciala za ustvarjanje delovnih mest
evropskih gospodarstev ter pomoči pri iskanju dela. Evropske države se soočajo tudi z
izzivi, povezanimi z znatnimi demografskimi spremembami, ki jih je še poslabšal proces
globalizacije, medtem ko se scenarij, po katerem število davkoplačevalcev, ki prispevajo
k nacionalnim proračunom, nenehno upada, ne zdi preveč obetaven.

Glede na agendo 2020, ki je pred nami, z njenimi cilji za sprejetje novih tehnologij za
zmanjšanje emisij ogljika je treba strategijo zaposlovanja pripraviti ne samo kratkoročno,
ampak tudi srednjeročno in dolgoročno. To strategijo je očitno treba določiti vzporedno
z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mlajših od 25 let, starostne skupine, ki se trenutno
sooča z brezprimerno stopnjo brezposelnosti.

Vito Bonsignore (PPE),    v pisni obliki . – (IT) Pojasniti želim svoje glasovanje o tem
poročilu, ker menim, da je tema tega poročila ključnega pomena za prihodnost trga dela
v Evropi.

Ta predlog vsebuje splošne smernice gospodarske politike za zaposlovanje, ki se jih bo
izvajalo v Evropski uniji. Gospodarske krize ni konec, za seboj pa prinaša krizo
zaposlovanja.

Čeprav je res, da se kažejo spodbudni znaki oživitve, ostaja trg dela precej zaprt, število
brezposelnih pa je še vedno zelo visoko. Vendar pa so po Evropi razlike. V Španiji in Grčiji
je na primer število brezposelnih zaskrbljujoče, prizadeti pa so predvsem mladi ljudje. V
moji državi pa se na srečo in tudi zaradi dobrih ukrepov, ki jih je sprejela italijanska vlada,
število brezposelnih ni tako dramatično povečalo. Priznati moramo, da je bila italijanska
vlada na čelu spodbujanja prožnosti in dinamike na trgu dela, in zdi se, da ta načrt uspeva.

Nekatere vlade, ki si preveč prizadevajo braniti pravice delavcev, so dovolile, da so njihovi
delavci izgubili svoje delovno mesto. V nasprotju s tem prožnost in pripravljenost na
konkurenčen nov trg dela ohranja delovna mesta in ustvarja gospodarske pogoje, ki
spodbujajo nastanek novih.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (EL) Glasoval sem proti poročilu
gospoda Őryja kljub dejstvu, da zajema nekatere pomembne spremembe levice, kot je
potreba po zaščiti enakosti spolov, in kljub dejstvu, da izboljšuje besedilo Komisije. Glasoval
sem proti poročilu, ker je zvesto filozofiji prožnega trga in celo poziva k večji prožnosti
in strateški uporabi prožne varnosti na trgu dela, kar deluje neposredno proti delavcem,
kot vemo.

Poročilo opredeljuje tudi, da je za izhod iz finančne krize in uporabo politik rasti potrebno
prestrukturiranje na podlagi polnega izkoriščanja notranjega trga in odprava „pravnih
ovir“. Vendar pa za tem nejasnim besedilom ostaja možnost pomanjkanja zaščite za pravice
delavcev.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Podpiram poročilo gospoda Őryja in
pozdravljam priložnosti, ki jih prinaša. V okviru agende 2020 je bila nujno potrebna
opredelitev splošnih smernic gospodarske politike (člen 121 Pogodbe o delovanju Evropske
unije), toda tudi politike zaposlovanja (člen 148). Gospodarska kriza, ki smo ji trenutno
priča, poslabšuje socialne probleme, prav tako pa je zaradi nje nujnejša opredelitev
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učinkovitih in trajnostnih politik zaposlovanja. S poročevalcem se strinjam glede predloga,
da je treba sprejeti odločnejše ukrepe za dvig ravni zaposlenosti za moške in ženske v
Evropi.

Poročilo je pripomoglo h krepitvi vprašanj, ki niso bila dovolj izpostavljena, kot na primer:
1. zmanjšanje brezposelnosti med najbolj ranljivimi skupinami, vključno z mladimi ljudmi,
s povišanjem stopnje izobrazbe, zmanjšanjem osipa in rešitvijo ljudi iz revščine;
2. zagotavljanje enakega obravnavanja in plačila za enako delo na istem delovnem mestu;
in 3. vključevanje regionalnih in lokalnih organov, parlamentov in socialnih partnerjev v
oblikovanje, izvajanje, nadzor in ocenjevanje teh programov, zlasti pri določanju ciljev in
kazalnikov.

Lara Comi (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Lizbonska strategija določa, da mora Evropska unija
izboljšati svojo produktivnost in konkurenčnost svoje celotne delovne sile.

Ta cilj še ni bil v celoti dosežen, saj je stopnja brezposelnosti še vedno visoka. Pomembno
je analizirati probleme, ki so povzročili upočasnitev zaposlenosti za polni delovni čas.
Odprava diskriminacije na podlagi spola, rase, etničnega izvora in vere bi bila pomemben
korak naprej, ki bi predvsem mladim ljudem in ženskam omogočila, da postanejo
konkurenčnejši na trgu dela. Ženske se soočajo tudi s težavami zaradi usklajevanja
materinstva in dela: izboljšanje jasli v podjetjih, odobritev dela s krajšim delovnim časom,
če se zanj zaprosi, in omogočanje, da ženske skrbijo za svoje bolne otroke, ne da bi se jim
bilo treba bati izgube delovnega mesta, bi bili koristni ukrepi za pomoč ženskam pri njihovi
dvojni vlogi.

Druga skupina, ki potrebuje zaščito, so mladi ljudje, ki jim grozi, da leta dolgo ne bodo
imeli varnosti zaposlitve: so zelo sposobni in imajo veliko teoretičnega znanja, vendar pa
nimajo praktičnih izkušenj. Izobraževalne ustanove morajo natančneje preučiti, kaj hočejo
podjetja, in študente pripraviti na svet dela. Podjetja pa morajo vlagati v nove generacije
in jim dati priložnost, da razvijejo svoje kariere.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic in
Alf Svensson (PPE),    v pisni obliki. – (SV) Danes, 8. septembra 2010, smo glasovali za
poročilo (A7-0235/2010) o predlogu Sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja
držav članic: Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (2010/0115(NLE)). Vendar
pa bi radi poudarili, da se z deli poročila ne strinjamo, na primer s predlogi, namenjenimi
natančni ureditvi politike trga delovne sile držav članic, nadnacionalnemu nadzoru trgovine
in industrije držav članic ter ureditvi minimalnih plač EU. S tem se želimo zavzeti za načelo
subsidiarnosti. Vendar pa bi radi poudarili, da je veliko zadev v poročilu dobrih. Seveda
podpiramo na primer načelo enakega obravnavanja moških in žensk ter enakega plačila
za enako delo.

Marielle De Sarnez (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Parlament je podal svoje mnenje o
integriranih smernicah za zaposlovanje. Cilji desetih smernic so ustvarjanje več in boljših
delovnih mest, krepitev dostojnega dela in izboljšanje sistemov izobraževanja in
usposabljanja. Parlament je posredoval, da bi zagotovil učinkovitejšo uporabo Evropskega
socialnega sklada, namenjanje večje pozornosti revnim delavcem in boju proti socialni
izključenosti ter zagotovljen dostop do cenovno dostopnih, visokokakovostnih javnih
storitev.
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Anne Delvaux (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Položaj na trgu dela je nedvomno glavni vzrok
za zaskrbljenost med našimi državljani. Razmere na trgu dela se še naprej slabšajo, stopnja
brezposelnosti pa danes znaša 9,8 %.

Smernice za zaposlovanje predstavljajo ključno sredstvo za spodbujanje strukturnih reform
in tudi sredstvo za oceno prihodnjih reform; vse to v okviru strategije 2020 in tudi v okviru
novega usklajevanja gospodarskih politik, ki se pripravlja. Zato je ključno obravnavati ta
vprašanja, vendar pa je prav tako ključno zagotoviti, da so reforme čim ustreznejše.

Eno je imeti smernice. Povsem drugo je njihovo pravilno izvajanje s strani držav članic.
Zato se mi zdi zelo ključno utrditi vlogo Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje
in varstvo potrošnikov (EPSCO) v strategiji 2020 in v gospodarskem upravljanju ter
zagotoviti, da je Svet EPSCO popolnoma vključen v reforme, ki se jih bo izvedlo, da bi tako
zagotovili upravičenost našega socialnega modela in najboljši model gospodarskega
upravljanja za EU. Prepričana sem glede nujne potrebe po uravnoteženju zaposlovanja in
socialnega stebra v okviru evropskega sprejemanja odločitev.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za to poročilo, ker zagovarja
politike, ki spodbujajo aktivno staranje, enakost spolov, enako plačilo za moške in ženske
in dostop do varstva ter socialnih in poklicnih koristi za ženske. Ob upoštevanju vse večjih
težav pri vključevanju žensk na trg dela, postaja potrebno izvajanje politik, ki spodbujajo
uskladitev dela in družinskega življenja.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson in Marita Ulvskog (S&D),    v pisni obliki.
– (SV) Danes smo glasovali za poročilo o smernicah za zaposlovanje, vendar pa bi opozorili,
da smo opazili pomembne razlike v različnih jezikovnih različicah. Glasovali smo za to,
da države članice zagotovijo ustrezen minimalni dohodek, kot je navedeno v angleški
različici spremembe. Žal je bilo to v švedski različici prevedeno kot „minimilön“, kar pomeni
„minimalna plača“.

Raven plač ne spada v pristojnosti EU in zato smo predvidevali, da je švedska različica
napačna. Odločili smo se glasovati za poročilo tudi kljub navedbam, da so „visoki davki“
ovira za rast, brez kakršne koli opredelitve „visokih davkov“. Tudi davki ne spadajo v
pristojnost EU in menimo, da obstajajo številni primeri dejavnosti, ki so financirane iz
davkov in ki pomembno prispevajo k rasti.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Kot sem dejal glede poročila kolegice gospe Gruny,
o katerem smo glasovali junija lani, se je družba razvila, prav tako pa se morajo spremeniti
delovna razmerja. Trdno sem prepričan, da je tako, zato sem zadovoljen, da se je Parlament
zavzemal za prožnejše vzorce dela kot primeren način za boj proti brezposelnosti. Poleg
tega sem, ker sem v vladi bil pristojen za področje izobraževanja, zadovoljen, da ta predlog
zlasti poudarja izobraževanje in kvalifikacije za delavce. To je dejansko zaveza, ki jo je v
okviru strategije EU 2020 treba vzeti zelo resno. Glede na to, da je kriza pomenila, da se
je število brezposelnih v Evropi s 16 milijonov v letu 2008 dvignilo na 23 milijone v
letu 2010, mora vsaka izhodna strategija vključevati oživitev ustvarjanja delovnih mest.
To je mogoče samo z jasnim osredotočanjem na inovacije, prožno delo in nove modele
dela in usposabljanja za več mladih ljudi za vse bolj konkurenčen trg.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Ozadje novih smernic za zaposlovanje
leta do 2020 predstavlja gospodarska kriza, katere vplivi bodo v naslednjih letih še naprej
imeli negativne učinke na trg dela. Srečujemo se z neposrednimi težavami z brezposelnostjo
in obenem dolgoročnimi izzivi: natančneje demografskimi spremembami, globalizacijo
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in sprejemanjem novih nizkoogljičnih tehnologij. Zato je zelo pomembno imeti evropsko
strategijo za zaposlovanje, ki rešuje najnujnejše težave, ki izhajajo iz krize, in tudi tiste, ki
se pojavijo srednje- in dolgoročno.

Izvajanje načela prožne varnosti, kakovostno izobraževanje, vseživljenjsko učenje in boj
proti strukturni brezposelnosti predstavljajo nujno potrebne predpogoje za dosego skupnih
ciljev v zvezi z gospodarsko rastjo in socialno blaginjo. Zato se mora izvajanje strategije
Evropa 2020 začeti zdaj. Strukturni skladi EU in Kohezijski sklad sedanjega programskega
obdobja morajo že začeti slediti tej strategiji. Pomembno je, da se v tej strategiji poudari
kmetijstvo in podeželje. Doseči je treba cilje kohezijske politike in vzpostaviti sinergije
med kohezijsko politiko in drugimi sektorskimi politikami.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  – (PT) Glasovala sem proti tej resoluciji, ker
zanemarja glavne vzroke zaposlovanja, negotovosti delovnih mest in revščine in ker so
bili zavrnjeni predlogi, ki smo jih ponovno predložili v Parlamentu. Ti so vključevali:

- Komisija mora priznati, da je treba spremeniti obstoječe makroekonomske politike z
ukinitvijo Pakta za stabilnost in rast in ustavitvijo postopka privatizacije in liberalizacije
z namenom dajanja prednosti ustvarjanju kakovostnih delovnih mest s pravicami za vse
delavce in boljšimi plačami, zmanjšanjem stopnje revščine ter povečanjem socialnega
vključevanja in napredka;

- problem neprijavljenega dela je treba reševati s strožjim nadzorom s strani delovnih
inšpekcij skupaj z davčnimi ukrepi za ljudi z nizkimi prihodki;

- Svet se mora dogovoriti o kompromisu na ravni EU, da bi do leta 2015 odpravili
brezdomstvo in pripravili celovite politične ukrepe, ki zagotavljajo cenovno sprejemljiv
dostop do kakovostnih stanovanj z ustrezno oskrbo z energijo za vse.

Zavrnjen je bil tudi naš predlog za vključitev nove direktive o enakosti spolov. Ta se je
zavzemal za to, da države članice povečajo zaposlovanje žensk ob sočasnem spoštovanju
pravic žensk in odpravi vseh neenakosti s posebnimi cilji za enakost spolov, vključevanjem
na podlagi spola in posebnimi političnimi ukrepi.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    v pisni obliki . – (FR) V času, ko stopnja brezposelnosti v
Evropi dosega 9,8 %, v času, ko se razmere na trgu dela še naprej slabšajo, v času, ko se še
niso pokazali vsi učinki gospodarske krize, mora Evropska unija izvajati ambiciozno
evropsko strategijo za zaposlovanje. Evropski parlament je zato kot del strategije EU 2020
sprejel smernice za politike zaposlovanja držav članic: deset smernic o ustvarjanju delovnih
mest, kakovosti delovnih mest, zaposlovanju mladih, zaposlovanju oseb iz ranljivih skupin,
boju proti socialni izključenosti in pomembnosti najboljše možne uporabe Evropskega
socialnega sklada. To so morda zelo ambiciozni cilji, vendar pa so predvsem smernice, ki
jih morajo zdaj in v prihodnosti izvajati države članice, in tudi močno sporočilo Evropskega
parlamenta državam članicam v času, ko so naši sodržavljani zaradi zaposlovanja najbolj
zaskrbljeni in negotovi.

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Őryja
o smernicah za politike zaposlovanja držav članic v okviru strategije Evropa 2020. To
besedilo glede na gospodarsko in socialno krizo namenja znaten poudarek potrebi po
dajanju prednosti boju proti brezposelnosti. Besedilo se osredotoča na več točk: stopnjo
zaposlenosti je treba v naslednjih desetih letih v celotni Uniji dvigniti na 75 %, predvsem
pa si je treba posebno prizadevati za najbolj ranljive skupine na trgu dela: mlade, starejše,
nekvalificirane ženske, invalide in osebe priseljenskega porekla, saj je zanje najverjetneje,
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da bodo trpeli zaradi diskriminacije, povezane z pridobivanjem novih zaposlenih in
zaposlovanjem. Besedilo izpostavlja tudi temeljne koncepte dostojnega dela in boja proti
revščini.

Małgorzata Handzlik (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Smernice za politiko zaposlovanja za
naslednjih 10 let kažejo, da bo sektor storitev eno izmed področij, na katerem bo ustvarjenih
največ delovnih mest. Za ustvarjanje teh delovnih mest morajo obstajati ugodni pogoji za
podjetja v zvezi s storitvami, ki jih ponujajo, to pa vključuje čezmejne storitve. Zato bi
poudarila, da lahko Direktiva o storitvah podpre politiko zaposlovanja, če se izboljša njen
prenos v nacionalno zakonodajo s strani držav članic.

Direktiva ustvarja nove možnosti za podjetja, toda če bo dobro izvajana, bo imela tudi
koristen učinek na trge dela. Zato podpiram predlog, sprejet v poročilu. Sektor storitev bo
potreboval mobilne delavce, ki so ustrezno pripravljeni in usposobljeni, za to pa
potrebujemo spremembe izobraževalnega sistema in sistema usposabljanja ter politike
zaposlovanja.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za to poročilo. Kot izvoljeni
predstavnik čezmorske regije sem več kot seznanjen s politikami, ki si prizadevajo za
zaposlovanje in borijo proti revščini, saj imajo francoski čezmorski departmaji najnižjo
stopnjo zaposlenosti v Franciji (43,9 % na primer na otoku Réunion v primerjavi z 62,3 %
v vseh državah članicah EU).

Povečanje teh 10 % leta 2014 na 75 % leta 2020 je nekaj, za kar sem se vedno zavzemal
predvsem zato, ker je namenjeno mladim ljudem v težavah, ženskam in invalidom. Predlog
obravnava tudi revščino in si prizadeva zmanjšati število državljanov, ki živijo pod
25-odstotnim pragom revščine. Ti cilji bi morali mobilizirati vse socialne in politične sile,
francoske in evropske, tako da bi lahko država izvajala potrebna sredstva za njihovo dosego
v časovnem razporedu, ki je bil določen.

Alan Kelly (S&D),    v pisni obliki.  − Podprl sem to posvetovanje, ker menim, da je zelo
pomembno, da države članice EU zagotovijo ustrezne minimalne dohodke, ki bi morali
biti najmanj višji od praga revščine. Prav tako je ključnega pomena krepiti načelo enakega
obravnavanja in enakega plačila za enako delo, kadar koli je to mogoče.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Trenutna gospodarska kriza je pomembna
spremenljivka, ki jo je treba upoštevati, ko govorimo o novih smernicah za zaposlovanje
do leta 2020, saj bo imela v prihodnjih letih zelo pomemben vpliv na trg dela. Čeprav
nekateri podatki kažejo na oživitev določenih dejavnosti v EU, gospodarska situacija v
veliki večini držav članic še vedno ostaja zelo krhka.

Po drugi strani se polnih učinkov trenutne krize v smislu brezposelnosti še ne občuti in
bodo posledično še tisoči izgubili svoje delovno mesto. To pomeni, da so veliki izzivi, ki
so pred nami, demografske spremembe, globalizacija in sprejemanje novih tehnologij,
vključno z nizkoogljičnimi tehnologijami. Zato mora evropska strategija za zaposlovanje
za naslednje desetletje obravnavati ne samo najnujnejše težave, ki izhajajo iz krize, ampak
tudi tiste, ki se pojavijo srednje- in dolgoročno. Zato sem glasoval tako, kot sem.

Alexander Mirsky (S&D),    v pisni obliki. – (LV) Popolnoma se strinjam s poročevalcem
gospodom Őryjem in zato podpiram to zakonodajno resolucijo. Predvsem sem pozdravil
predlog spremembe Sveta št. 12, ki navaja, da se je pomembno spopasti z ukrepi, ki
upočasnjujejo gospodarsko rast, vključno z administrativnimi obremenitvami in visokimi
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davki. Ne spominjam se, da bi Evropski parlament govoril o administrativni obremenitvi
in visokih davkih ob drugi priložnosti.

Le malo ljudi upošteva dejstvo, da lahko nerazumni in nesmiselni davki povzročijo
neučinkovitost gospodarskega sistema. Danes je v državi, kot je Latvija, davčni sistem vodil
v krizo. Zaradi birokratskega in zavoženega davčnega sistema je Latvija izgubila več kot
10 milijard EUR. To zakonodajno resolucijo sem podprl v upanju, da bo sprožila veliko
nalogo optimizacije davkov na ozemlju EU.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Politika zaposlovanja je ključnega pomena
za gospodarstvo in socialni mir. Zato je v interesu vsake države, da sprejme svoje odločitve
o ustreznih ukrepih. Vendar pa je zaradi velike raznolikosti v posameznih državah članicah
standardiziran sveženj ukrepov nemogoč. Udeležba na trgu dela v višini 75 % je v nekaterih
državah članicah, kot so Poljska, Malta in Madžarska, kjer je trenutna raven 60 %, popolna
fantazija. Tudi za Avstrijo, ki ima stopnjo okoli 70 %, je nadvse vprašljivo, ali je visoka
raven udeležbe na trgu dela skladna s svobodo izbire v zvezi z vzgojo otrok ali zaščito
domačih delavcev pred plačnim dampingom zaradi poceni tuje delovne sile. Zaradi tega
sem se odločil glasovati proti poročilu.

Franz Obermayr (NI),    v pisni obliki. − (DE) Zamisel, da se je mogoče v ultraliberalni
Evropski uniji učinkovito boriti proti brezposelnosti, je iluzija. Zato sem glasoval proti
poročilu gospoda Őryja.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za poročilo gospoda Őryja, ker
se strinjam z njegovim pristopom in končnim sporočilom.

Predlog poudarja pomen povečanja števila ljudi, dejavnih na trgu dela, da bi tako zmanjšali
strukturno brezposelnost in posvetili posebno pozornost vseživljenjskemu učenju. Ključna
vloga je pridržana za izobraževanje z izboljšanjem sedanjih izobraževalnih sistemov in
spodbujanjem mladih, da se odločijo za visokošolsko izobraževanje. V prihodnjih letih
bo še veliko novih prizadevanj za učinkovitejše spodbujanje socialne vključenosti in boj
proti revščini.

Aldo Patriciello (PPE),    v pisni obliki. – (IT) 27. aprila 2010 je Komisija predložila predlog
za integrirane smernice Evropa 2020, ki bodo določile okvir za novo strategijo in reforme,
ki jih morajo izvesti države članice.

Ta razprava o novih smernicah zaposlovanja Evropa 2020 poteka sredi gospodarske krize,
ki bo nedvomno tudi v prihodnjih letih imela velik vpliv na trg dela. Kljub nekaterim
vzpodbudnim znakom, da se rast vrača, ostaja gospodarstvo v večini držav članic krhko.
Zato neposredni učinki krize na brezposelnost še vedno niso bili v celoti občuteni. Zaradi
tega si je treba prizadevati za zagotavljanje trajnostne oživitve gospodarstva in krepitev
potenciala evropskih gospodarstev za ustvarjanje delovnih mest ter ljudem pomagati pri
zaposlovanju.

Zato je zelo pomembno, da se evropska strategija zaposlovanja v naslednjem desetletju
spopade z nujnimi neposrednimi izzivi, ki izvirajo iz krize, in izzivi srednjeročne in
dolgoročne narave ter jih uravnoteži.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Kot del strategije Evropske unije 2020 se je
Romunija skupaj z drugimi državami članicami zavezala, da bo do leta 2020 dosegla
75-odstotno stopnjo zaposlenosti. Glede na ta splošni cilj bo do leta 2020 v Romuniji
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treba doseči stopnjo zaposlenosti v višini 69–70 %. Omeniti moram, da je stopnja
zaposlenosti v Romuniji v letu 2010 63,6 %, evropsko povprečje pa znaša 67,4 %.

Glede na to države članice pozivam, naj pripravijo programe reform, ki bodo prispevali
k:

- udeležbi delovne sile s politikami, ki spodbujajo enakost spolov in enako plačilo s ciljem
zmanjšanja razkoraka v plačilu med spoloma na 0–5 % do leta 2020;

- povečanju stopnje zaposlenosti z ukrepi, ki spodbujajo udeležbo v poklicnem življenju,
zlasti za etnične manjšine, vključno z Romi;

- sprejetju strogih ukrepov, namenjenih preprečevanju gospodarstva, temelječega na
neprijavljenem delu, ki ima številne negativne učinke na evropski trg dela, namesto k
spodbujanju ukrepov, namenjenih samo zaščiti dela na notranjih trgih držav članic;

- popolnemu odprtju trgov dela za delavce iz novih držav članic.

Robert Rochefort (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Čeprav popoln vpliv gospodarske krize
na stopnjo brezposelnosti še ni bil občuten, je ključnega pomena izvajanje ambiciozne
evropske strategije za zaposlovanje.

Strinjam se s ciljem povečanja udeležbe na trgu dela na 75 % evropskega prebivalstva od
danes do leta 2020, ki ga je določil Svet, vendar pa je treba storiti več. Lahko bi na primer
določili cilj povečanja stopnje zaposlenosti med najbolj ranljivimi skupinami, kot so mladi
ljudje v starosti od 15 do 25 let, starejši delavci, nekvalificirane aktivne ženske ali invalidi.
Ali pa bi lahko še dodatno zmanjšali stopnjo osipa v šolah pod 10 %.

Poleg tega menim, da bi morale posebne politike obravnavati težave, s katerimi se srečujejo
dolgoročno brezposelni pri vstopu na trg dela, in Svet pozivam, naj si zagotovi sredstva
za njihovo zmanjšanje za vsaj 10 % v naslednjih 10 letih. Da bi dosegli to, kot navaja
poročilo gospoda Őryja, mora vsaj 25 % dolgoročno brezposelnih biti udeleženih v ukrepih
aktivnega trga dela v obliki naprednega usposabljanja, izobraževanja in/ali poklicne
prerazporeditve.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – Poročilo, sprejeto danes, je prelomno
za smernice zaposlovanja EU. Poslanci Evropskega parlamenta so prvikrat glasovali za
vključitev ustrezne socialne komponente v smernice, vključno z ukrepi za obravnavanje
revščine in revnih zaposlenih, ter za obravnavanje brezposelnosti mladih in vključevanje
marginaliziranih in ranljivih skupin na trg dela. Vlade EU in belgijsko predsedstvo EU
morajo biti pozorni na sporočilo, ki ga je danes poslal Evropski parlament, in se zavezati,d
a bodo njihove politike zaposlovanja bolj socialno vključujoče.

Nacionalne vlade morajo izpolniti zahteve Parlamenta in sprejeti ukrepe za izboljšanje
ravnotežja med delom in življenjem ter enakosti spolov. Potrebni so obsežni tovrstni
ukrepi, da bi povečali udeležbo žensk na trgu dela na 75 % do leta 2020.

Licia Ronzulli (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Poročilo, sprejeto danes, je pomemben
instrument za spodbujanje novih politik zaposlovanja v skladu s strategijo Evropa 2020.

Pomembno je poudariti, da besedilo poziva države članice, naj sprejmejo odločne ukrepe
za dvig stopnje zaposlenosti ter zlasti za spodbujanje mobilnosti med mladimi. Cilj
ustvarjanja novih in boljših delovnih mest, zmanjšanja brezposelnosti in povečanja stopnje
zaposlenosti aktivnega prebivalstva na 75 % mora biti cilj, ki ga je treba doseči v naslednjih
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letih. Na aktivno prebivalstvo se mora osredotočiti vsaka politika gospodarskega razvoja
za Evropsko unijo. Brez dela vsi načrti za prihodnost – kot so potovanja, nakup hiše ali
načrtovanje otrok – postanejo prazno upanje, za katerega ni verjetno, da se bo izpolnilo.

Oreste Rossi (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Ne moremo se strinjati s tem poročilom, ker si
prizadeva spodbuditi izvajanje ukrepov, namenjenih olajšanju dostopa do zaposlitve za
določene skupine, zlasti Rome.

Ne moremo se strinjati, da bi morali namesto branjenja pravic tistih, ki živijo v svoji državi,
olajšati zadeve ljudem, ki so v mnogih situacijah samo gosti. V času krize mora vsaka država
vsekakor olajšati zadeve svojim državljanom, morda s projekti, namenjenimi tistim, ki so
se znašli v težavah ali so brez zaposlitve.

Joanna Senyszyn (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Pozdravljam poročilo o smernicah za
politike zaposlovanja držav članic: Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020.
Glede na dejstvo, da stopnja brezposelnosti v EU znaša 9,6 %, ne nujno okrepiti in
racionalizirati politiko zaposlovanja, da bi ustvarili nova delovna mesta. Na Poljskem je
podpora EU koristila tisočem ljudi, ki so zdaj zaposleni. Denar, ki je na voljo v ta namen,
se ne porabi vedno pametno. Pomanjkanje ustrezno opredeljenih smernic pomeni, da se
mnoge projekte izvaja na priložnostni podlagi. Zaradi tega oblike usposabljanja niso vedno
prilagojene resnični situaciji in se isti ljudje usposabljanja udeležijo večkrat, Zato
pozdravljam pobudo Komisije na tem področju. Te smernice, razvite med krizo, bodo v
prihodnjih nekaj letih na preizkušnji. Od njih bo odvisno, ali bo Unija premagala krizo in
ali bodo nova delovna mesta, ki bodo ustvarjena, izpolnjevala trenutne in prihodnje potrebe
trga dela.

Pomembno je tudi nadzorovati učinkovitost smernic z zbiranjem določenih statističnih
podatkov o učinkovitosti ukrepov, sprejetih na podlagi smernic. Samo tako bomo videli
resnični vpliv finančnih sredstev EU na zmanjšanje brezposelnosti v Uniji. To bo omogočilo
potrebne spremembe na tem področju. Pozivam tudi, da se posebno pozornost posveti
podpori mobilnosti in zaposlovanju žensk, mladih in starejših ljudi ter invalidov.

Bart Staes (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (NL) Kljub nekaterim vzpodbudnim znakom, ki
nakazujejo ponovno rast, ostaja gospodarska situacija krhka. Evropa mora zato zagotoviti
trajnostno oživitev gospodarstva, okrepiti potencial za ustvarjanje delovnih mest evropskih
gospodarstev in pomagati ljudem pri zaposlovanju. Nasvet poročila o smernicah za
zaposlovanje je jasen: več zaposlenih žensk, starejših državljanov in mladih ljudi, manj
revščine in boljše izobraževanje. To hoče EU doseči do leta 2020. Zaradi tega podpiram
poročilo. Vključuje smernice, ki bodo ljudem omogočile bolje uskladiti delo in odgovornost
oskrbe, na primer s prožnim delovnim časom in dostopnim varstvom otrok. To je konkretna
politika, ki bo ženskam pomagala vstopiti na trg dela. Parlament hoče tudi, da države EU
izboljšajo svoje sisteme socialne varnosti in zagotovijo dostojne prihodke, da bi zmanjšali
revščino in bi ljudje ugotovili, da se splača delati. Nenehno prizadevanje za cilje kohezijske
politike bo odpravilo socialno-ekonomske razlike med državami članicami in regijami.
Če bo Komisija zdaj odločno zagotovila, da države članice resnično utemeljijo svoje politike
na teh smernicah, načrti Evrope za leto 2020 ne bodo samo prazne besede.

Nuno Teixeira (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Razprava o novih smernicah za zaposlovanje
do leta 2020 prihaja v času, ko se tisoče družin po vsej Evropi sooča s tragedijo
brezposelnosti kot del gospodarske krize. Te smernice kot del strategije Evropa 2020
zajemajo splošne smernice za gospodarsko politiko in politiko zaposlovanja.
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Poročilo, o katerem smo glasovali danes in ki sem ga podprl, je skladno s predlogom
Evropske komisije, čeprav si je poročevalec prizadeval zagotoviti, da so smernice jasne in
pomagajo državam članicam pri oblikovanju politik. Do spodbujanja zaposlovanja bo
prišlo samodejno s trajnostno gospodarsko rastjo, prilagodljivostjo podjetij in delavcev
novim situacijam, doseganjem visoke stopnje izobrazbe, zlasti med mladimi, nenehnim
usposabljanjem, ki ustreza potrebam podjetij, in vključitvijo socialnih partnerjev v vse te
procese.

To si je prizadeval storiti poročevalec z določitvijo ciljev, da bi povečali in izboljšali
zaposlenost, zvišali stopnjo izobrazbe, uskladili delo in družinsko življenje in zmanjšali
stopnjo osipa študentov skupaj z deležem prebivalstva, ki živi v revščini.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (EL) Smernice Komisije za zaposlovanje
in povezano poročilo Evropskega parlamenta tvorijo del strategije EU, usmerjene proti
delavcem, strategije EU 2020 in njenih „integriranih smernic“. Tvorijo enotni okvir za
protidelavsko politiko EU, ki je že v zagonu in jo je treba v vseh državah članicah EU
spodbujati še odločneje in bolj usklajeno.

Osredotočajo se na prizadevanja monopolnega kapitala, da poceni delovno silo na najnižjo
možno mero kot predpogoj za zagotavljanje dobička med trenutno kapitalistično krizo.
Da bi dosegli ta cilj, EU, buržoazne vlade in politične sile kapitala v državah članicah in v
Evropskem parlamentu v smernicah za zaposlovanje odkrito spodbujajo naslednje: daljše
delovno življenje, zvišanje upokojitvene starosti, uporabo demografskega staranja in
„učinkovitosti“ nacionalnih zavarovalnih sistemov kot pretveze, „prožno varnost“ in
prožno, začasno delo in delo s krajšim delovnim časom kot pravilo, pri čemer odpravljajo
vse zakonite pravice delavcev, prilagoditev izobraževalnih sistemov usposabljanju
zaposljivih delavcev, da bi izpolnili potrebe kapitala, vrsto cenene znanstvene delovne
sile/plačanih intelektualcev za podjetja in novo mrežo skrajnega pomanjkanja za izjemne
primere revščine, da bi preprečile socialne upore, ki izvirajo iz grobega izkoriščanja.

Viktor Uspaskich (ALDE),    v pisni obliki . – (LT) Gospe in gospodje, to poročilo upravičeno
ugotavlja, da je pomembno dvigniti stopnjo zaposlenosti in povečati udeležbo na trgu
dela. To je pomembno za naše gospodarstvo in tudi družbo. Pomembno je tudi, da ne
žrtvujemo kakovosti za količino, če ne obravnavamo položaja revnih zaposlenih bodisi
na nacionalni ravni ali ravni EU. Obstaja velika skupina ljudi, ki delajo, vendar katerih
razpoložljivi prihodki ne zadostujejo, da bi ušli revščini. Gospodarska recesija je to
spremenila v problem za celotno Evropo, položaj pa je še posebno težek v Litvi.

Te težnje se zelo dobro odražajo v minimalnih plačah, ki jih prejemajo delavci, in
razširjenemu zmanjšanju plač kot strogem varčevalnem ukrepu. Ljudje brez višje izobrazbe
so še posebno ranljivi. Glede na statistike EU je tveganje revščine za zaposlene osebe brez
višje izobrazbe 16 % – dvakratno povprečje v Litvi in osemkrat več kot za zaposlenega z
univerzitetno izobrazbo. Žal je ta razkorak veliko večji v Litvi kot kjer koli drugje v Evropski
uniji. O vprašanju revščine med delovno aktivnimi države članice, vključno z mojo državo,
niso zadostno razpravljale. Potrebujemo več študij o tem problemu in posebne ukrepe za
zmanjšanje revščine delovno aktivnih ljudi.

Predlog resolucije B7-0494/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasoval sem za predlog skupne resolucije
o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu. To sem storil zato, ker menim, da je
obsodba Sakineh Aštiani na smrt s kamenjanjem jasna kršitev mednarodnih obveznosti
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Irana. Ne glede na dejstva ta vrsta kazni nikoli ne more biti opravičljiva ali sprejemljiva.
Mučenje, nezakonito pridržanje, fizično in spolno nasilje ter nekaznivost državnih agentov
so še vedno razširjeni v mnogih državah. To zbuja resen dvom v nepristranost in preglednost
njihovih sodnih postopkov. Nenehno preganjanje etničnih in verskih manjšin, skupaj z
vztrajno inkriminacijo svobodnih spolnih odnosov med odraslimi osebami, je
nesprejemljivo.

V teh razmerah je naloga nas kot evropskih zagovornikov človekovih pravic in
demokratičnih vrednot, ki tvorijo temelj naših institucij, da izvajamo vse možne pritiske
na iranske oblasti, da ponovno preučijo postopke kot je ta. Ta pritisk je že obrodil rezultate,
saj je iranska vlada obvestila, da je odpovedala smrtno kazen s kamenjanjem za Sakineh
Aštiani. Izreči moram priznanje pogumu vseh iranskih moških in žensk, ki se borijo za
ohranitev svojih temeljnih svoboščin.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (EL) Evropski parlament je pohitel
z izražanjem svoje podpore imperialističnim načrtom na Bližnjem vzhodu in neprikritim
vojaškim grožnjam Izraela, ZDA in Nata proti Iranu. Pod pretvezo barbarske smrtne kazni
s kamenjanjem, na katero je bila obsojena Sakineh Mohamadi Aštiani, in nesprejemljivega
preganjanja gibanja navadnih ljudi so vse skupine v Evropskem parlamentu, v redkem
izkazovanju soglasja, sprejele resolucijo, da bi okrepile imperialistično posredovanje v
Iranu. Grška komunistična stranka ni podprla resolucije, ker nima popolnoma nič opraviti
s solidarnostjo, potrebno v boju delavskega razreda proti reakcionarnemu in nazadnjaškemu
režimu, ki ga nasprotno krepijo sankcije in takšne resolucije. Veliko pove, da je bila razprava
v Evropskem parlamentu odločena takoj po izjavah izraelskega veleposlaništva v Bruslju,
ki ga je pozval, naj ne obravnava kršitev človekovih pravic v Izraelu in naj namesto tega
svojo pozornost posveti Iranu.

Občutljivost Evropskega parlamenta glede vprašanja človekovih pravic je figov list za
agresivno zunanjo politiko EU in njene zločine proti delavcem, priseljencem in narodom.
Boj proti Natu, EU in imperialističnim zvezam postaja vse nujnejši, če naj ljudje pridobijo
pravice in svoboščine in določajo svojo usodo.

Sophie Auconie (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Sakineh Mohamadi-Aštiani, 43-letna Iranka,
je v nevarnosti, da bo kamenjana do smrti zaradi prešuštva in sostorilstva pri umoru svojega
nekdanjega moža. Kot poslanka Evropskega parlamenta in predsednica združenja Femmes
au Centre (Ženske v središču) sem jezna zaradi te obsodbe, za katero vsi menijo, da je
samovoljna. Ta sodba tepta najbolj temeljne človekove pravice: ne spoštuje pravice do
obrambe in človekovega dostojanstva. Še dandanes v nekaterih državah vzporedno obstajata
dve vrsti pravice: ženske obsojajo in mučijo ter s tem kršijo njihove temeljne pravice moški,
ki imajo v rokah vso moč. Zadovoljna sem, da je bila resolucija Parlamenta, ki iranski režim
poziva, naj spremeni to sodbo, sprejeta skoraj soglasno, saj ji to daje precejšnjo moč.
Pričakujemo, da bo zdaj na področju človekovih pravic v Iranu dosežen resničen napredek.

Zigmantas Balčytis (S&D),    v pisni obliki  .   −  (LT) Glasoval sem za to resolucijo. Iran
ostaja država, ki vsako leto izvrši največje število usmrtitev. Zato močno podpiram stališče
Evropskega parlamenta, ki odločno obsoja smrtno kazen in poziva iranske oblasti, naj
odpravijo uporabo smrtne kazni, vse oblike mučenja in drugo kruto, nečloveško ravnanje
ter prenehajo preganjati zagovornike človekovih pravic. Podpiram cilj Evropske unije, da
po vsem svetu spodbuja človekove pravice, in izvajanje povezanih podpornih programov,
kakršen je evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, ki ga financira EU.
Cilj tega instrumenta, ki razpolaga s proračunom v višini 1,1 milijarde EUR za
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obdobje 2007–2013, je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in demokracije po vsem
svetu. Zato morata Komisija in Svet skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami še
naprej dejavno pripravljati dodatne instrumente pomoči, da bi aktivno zaščitila zagovornike
človekovih pravic v Iranu.

Mara Bizzotto (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Skupna resolucija ima mojo popolno podporo
kot politične predstavnice, toda še bolj kot ženske. Iran je danes država, ki simbolizira
nasilje radikalnega islama in fanatizma nad ženskami in njihovimi temeljnimi pravicami.
S to resolucijo upravičeno pozivamo Islamsko republiko in njene voditelje, naj spoštujejo
mednarodne konvencije o človekovih pravicah, ki jih je Iran pravno zavezan spoštovati.
Primer Sakineh skupaj z drugimi, ki so navedeni v besedilu, za katerega smo glasovali,
potrjuje, da Teheran danes ni samo v popolnem nasprotju z modernimi političnimi in
kulturnimi vrednotami, ampak se postavlja tudi na raven nezakonitosti v zvezi z
mednarodnimi standardi in ne izpolnjuje zavezujočih sporazumov o ratifikaciji Konvencije
o otrokovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Resolucija je odločna, upravičeno odločna v času, ko mora Iran občutiti vso moč in pritisk
te institucije, tako da bo mednarodno gibanje za ustavitev krvnika Islamske republike
doseglo zaželeni učinek. Zato sem odločno glasovala za.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Mednarodna skupnost je slavila
majhno zmago, ki ponuja žarek upanja v primeru ženske, ki je bila v Iranu obsojena na
smrt z barbarsko metodo kamenjanja. Kazen je bila trenutno odpovedana, vendar pa je to
nenazadnje brez pomena. Zato je treba nadaljevati s prizadevanji vseh članov mednarodne
skupnosti s ciljem odprave smrtne kazni v državah kot je Iran, kjer so življenja ljudi
prepuščena na milost in nemilost izkrivljenih, zastarelih zakonov.

Evropska unija mora še naprej obsojati in izvajati pritisk na države, ki ne spoštujejo
človeškega življenja in v katerih človekove pravice ne pomenijo nič. V Iranu so ljudje, ki
vsak dan tvegajo svoje življenje in osebno varnost, ko se borijo za večjo svobodo in večje
demokratične pravice. Mednarodna združenja in organi kažejo svojo podporo tem ljudem.
Vendar pa bo spričo zatiralnega režima, ujetega v časovni anomaliji, kot je režim v Teheranu,
boj težek in dolg. Nihče ne bi smel plačati s svojo svobodo, ker je javno izrazil svoje mnenje
o režimu ali nekaterih voditeljih. Evropska unija mora aktivno igrati svojo vlogo izvoznika
svobode in spoštovanja ljudi in njihovih pravic.

Andrew Henry William Brons (NI),    v pisni obliki. – Vzdržal sem se glasovanja o tem
predlogu. Vendar pa bi glasoval za predlog (ECR) B7-0499/2010. Seveda se strinjam s
prepričanjem, da je kamenjanje do smrti (ali katera koli druga smrtna obsodba) zaradi
prešuštva popolnoma nesprejemljivo celo za muslimanske države, ki hočejo morda
zakonsko prepovedati takšno vedenje. Čeprav ne zagovarjam uporabe kazenskega prava
za uveljavljanje moralnega vedenja med polnoletnimi odraslimi, spoštujem pravico drugih
držav do drugačnega mnenja, dokler ne uporabljajo nesorazmernih ali krutih kazni.
Vznemirjen sem tudi zaradi uporabe kazenskega prava proti političnim disidentom bodisi
v Iranu ali v tistih državah v EU, ki so to storile.

Vsi obtoženci, ki se soočajo z resnimi kazenskimi ovadbami, morajo imeti pravico do
pravnega zastopanja, obstajati pa mora tudi zaščita pred neprimernimi policijskimi postopki
pred sojenjem. Menim, da ni EU tista, ki mora Iranu povedati, da nikoli in v nobenih
okoliščinah ne sme uporabiti smrtne kazni. Če naj ta predlog ne bo protiproduktiven,
mora biti premišljen in nagovoriti člane zelo konzervativne družbe, ki razmišljajo o
reformah. Ta predlog bo užalil celo tiste Irance, ki so za reforme.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Sakineh Aštiani je obraz usmrtitev
v Iranu in simbol nepravičnosti sodnih postopkov države ter njene kršitve temeljnih pravic.
Pridružila bi se tistim iz mednarodnih solidarnostnih gibanj, ki zahtevajo, da se sodbo
razveljavi in Sakineh Aštiani nemudoma izpusti: zahtevati njeno izpustitev je tudi boriti
se za enake pravice žensk ter svobodo izražanja in dejavno sodelovati v svobodni družbi.
Odločno podpiram protidiskriminacijska načela in cilj Irank ter bi poudarila vlogo
Sakineh Aštiani na čelu boja za demokracijo, enakost in pravice v Iranu. Pogum in odločnost
Irank sta navdih za vse nas.

Carlos Coelho (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Teokratično diktatorstvo v Iranu seje sovraštvo
in pridiga nestrpnost. Njegova sovražna retorika v prid uničenju Izraela in njegov jedrski
program, nad katerim ni pregleda ali mednarodnega nadzora, ogrožata svetovni mir.
Islamska sodišča uporabljajo barbarske zakone, ki so sami po sebi zanikanje pravice in
ženske postavljajo v položaj resničnega suženjstva.

Žal primer Sakineh Mohamadi Aštiani ni edini primer in podpreti moramo vse druge
ženske, obsojene na smrt brez človeškega dostojanstva, pravic žensk in človekovih pravic.
Ponovno bi potrdil svoje nasprotovanje smrtni kazni in iranske oblasti v skladu z
resolucijama ZN 62/149 in 63/138 pozval, naj razglasijo moratorij na usmrtitve pred
odpravo smrtne kazni. Obsojam priprtje in pozivam k takojšnji izpustitvi Zahre Bahrami,
nizozemske državljanke, ki je potovala v Iran na obisk k svoji družini in bila priprta med
protesti na dan Ašure 27. decembra 2009 ter prisiljena v televizijskem priznanju potrditi
obtožbe proti njej.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Glasovala sem za skupno resolucijo o človekovih
pravicah v Iranu, ki sem jo podpisala, saj menim, da je etično nujno izvajati pritisk na
iranske oblasti, da ne bi storile tega gnusnega zločina. Ponosna sem, da sem bila rojena v
državi, ki je bila na čelu odprave smrtne kazni. Sakineh Mohamadi Aštiani ni storila
nobenega kaznivega dejanja, vendar pa je bila prijeta in obsojena na smrt s kamenjanjem
ter se jo nenehno ponižuje in biča. Izrazila bi globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih poročil
o preganjanju političnih nasprotnikov in zagovornikov človekovih pravic, zlasti žensk in
mladih študentov, s strani iranskih oblasti. To je jasna kršitev Splošne deklaracije Združenih
narodov o človekovih pravicah in zloraba sodne pristojnosti.

Diogo Feio (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Neupravičeno in nesorazmerno nasilje ne žali
samo naše evropske občutljivosti, ker je v neposrednem nasprotju z vrednotami in
pravicami, ki izhajajo z zahoda in so danes na srečo del svetovne dediščine. Med temi
primeri se pojavljajo primeri nasilja nad ženskami, ki se jih v določenih družbah pogosto
uporablja kot orožje ali vojni plen, kot okrasne predmete ali bitja brez pravic ali sposobnosti
samostojnega delovanja, obsojenih na to, da so nemoralna in nezaščitena manjšina.

Žal še vedno obstajajo države, ki vztrajajo pri grozljivih praksah proti ženskam in jih kruto,
brutalno in vsekakor nesorazmerno kaznujejo. Te vzdržujejo kulture, ki zatirajo, sramotijo
in ponižujejo ženske samo zaradi tega, kar so. Prav zato, ker verjamem v komplementarnost
spolov na podlagi njunih naravnih razlik in enakih pravic, lahko samo najodločneje obsodim
te zaničevanja vredne prakse.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    v pisni obliki  .  – (PT) Nasprotujemo smrtni kazni v vseh
državah, pa naj bodo to ZDA, Iran ali katera koli druga država na svetu. Smo tudi proti
vsem oblikam mučenja ne glede na to, kje se ga izvaja, vključno v Iranu in zaporih pod
nadzorom CIA. Zato Iran pozivamo, naj prizanese življenju Sakineh Aštiani in preneha s
kamenjanjem žensk, mladih ljudi in drugih. Zato smo glasovali za to resolucijo.
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Vendar pa bi poudarili, da se, ko gre za boj za spoštovanje demokracije v Iranu, zagovarjanja
pravic tistih, ki se borijo za socialno pravičnost, napredek in demokracijo v tej državi, v
nobenem primeru ne sme uporabiti proti suverenosti in ozemeljski celovitosti Irana ter
njegovi pristojnosti, da sam odloča o svoji prihodnosti. Še manj se jih lahko uporabi za
utemeljevanje posredovanja in vmešavanja, ki ne spoštuje ozemeljske suverenosti države.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    v pisni obliki . – (GA) Smrti s kamenjanjem nikoli ne
smemo sprejemati ali podpirati. Iranske oblasti pozivam, naj razveljavijo kazen
Sakineh Mohamadi Aštiani in ponovno preučijo primer.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    v pisni obliki . – (PL) Do konca leta 2010
so še trije meseci, pravosodnemu sistemu Islamske republike Iran pa je uspelo letos izreči
2000 smrtnih kazni. Če optimistično domnevamo, da v zadnjem četrtletju ne bo več niti
ene takšne obsodbe, in če domnevamo tudi, da vemo za vse takšne obsodbe, to pomeni,
da je vsak dan pet iranskih državljanov obveščenih, da bodo kmalu izgubili življenje. Zjutraj
bo to mogoče Sakineh Mohamadi Aštiani, ki je bila leta 2006 obsojena na smrt s
kamenjanjem zaradi prešuštva. Opoldne bo morda na vrsti Mohammad Mostafaj, odvetnik
za človekove pravice, ki je zbežal iz Irana v strahu pred prijetjem in zatiranjem. Popoldne
bo morda naslednja žrtev iranskega režima Nasrin Sotoudeh, ki se bori za zmanjšanje
števila smrtnih kazni, izrečenih mladoletnikom, medtem ko bo zvečer naslednja oseba, ki
bo prijeta zaradi sodelovanja v uličnih protestih, nizozemska državljanka Zahra Bahrami.

Nazadnje in petdesetič, iranske oblasti primejo svojo naslednjo žrtev – nam
nepoznano – ponoči med tajno racijo.

Zato kategorično zahtevamo odpravo smrtne kazni v Iranu, razveljavitev smrtne kazni s
kamenjanjem za Sakineh Mohamadi Aštiani in izpustitev iz zapora Zahre Bahrami. Omenili
bi tudi, da je Iran podpisnik Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,
katerega člen 18 določa: „Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi.“

Sylvie Guillaume (S&D),    v pisni obliki. – (FR) Glasovala sem za resolucijo o človekovih
pravicah v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi-Aštiani in Zahre Bahrami, saj je položaj
teh dveh žensk tragičen. Sakineh Mohamadi-Aštiani, ki jo je iranska vlada obsodila na smrt,
dan za dnem grozi usmrtitev z nadvse barbarskim dejanjem kamenjanja. Katera država
lahko v 21. stoletju črno na belem napiše v svoj kazenski zakonik velikost kamnov, ki jih
je treba vreči v obsojenega zapornika, da se ga ubije? Ta država je Iran. Samo posredovanje
mednarodne in politične skupnosti je lahko v zadnjih nekaj letih preprečilo kamenjanje
in samo to bo lahko iransko vlado pripravilo do tega, da popusti. Kot politiki, državljani,
ljudje smo dolžni preprečiti nekaj, kar ni nič manj kot umor.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    v pisni obliki  .  – (FI) Glasovala sem za predlog resolucije RC-
B70494/2010 o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, ker menim, da mora
Evropska unija svetu pokazati, da so življenje, primerno človeku, politične pravice in
pravična obravnava temeljne pravice vsakogar ne glede na to, v kateri državi je rojen. Po
branju resolucije bo vsak z zdravo vestjo lahko videl, zakaj tema vzbuja močna čustva v
Evropi, zato menim, da je ni treba razčleniti v tem smislu.

Čeprav je trenutno očiten primer slabih človekovih pravic in primer, ki bi moral služiti kot
opozorilo vsem, nam razmere v Iranu ne smejo dovoliti prezreti dejstva, da enaki ali celo
resnejši problemi obstajajo povsod v državah tretjega sveta. Posebno sistematično zatiranje
v velikem obsegu se odvija v regijah pod šeriatskim pravom.
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Zavedam se, da je bilo stališče Evropske unije in zahodnega sveta glede človekovih pravic
splošno znano že nekaj časa, vendar pa v zvezi s tem ni bil dosežen pomemben napredek.
Zaradi tega menim, da je pomembno, da Evropska unija v prihodnosti še naprej izvaja
pritisk na Iran in druge problematične države v zvezi s človekovimi pravicami.

Nuno Melo (PPE),    v pisni obliki. − (PT) Kar se v zvezi s človekovimi pravicami dogaja v
Iranu, je absolutno nedopustno, in EU kot zagovornica človekovih pravic po vsem svetu
ne more ostati brezbrižna in mora pokazati ves obseg svojega ogorčenja zaradi različnih
obsodb na smrt s kamenjanjem, ki so bile v več letih izvršene v državi. EU mora poslati
jasen znak, da se takšna dejanja ne morejo izvajati v državi, ki hoče biti spoštovana in katere
cilj je ohraniti normalne diplomatske odnose z vsemi državami članicami EU. Zato sem
glasoval tako, kot sem.

Alexander Mirsky (S&D),    v pisni obliki. – (LV) Glasoval sem za skupno resolucijo o
razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, ker odločno podpiram njeno vsebino.
Ahmaminedžadova diktatura je državni sistem in državno oblast v Iranu potegnila nazaj
v srednji vek. Iranski režim moramo spomniti, da Splošna deklaracija o človekovih pravicah
niso samo lepe besede. Glasoval sem za to resolucijo, ker islamski fanatiki nočejo razumeti
pomena mednarodnega prava. Doseči moramo odpravo smrtne kazni v Iranu in rešiti
Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahro Bahrami iz rok verskih teroristov, ki so zakon izkrivili
v instrument za izvajanje terorja nad lastnimi ljudmi.

Claudio Morganti (EFD),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za to resolucijo v upanju, da
se bo to barbarstvo končalo in bodo spoštovane človekove pravice vseh moških in žensk
v situaciji, ki zadeva Sakineh Mohamadi Aštiani. Poudaril bi, da to, čemur smo priča,
odstopa od uporabe fundamentalističnega islamskega prava, ki bi ga nekateri radi uvedli
tudi v naši demokratični Evropi.

Smrtna kazen s kamenjanjem je dejansko vrsta mučenja. V preteklih letih je bilo v Iranu
do smrti kamenjanih na stotine žensk, obtoženih prešuštva, vsaj 40 oseb pa je še v zaporu
in jih čaka enaka usoda. Naj ne omenjam tisoče žensk, prijetih iz političnih razlogov, ki se
jih pogosto muči in usmrti.

Cristiana Muscardini (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Vsaka beseda, spregovorjena v tej dvorani,
bi morala biti kot kamen, položen k nogam tistih, ki kamenjajo, tako da bi zgradili zid
sramote okoli njih in jih odstranili iz človeške družbe.

Sakineh je treba rešiti, skupaj z njo pa ženske in moške po svetu, ki so še vedno žrtve te
barbarske krutosti, ki je ne poznajo niti najbolj divje in najprimitivnejše živali. Vrag, hudič
je tisti, ki danes vodi roke in ustnice nevrednih voditeljev in lažnih svetih mož, ki jih je
Vsemogočni že preklel brez vsakršne milosti. Dojeti morajo, da bo, če se ne ustavijo zdaj,
njihov čas zaznamovan in zanje ne bo miru ne zdaj ne kdaj koli.

Alfredo Pallone (PPE),    v pisni obliki. – (IT) Glasoval sem za predlog resolucije in
zadovoljen sem, da je ta parlament skoraj soglasno glasoval zanj. Priložnosti, kakršna je
ta, pokažejo prepričljivo moč demokracije.

Ukrepanje ljudi po vsej Evropi in zlasti v Italiji v podporo Sakineh je treba odločno podpreti
in upam, da se bodo razmere v Iranu izboljšale. Menim, da je ena izmed osnovnih nalog
Parlamenta, da je luč upanja za vse žrtve kršitev človekovih pravic. Upam, da bo iranski
režim ponovno preučil svojo politiko, bolj spoštoval ženske in vzpostavil preglednejši in
manj srednjeveški pravosodni sistem.
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Frédérique Ries (ALDE),    v pisni obliki. – (FR) Besede včasih ne zadostujejo, ko smo
soočeni z barbarstvom, nemilostjo in globokim zaničevanjem najbolj temeljnih človekovih
pravic. Spričo težkih kamnov mračnjakov je zdaj naloga demokratov sveta, da rešijo
Sakineh Mohamadi Aštiani.

Vse odkar so mule leta 1979 ponovno uvedli kamenjanje, je bilo poklanih 300 ljudi – za
to ni druge besede – zaradi lažnih sodnih postopkov, da ne omenjam obešanj mladoletnih,
homoseksualcev in političnih nasprotnikov. Med njimi so privrženci bahajske vere, katerih
edini zločin je, da niso iste vere kot vodilni v Teheranu.

Tu je teža naših besed, teža te mednarodne mobilizacije, h kateri je Evropski parlament
danes popoldne dodal svoj glas. Lepi obraz Sakineh zdaj pooseblja boj za pravice žensk v
Iranu in tudi obrambo vseh žrtev zatiranja.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    v pisni obliki. – (ES) Resolucija, ki smo jo pravkar
sprejeli, pojasnjuje naše sočutno nestrinjanje s smrtno kaznijo s kamenjanjem, na katero
je bila obsojena iranska državljanka Sakineh Mohamadi Aštiani. Ne glede na dejanja, za
katera je obtožena, je nemogoče upravičiti ali sprejeti smrtno kazen s kamenjanjem. Poslanci
tega parlamenta od iranskih oblasti zahtevajo, da razveljavijo obsodbo in ponovno preučijo
primer.

Besedilo, ki je bilo sprejeto s 658 glasovi za, 1 proti in 22 vzdržanimi glasovi, od iranske
vlade zahteva tudi, naj še enkrat preuči primer Zahre Bahrami in „ji nemudoma zagotovi
dostop do odvetnika in svetovalne službe, jo izpusti ali pa ji zagotovi pravo sojenje“. Enako
poslanci tega parlamenta pozivajo Teheran, naj prepreči izvršitev smrtne kazni za Ebrahima
Hamidija, 18-letnika, obtoženega sodomije.

Evropski parlament „izraža izjemno osuplost, da je Iran še vedno v skupini maloštevilnih
držav skupaj z Afganistanom, Somalijo, Savdsko Arabijo, Sudanom in Nigerijo, ki še vedno
izvajajo kazen s kamenjanjem“. V tem smislu „poziva iranski parlament, naj sprejme
zakonodajo, ki bo kruto in nehumano prakso kamenjanja označila kot nezakonito“. Poleg
tega mora iranska vlada do odprave smrtne kazni uvedejo moratorij na usmrtitve.

8. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik

S tem je glasovanje končano.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 13:10, se je nadaljevala ob 15.00)

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

9. Sporočilo predsedujočega

Predsednik.   – Gospe in gospodje, seja se zdaj nadaljuje. Vesel in navdušen sem, da vam
lahko sporočim novico, ki sem jo slišal od nekaterih tiskovnih agencij in glede na katero
je iranski zunanji minister odložil usmrtitev Sakineh Mohamadi-Aštiani. Pred nekaj urami
je ta parlament izrazil trdno, enotno mnenje o tej zadevi z večino, ki je mejila na soglasnost.
Veseli smo tega, vendar pa se mora boj nadaljevati, saj je zdaj ključno pozvati k ponovni
preučitvi primera. Parlament mora odigrati svojo vlogo pri tem, kar je vedno delal, in sicer
pri zagovarjanju človekovih pravic po vsem svetu.
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10. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik

11. Izvoz orožja (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor o izvozu orožja,
ki so ga postavili Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar
Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere,
Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Laima Liucija Andrikienė v imenu
skupine PPE Svetu (O-0076/2010 - B7-0320/2010).

Arturs Krišjānis Kariņš  , avtor. – (LV) Gospod predsednik, minister, prejeli ste vprašanje.
Danes bom govoril o vsebini vprašanja. 200 metrov dolga nosilka helikopterjev, ki lahko
sočasno sprejme 16 težkih helikopterjev, 40 tankov, 900 vojaškega osebja, desantno
plovilo in je opremljena z vojaško bolnico. Francija hoče štiri takšne vojne ladje prodati
Rusiji, ne da bi se posvetovala z drugimi državami članicami Evropske unije. Spomnil bi
vas, da je Rusija pred 18 meseci napadla svojo sosedo Gruzijo in še vedno ni izpolnila
pogojev premirja, o katerem se je pogajal predsednik Francije. Poleg tega je Rusija lansko
leto jeseni izvedla vojaško vajo na estonski meji, namenjeno zasedbi baltskih držav. Vsem
bi zastavil vprašanje. Kaj je Evropska unija in zakaj jo potrebujemo? Spomladi, ko je Grčijo
hudo prizadela finančna kriza, je imela Evropa izbiro – pomagati ali dopustiti propad
Grčije. Z izkazovanjem solidarnosti so države Evrope sklenile pomagati Grčiji, saj je med
državami članicami vladalo skupno razumevanje, da se bo, če se situacija poslabša v Grčiji,
poslabšala tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Področje zunanje varnosti ni
nobena izjema. S sporazumi smo se zavezali delovati solidarno tudi na tem področju.
Mnoge države članice Evropske unije imajo resne pomisleke glede tega, kje in za kakšen
namen bi Rusija stacionirala in uporabila takšne agresivne vojne ladje. Delovna mesta v
Franciji so pomembna. Vendar pa se jih ne more ustvariti na račun varnosti drugih držav
članic EU. Gospe in gospodje, pozivam vas, da ne dovolite prodaje kakršnega koli orožja
tretjim državam, dokler se o vprašanju ne razpravlja v Svetu in ne bomo popolnoma
prepričani, da bi takšen posel služil krepitvi in ne slabitvi varnostnih razmer po vsej Evropski
uniji. Zahvaljujem se vam za pozornost.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Gospod predsednik, spoštovani poslanci,
pozdravljam priložnost, ki jo imamo danes popoldne, da se osredotočimo na nadzor izvoza
orožja.

Ker se baronica Ashton en more udeležiti te seje, je predsedstvo prosila, naj jo nadomešča
med to razpravo, zato si bom prizadeval odgovoriti na nekatera vprašanja, ki smo jih prejeli
v zvezi s to temo.

Kot veste, Evropska unija že nekaj let igra vodilno vlogo pri nadzoru izvoza orožja
regionalno in mednarodno, naš cilj pa je jasen: preprečiti hočemo izvoz vojaške tehnologije,
ki bi se jo lahko uporabilo v neželene namene kot sta notranja represija ali mednarodna
agresija.

Pred več kot 10 leti je Svet sprejel kodeks ravnanja Evropske unije o izvozu orožja, ki določa
vrsto meril za izvoz konvencionalnega orožja. Ta kodeks je leta 2008 nadomestilo skupno
stališče, ki je uvedlo številne nove elemente, zaradi česar ima Evropska unija enega
najmočnejših sistemov nadzora izvoza orožja na svetu. Pravno zavezujoče določbe
skupnega stališča zagotavljajo, da države članice izvažajo orožje na odgovoren in pregleden
način.
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Namen skupnega stališča je učinkovito usklajevanje nacionalnih politik o nadzoru izvoza
orožja z uporabo predvsem obvestila o zavrnitvi in posvetovalnih mehanizmov. Ta
mehanizem pomeni, da se mora država članica, ko namerava odobriti izvozno dovoljenje,
ki ga je predhodno zavrnila druga država članica za identičen posel, posvetovati s to državo
članico in o svoji končni odločitvi obvestiti vse države članice. Z drugimi besedami, država
članica, ki odobri dovoljenje za posel, ki ga je zavrnila druga država članica, mora zagotoviti
natančno obrazložitev svoje odločitve vsem državam članicam.

Zato je kot odgovor na vprašanja o posvetovanju položaj jasen: skupno stališče očitno
poziva k sistematičnim posvetovanjem samo, če je bilo dovoljenje za identičen posel
predhodno zavrnjeno.

Na splošno delegacije držav članic v pristojnih strukturah Sveta redno in pogosto
izmenjujejo informacije o nadzoru orožja in zlasti o tako imenovanih „občutljivih“
namembnih krajih. Države članice pogosto prosijo za mnenje drugih članov Sveta o
namembnih krajih, ki dajejo razlog za zaskrbljenost ali ki morda vzbujajo dvome. Ta redna
izmenjava informacij predstavlja osrednji steber politike Evropske unije za nadzor izvoza
orožja.

V vednost naj povem, da je bilo leta 2009 v posvetovanjih med državami članicami
preučenih skupaj 14 namembnih krajev v tretjih državah. Države članice so nato obvestile
o tem, zakaj so se odločile odobriti ali zavrniti izvozno dovoljenje za te namembne kraje.

Gospod predsednik, tako postopamo v smislu informacij, nadzora in vzajemnega delovanja
med državami članicami, da pojasnimo, kako odobrimo izvoz orožja.

Z veseljem bom odgovoril na vsako pripombo, podano med razpravo danes popoldne.

Roberto Gualtieri,    v imenu skupine S&D. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
krepitev industrijske in tehnološke podlage evropske obrambe je bistven del razvoja
skupnega obrambnega sistema.

Kar potrebuje, so skupna pravila in usklajen pristop za okrepitev razvoja in konkurenčnosti
evropske obrambne industrije, sočasno pa je treba zagotoviti skladnost tega razvoja z
evropskimi načeli in mednarodnimi obveznostmi. V ta namen je bilo skupaj z direktivo o
notranjem trgu za obrambne proizvode skupno stališče iz leta 2008, ki je opredelilo
postopke in merila za izvoz vojaške opreme v tretje države, pomemben korak naprej.

Kot vemo, ti postopki ne vključujejo splošnega posvetovalnega mehanizma. Vendar pa
skupno stališče vključuje omembo potrebe po krepitvi sodelovanja in konvergence na tem
področju v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Do napredka, ki si ga želimo na
tem področju, in do takrat, ko bo vzpostavitev skupnega obrambnega sistema omogočila
sprejetje celo bolj zavezujočih mehanizmov, sodelovanje in konvergenca, omenjena v
členu 7, ne smeta ostati samo na papirju, letno poročilo o izvozih vojaške opreme pa je
treba dati na razpolago Parlamentu.

Seveda se zdi, da se vprašanje, ki so ga predložili poslanci skupine Evropske ljudske stranke
(Krščanskih demokratov), samo po sebi – čeprav je bilo zdaj nedvoumno – ne omejuje na
zadeve splošne narave. Glede na to, da bi bilo bolje poimenovati stvari od samega začetka,
se ne zdi, da prodaja francoskih ladij Rusiji krši skupnemu stališču iz leta 2008. Nasprotno
bi lahko takšen izvoz okrepil vezi med Evropo in Rusijo ter sodelovanje na področju
varnosti ter jih naredil bolj zavezujoče. Vendar pa bi bilo treba te vezi odstraniti iz
dvostranske sfere in o njih razpravljati, jih preučiti in upravljati na evropski ravni.
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Elmar Brok,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, podal bi nekaj pripomb.
Zadevajo staro vprašanje evropskih pristojnosti. Na ustavnih in vladnih konferencah nam
trgovine z orožjem ni uspelo vključiti v splošno evropsko področje pristojnosti. Menim,
da bi bilo pametno si še naprej prizadevati za to, tako da lahko kodeks ravnanja in predpisi,
ki jih je leta 2008 uvedel Svet, postanejo bolj zavezujoči. Evropski parlament bi si moral
prizadevati to.

Drugič, zdi se mi, da je jasno, da v tem okviru ne sme biti mogoče, da je med državami
članicami tako malo stikov, da imajo posamezne države članice občutek, da izvoz orožja
v tretje države poteka na njihov račun in ogroža njihovo varnost. Ali je to prav ali ne,
pravzaprav sploh ni pomembno. Zaradi tega menim, da moramo poiskati učinkovitejše
evropske rešitve.

Tretjič, menim, da je potrebno večje evropsko sodelovanje, med drugim zaradi industrijske
politike, na primer preko Evropske obrambne agencije, v zvezi z izvozom, raziskavami,
načrtovanjem, proizvodnjo in javnim naročanjem, saj je lastna industrija orožja države
povezana z njeno neodvisnostjo. Če država nima lastne industrije orožja in mora vso
vojaško opremo kupiti od tretjih držav, je v zvezi s svojo varnostjo odvisna od teh držav.
To zadeva našo svobodo in ni povezano samo z gospodarskimi dejavniki, čeprav ne morem
zanikati, da imajo ti prav tako vlogo.

Vse moramo povezati in potem bomo lahko temu področju dali veliko večji skupnostni
smisel, ne da bi med državami članicami nastali nesporazumi kot je bil tisti, do katerega
je razumljivo prišlo nedavno med baltskimi državami.

Johannes Cornelis van Baalen,    v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, pojasniti
želim, da je vsekakor dopustno braniti se; druge države so se sposobne braniti; izvoz orožja
torej ni prepovedan. To je stališče skupine ALDE.

Vendar pa ne smemo izvažati v regije, v katerih vlada napetost, ali regije, v katerih divja
vojna. Moramo se omejiti in če nimamo pravega, pravno zavezujočega režima o izvozu
orožja, to pomeni, da 27 držav Evropske unije ne bo imelo enakih pogojev. Tekmovale
bodo in se borile za naročila, zato ne bo pravih posvetovanj.

Zato menim, da je edini način za rešitev tega vprašanja zavezujoč skupni režim, podpiram
pa tudi besede kolega gospoda Broka o tej zadevi.

Indrek Tarand,    v imenu skupine Verts/ALE. – Gospod predsednik, to je pomembno
vprašanje in zahvaljujem se kolegom za razumevanje pomislekov, ki jih ima moja regija
glede francoske odločitve o ploščadih Mistral.

Kodeks ravnanja EU, ki je bil pravno zavezujoče besedilo od leta 2008, je dober korak,
vendar ne zadostuje, kot je prav tako omenil naš liberalni kolega. Nadaljevati moramo s
prizadevanji za trgovino z orožjem na svetovni ravni, ker ima EU veliko odgovornost.
Odgovorni smo za tretjino trgovine z orožjem.

Če se načrtuje, da je Rusija naša strateška partnerica in lahko z Rusijo sodelujemo glede
vojaških zadev, gre po mojem mnenju za vprašanje logike. Zakaj naša prijateljica potrebuje
sistem oborožitve? Da bi se udeležila prizadevanj za ureditev dobrega upravljanja v
Afganistanu? Ne, Moskva ne namerava sodelovati v tej operaciji. Da bi zaščitila človekove
pravice in pravice manjšin v Kirgiziji? Ne, v obeh primerih Mistral ni uporaben, ker ne
more dostopati do teh neobalnih držav. Spremenila bo situacijo v Črnem morju – ne
izboljšala, ampak poslabšala – in vplivala tudi na osem držav članic Evropske unije ob
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Baltskem morju. Varnostne razmere teh držav – od Poljske in Nemčije do Estonije, Latvije
in Litve – se bodo poslabšale.

Strinjam se z gospodom Gualtierijem, da je sodelovanje z našimi strateškimi partnerji
dobra stvar, vendar pa mi verjemite, da obstajajo drugi načini sodelovanja z Rusijo kot
visokotehnološki sistemi oborožitve. Pomislite na avtomobile – to je nekaj, s čimer se prav
tako bori ruska industrija. Pomislite na sodelovanje med gasilskimi brigadami. Ruski gasilci
so se letos poleti znašli v težavah, ko je gorel gozd velikosti Belgije.

Ceterum censeo. Prodajo ladij Mistral je treba odpovedati.

Geoffrey Van Orden,    v imenu skupine ECR  .  – Gospod predsednik, moja skupina pripisuje
velik pomen pravici naših suverenih držav, da odločijo, ali bodo izdale dovoljenje za izvoz
orožja ali ne v skladu z merili skupnega stališča EU, o katerem smo se dogovorili. Vsekakor
to ni zadeva, v kateri odloča EU, prav tako pa ne sme biti. Skupno stališče seveda poziva
države članice, ki izvažajo orožje, naj med drugim upoštevajo ohranitev regionalnega miru,
varnosti in stabilnosti.

V primeru, ki je središče te razprave, se moramo zavedati občutljive narave položaja v
regijah Baltskega in Črnega morja. V zvezi s Črnim morjem ne smemo pozabiti na nedavni
spor v Gruziji in dejstvo, da so izmed šestih obalnih držav Črnega morja tri – Bolgarija,
Turčija in Romunija – članice Nata, dve drugi – Gruzija in Ukrajina – pa sta partnerici Nata
in želita postati članici. Zato lahko morda dvomimo v modrost prodaje amfibnih bojnih
ladij šesti: Rusiji.

Vendar pa obstajajo trdni mehanizmi za obravnavo vprašanj, povezanih z izvozom orožja.
V okviru EU je to delovna skupina Sveta za izvoz konvencionalnega orožja – COARM –,
ki se vsakih šest tednov formalno srečuje v Bruslju. Ker je medvladna skupina, je pravi
forum za razpravo o izvozu orožja; plenarno zasedanje v Strasbourgu ni. Pustiti moramo,
da COARM nadaljuje s svojim delom.

Sabine Lösing,    v imenu skupine GUE/NGL. – (DE) Gospod predsednik, leta 2000 je
Evropska unija v lizbonski strategiji jasno navedla svoj cilj, da do leta 2010 postane vodilna
gospodarska sila na svetu. Tega cilja nam na mnogih področjih ni uspelo doseči, toda ne
v zvezi z izvozom orožja iz EU.

V obdobju od leta 2005 do leta 2009 so države članice EU prehitele ZDA in postale vodilni
svetovni izvoznik orožja. Menim, da je takšen razvoj nadvse vprašljiv. Očitno je bil kodeks
ravnanja o izvozu orožja, ki nikoli ni bil pravno zavezujoč in je vključeval omejevalno
prakso dovoljenj za izvoz, sestavljen samo iz praznih besed. Zato zelo pozdravljam dejstvo,
da je bil kodeks ravnanja o izvozu orožja decembra 2008 spremenjen v skupno stališče.

Vendar pa še vedno nimamo učinkovitih mehanizmov sankcij. Dolgo pred letom 2008 je
na primer Nemčija kodeks ravnanja priznala za pravno zavezujoč. Kljub temu je zdaj
Nemčija tretja največja izvoznica orožja na svetu in z orožjem oskrbuje krizne regije kot
sta Savdska Arabija in Pakistan. Poleg tega poročila o izvozu orožja, ki jih države članice
predložijo Svetu, niso enotna in pogosto niso pregledna. Nujno potrebujemo standardizacijo
na tem področju, tako da bo ves pomemben izvoz orožja sledljiv in se ga lahko kritično
oceni. Žal skorajda ni prizadevanj za standardizacijo poročil. Dvomim, da je mogoče imeti
sistem etično nespornih izvozov orožja. Vendar pa je gotova ena stvar, in sicer da je
Evropska unija trenutno zelo oddaljena od dosege tega.
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(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom
149(8) poslovnika)

Geoffrey Van Orden (ECR).   – (začetek govora neslišen) ... Komisija, ker se je gospa Lösing
znašla v pasti, ki jo pogosto slišimo v tem parlamentu in drugje v Uniji, ko gre za izvoz
orožja Evropske unije.

Evropska unija nikamor ne izvaža orožja. Evropska unija nima obrambne industrije.
Evropska unija nima oboroženih sil. Vse to pripada državam članicam Unije, zato ne
smemo uporabljati terminologije, ki pravi „izvoz orožja EU“. To ne obstaja.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Gospod predsednik, rekla sem države Evropske unije.

David Campbell Bannerman,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, interes EU
glede izvoza orožja je vsekakor del vse večje militarizacije EU v postlizbonskem obdobju.

Sam Tony Blair je pred nekaj dnevi novinarjem povedal, da hoče, da EU razvije „vojaški
značaj“. Velik del tega bo, od koga EU dobiva svoje orožje in komu ga prodaja.

Govori se že, da oprema, proizvedena za vojsko EU, ne bo interoperabilna z ameriško
opremo. Nora zamisel, da Britanci delijo letalonosilko s Francijo, bi čez noč zapravila
dostop Britanije do tajne tehnologije ZDA.

Zaprla bi tudi trg Združenega kraljestva za ameriški uvoz in zaprla trg ZDA za britanski
izvoz ter tako uničila delovna mesta na obeh straneh Atlantika.

Izvoz obrambnih proizvodov znaša 7 milijard GBP letno za gospodarstvo Združenega
kraljestva, kar je enako kot vsako leto plačamo EU v neto plačilih. Nasprotovati moramo
vsem takšnim dejanjem.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Gospod predsednik, z dilemo vprašanja izvoza
orožja se soočajo vse države, ki proizvajajo orožje. Fiksni stroški so samoumevno in
neizogibno visoki, zaradi česar je za večino – če ne vse – držav neekonomično proizvajati
orožje samo za lastno uporabo. Za nekatere države, ki proizvajajo orožje, bi bilo vabljivo
enostavno imeti politiko izvoza orožja v vse druge države razen tiste, za katere imajo razlog
domnevati, da bi lahko napadle njih ali njihove interese. To bi zmanjšalo interese države,
ki proizvaja orožje. Vendar pa bi to v najboljšem primeru bila nemoralna politika, v
najslabšem pa povsem izprijena.

Merila, navedena v izvornem vprašanju glede odločitve o tem, ali izvažati orožje, so številna
in raznolika. Različna merila lahko morda veljajo za različne vrste orožja. Državam s
slabimi razmerami na področju človekovih pravic, kot na primer Iranu – in tudi tistim
državam EU, ki zapirajo ljudi zaradi političnega nestrinjanja ali krivoverskega mnenja,
kakršna je polovica držav EU –, je treba odreči osebno orožje, nadzorne sisteme in predmete
za zadrževanje, vendar pa se jim ne sme odreči orožja za obrambo pred zunanjim napadom.

Državam, ki so nagnjene k agresivnim vojnam, vendar spoštujejo pravice svojih državljanov,
bi se smelo prodajati osebno orožje in mehanizme za zadrževanje, toda ne orožja za
množično uničenje. Predvsem Združenim državam – ki so nedvomno najagresivnejša
država na planetu, saj so začele neštete destabilizacijske, nasilne in nezakonite vojne – je
treba odreči vsako tehnologijo, ki bi se jo lahko uporabljalo za orožje za množično uničenje.

Iran, ne glede na to, kako grajamo njegove razmere na področju človekovih pravic – jaz
zagotovo –, ni začel nobenega napada na svoje sosede. Ni bil na primer agresor v vojni
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med Iranom in Irakom. Vendar pa je lahko središče agresije in načrtovanega napada morebiti
s strani Združenih držav in Izraela. Morda si ne želimo, da bi imel orožje, s katerim bi lahko
začel napad – jaz si vsekakor ne –, vendar pa morda želimo, da ima dostop do jedrskega
ščita, da bi preprečili napad nanj.

Charles Tannock (ECR).   – Gospod predsednik, običajno se ne vmešavam, še najmanj v
razpravo s poslancem Evropskega parlamenta iz Britanske nacionalne stranke, toda da se
države članice dejansko obtožuje, da zapirajo ljudi zaradi njihovih političnih stališč in
mnenj! Lahko sem kritičen do Evropske unije, vendar pa ne poznam nobene evropske
države članice, ki zapira kogar koli zaradi njegovega političnega stališča, kajti zakaj bi ljudje
drugače za božjo voljo dovolili, da je v tej dvorani?

(Vzkliki: „Madžarska“.)

Popoln nesmisel! Ali lahko imenujete tiste države, ki ljudi zapirajo zaradi njihovega
političnega mnenja?

(Prekinitve s strani poslancev, vključno gospoda Bronsa, ki je dobil besedo)

Andrew Henry William Brons (NI).   – Gospod predsednik, rekel sem, da je Madžarska
pod prejšnjim režimom zaprla številne ljudi zgolj zaradi drugačnega političnega mnenja.
V EU je mnogo držav, ki ljudi zapirajo zaradi krivoverskega teoretičnega mnenja. Ne glede
na to, kako napačno je lahko to teoretično mnenje, ne upravičuje zapiranja ljudi zaradi
njihovega mnenja, ki ni povezano s spodbujanjem nasilja.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, predhodnega govornika nočem
počastiti z omenjanjem njegovega govora, vendar pa je na začetku povedal nekaj, kar drži.
Rekel je, da je bilo za številne posamezne države z manjšo industrijo orožja zelo drago
proizvajati orožje stroškovno učinkovito. Zaključek, ki ga lahko potegnem iz tega, je seveda
drugačen od njegovega, in sicer da moramo v Evropski uniji potrebno vojaško opremo
proizvajati ceneje z uporabo Evropske obrambne agencije in skupnih programov javnih
naročil.

Vendar pa bi se najprej zahvalil predsedujočemu Svetu za njegovo izjavo. Menim, da je za
nas v političnem smislu zelo pomembno, da lahko tu navedemo, da imamo najsodobnejša
pravno zavezujoča merila za izvoz orožja na svetu. Po mojem mnenju bi morala biti
Evropska unija ponosna na to.

V tem okviru imam vprašanje za predsedujočega Svetu. Pojasnili ste vrsto primerov, v
katerih potekajo posvetovanja, to pa je očitno samo takrat, ko je bila identična vloga države
zavrnjena in namerava druga država odobriti vlogo za izvoz. So bile razprave o tem omejene
na delovno skupino Sveta ali, in to je moje drugo vprašanje, se je o tem že razpravljalo na
politični ravni v Svetu ministrov? V tem okviru je to še eno vprašanje, ki me zanima.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Nekateri kolegi poslanci so že omenili, da vprašanje,
ki ga je zastavila skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), skriva določene
uganke in šarade, pri čemer ne razloži jasno, zakaj in kako je prišlo do problema. V pomoč
bi bilo, če bi bilo vprašanje, ki ste ga zastavili, jasnejše. Po drugi strani moramo priznati,
da so nekatere srednjeevropske in vzhodnoevropske države posebno občutljive in se ne
počutijo tako varne kot stare države članice Evropske unije. Skupno stališče Sveta z dne
8. decembra 2008 je opredelilo določene smernice na področju izvoza orožja. Strokovnjaki
priznavajo, da država, o kateri govorimo danes – Francija –, ni prekoračila teh smernic,
vendar pa to ne pomeni, da nam pri vse večjem izvajanju varnostne in obrambne politike
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v praksi ni treba izboljšati in pregledati teh smernic in pravil. Povsem se strinjam z mnenjem
kolega poslanca Elmarja Broka, da moramo bolje sodelovati na področju orožja. Glede
izvoza orožja moramo zagotoviti večje zaupanje in manj sumničenja: včasih utemeljenega,
včasih nastalega brez razloga. Slednje velike in majhne, stare in nove države članice EU
hujska drugo proti drugi. Potrebujemo večje zaupanje in solidarnost, ki se ne bosta pojavila
kar sama od sebe. Več se moramo pogovarjati, voditi konstruktivna posvetovanja in se
izogibati gorečemu obtoževanju in umetnim vzporednicam z začetkom ali sredino
20. stoletja, ko je Evropi vladalo načelo pravice močnejšega. Izboljšati moramo posvetovalni
mehanizem v EU, da bi dosegli konkreten rezultat. Potem bo koristna tudi ta razprava.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Tu se izgovarja lepe besede o sodelovanju in zaupanju,
vendar pa se mi zdi, da o politiki izvoza izven Unije odločajo izvršena dejstva, pred katera
so nas postavili Francozi. Največje in najbogatejše države članice delajo, kar se jim zljubi,
in ne upoštevajo standardov in pravil, o katerih smo danes povedali tako veliko. V zadnjih
nekaj dneh smo ponovno slišali o bojnih ladjah Mistral, ki jih hoče Francija prodati Rusiji.
Če prenos še ni dokončen, ni samo zato, ker je Rusija začela posebne postopke javnih
naročil, vendar pa v vsakem primeru vemo, da bo prišlo do prodaje. Ruski admiral je
nedavno o ruski agresiji proti Gruziji povedal, da vojna proti Gruziji ne bi trajala štiri ali
pet dni, ampak samo dve uri, če bi Rusija imela bojne ladje Mistral. Ali naj države članice
EU res prodajajo takšno orožje, če je znano, da države nakupa orožja ne nameravajo
uporabljati za obrambne namene, ampak za napade? Gruzija več let ni mogla kupiti
obrambnega orožja od držav članic EU, ker je vzpostavljen poseben embargo za nakup
tega orožja. To so dvojni standardi, ki bi se jim morali izogniti.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Gospod predsednik, ob branju skupnega stališča
in meril, ki jih morajo izpolniti države, ki izvažajo orožje, sem pomislil na Izrael. Izrael je
država, ki ne spoštuje mednarodnega prava, ki tepta človekove pravice in ki je vdrla na
območje Gaze, in ob tej priložnosti bi predlagateljem vprašanja povedal, da spričo nedavnih
dogodkov nisem slišal enega glasu, ki bi pozival k uvedbi določbe o sankcijah za prepoved
izvoza vojaške opreme in orožja, skupaj z drugimi sankcijami, ki jih je treba naložiti Izraelu,
ki ne izpolnjuje teh meril, sankcijami, ki smo se jih dotaknili v skupnem stališču.

Prvi govornik je v okviru politične solidarnosti v Evropi omenil primer Grčije. Naj vas
spomnim, da čeprav merilo 8 skupnega stališča določa, da mora država članica, ko hoče
izvoziti orožje v drugo državo članico Evropske unije, upoštevati gospodarski položaj
države, v katero izvaža, v primeru Grčije nanjo izvajata pritisk Francija in Nemčija, naj
kupi njuno orožje, da bi si zagotovila njuno politično podporo, to pa delata v času, ko je
Grčija v zelo veliki finančni stiski in je podvržena številnim kontrolam, v času, ko se v
državi zmanjšuje pokojnine, plače in tako dalje.

To stališče je hinavsko in kaže, da je znotraj te filozofije dejstvo, da ima prednost dobiček
industrije orožja, ne načelo miru, ki bi ga morala uporabljati Evropska unija, namesto da
razlike rešuje z vojaškimi sredstvi.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) V mnogih državah Evropske unije so sedeži in operativni
prostori glavnih proizvajalcev obrambne opreme. Mnoge druge države po svetu se zelo
zanimajo za njihove proizvode. Vendar pa je trgovina s temi materiali posebna dejavnost,
ki se razlikuje od trgovine z drugim blagom zaradi omejitev varnostne in zunanje politike,
ki veljajo za trgovinske subjekte in posebne trgovinske primere.

Zadevno dejavnost je mogoče opravljati samo na podlagi dovoljenja, ki ga izda država v
obliki dovoljenja za trgovanje z vojaškim materialom ali dovoljenja za uvoz, izvoz ali
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medskupnostni prevoz vojaškega materiala. Celotni postopek se izvaja v skladu z zelo
natančnimi pravili in je podvržen strogemu nadzoru posameznih držav, ki so zavezane
delovati v skladu s svojimi obveznostmi zunanje politike. Glede na posebnost in
edinstvenost vsakega dejanskega posla bi bilo treba to dejavnost po mojem mnenju
usklajevati posamezno na ravni Sveta in na splošno s posebnim poudarkom na oceni
morebitnih posledic določene zunanje politike.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, imam tri kratke pripombe v zvezi s
to temo. Prvič, ker je šlo za vprašanje stališča Francije glede prodaje bojnih ladij Mistral,
naj vas spomnim, da ni bil dosežen trden dogovor, da je Mistral plovilo, ladja, ki bi se
prodala neoborožena – kar je eno izmed temeljnih vprašanj v središču pogovorov z Rusijo –,
in da Rusija za nakup tovrstne opreme ni začela samo pogajanj s Francijo. Zato mi dovolite,
da pojasnim zadeve. Zavedam se, da je v nekaterih državah precej čustev, toda čustva so
eno, dejstva pa nekaj povsem drugega.

Drugič, kot ste poudarili, minister, imamo v Evropski uniji kodeks vedenja za izvoz orožja,
ki je leta 2008 pod francoskim predsedstvom postal skupno stališče; ta kodeks vedenja je
eden izmed najzahtevnejših na svetu. Glede tega smo več kot zgledni in imamo poleg tega
kodeksa ravnanja, kot nas je spomnil kolega poslanec, skupino, ki se redno sestaja kot del
skupne zunanje in varnostne politike, da bi razpravljala ne samo o izvajanju tega kodeksa,
ampak tudi o nacionalnih politikah držav članic o izvozu orožja. Obstajajo torej forumi,
na katerih se lahko ustrezno obravnava vprašanje bojnih ladij Mistral.

Nazadnje mi dovolite, da povem, da moramo, če govorimo o evropski solidarnosti v zvezi
z izvozom orožja in če preučujemo potrebo po skupni strategiji in skupni obrambni
politiki, pregledati celotni krog trgovine z orožjem in obrambno opremo. To vključuje
tudi uvoz in seveda obrambno industrijo. S tega vidika menim, da imajo mnoge države
pred seboj dolgo pot, da bi zagotovile, da lahko Evropa ohrani tehnologije, delovna mesta,
znanje in izkušnje ter resnično strateško zmogljivost naših vojaških posredovanj.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Izvoz sodobnih francoskih ladij Rusiji ima svojo evropsko
in politično dimenzijo. Ima svojo dimenzijo solidarnosti oziroma nesolidarnosti. Tiče se
naših držav članic iz baltske regije, tiče se naših partnerjev v vzhodnem partnerstvu: Gruzije,
Azerbajdžana, Ukrajine in tako naprej.

Vemo, da je Francija posredovala v rusko-gruzijski vojni in takrat je Rusija sprejela, podpisala
določene mednarodne obveznosti. Ali jih spoštuje? Ali na primer pušča opazovalce
Evropske unije v Južno Osetijo in Abhazijo? Zaenkrat žal ne.

Vemo, da je skupno stališče Sveta iz leta 2008 zelo decidirano. Država uvoznica naj bi
spoštovala svoje mednarodne obveznosti, spoštovala človekove pravice in ohranjala mir
v regiji, varnost in stabilnost. Ali Rusija vse to počne?

In še zadnje vprašanje: ali je Francija, oziroma predsednik Sarkozy, v stanju, da za to
dvomljivo prodajo napadalnih ladij Rusiji, v vrednosti približno 600 milijonov eurov, dobi
protiuslugo Moskve v obliki dejanskega začetka spoštovanja ruskih mednarodnih
obveznosti?

Charles Tannock (ECR).   – Gospod predsednik, industrija konvencionalnega orožja
pomembno prispeva h gospodarstvom številnih držav članic, vključno z mojo, Združenim
kraljestvom. V nestabilnem in nevarnem svetu države članice EU potrebujejo sposobnost
obraniti sebe, svoje interese in svoje zaveznike po svetu.
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Vendar pa si je EU s soglasnim medvladnim dogovorom v Svetu v zadnjih letih prepričljivo
prizadevala in dosegla napredek pri omejitvi proizvodnje in distribucije določenega orožja
in celo prepovedala oskrbo z orožjem določenih zatiralskih režimov. Resnično smo lahko
ponosni na naša prizadevanja v zvezi z Ottawsko pogodbo, ki prepoveduje protipehotne
mine po vsem svetu. Vprašanje Konvencije o kasetnem strelivu, ki je začela veljati prejšnji
mesec, bo, upam, še en korak proti morebitni odpravi tega strahotnega orožja – čeprav
sem opazil, da jo mora ratificirati vsaj še šest držav članic EU.

V sosedah EU si v skladu z MPI resno prizadevamo za nadzor proizvodnje orožja in uničenje
zalog jedrskega orožja, s čimer je treba nadaljevati in še dodatno okrepiti.

Vedno moramo odločno nastopiti proti prizadevanjem teroristov, da dobijo orožje od
držav, kjer se režim dovoljenj končnega uporabnika in izvoz orožja nadzoruje in izvaja
manj strogo.

Evropska unija mora iz dveh razlogov ohraniti svojo prepoved izvoza orožja na Kitajsko.
Prvič, zaradi žalostnega stanja človekovih pravic njenih državljanov, in drugič, da bi izkazali
podporo našemu demokratičnemu zavezniku Tajvanu, ki je morda prvi na seznamu
Kitajske.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Gospe in gospodje, orožje in vojaška oprema nista enostavno
trgovsko blagi; predstavljata poseben sektor z neposrednim vplivom na nacionalno varnost.
Izvoz orožja in vojaške opreme v tretje države, zlasti tiste, ki so dvomljive demokracije,
kjer se krši človekove pravice in ki sodelujejo z državami, kjer je mogoče opaziti znake
terorizma, lahko predstavlja resno grožnjo ne samo za Evropsko unijo, ampak tudi za
tretje države. Prav zato je nanj treba gledati kot na pomemben del skupne zunanje in
varnostne politike Evropske unije. Kako lahko govorimo o skupni obrambni politiki, kot
je včeraj gospod Barroso, če lahko vsaka država vodi svojo ločeno trgovino z orožjem?
Odločitev Francije, da proda bojne ladje Mistral, predstavlja neposreden prenos vojaške
tehnologije tretji državi, ki nima vojaškega zavezništva z Evropo. Priznati moramo, da
prenos tehnologije sam po sebi vsekakor še ne pomeni, da je ali bo zadevna država postala
prijaznejša do Evropske unije, kot so v današnji razpravi omenili gospod Lelouch, francoski
minister za evropske zadeve, in nekateri cenjeni poslanci. Nobena strategija Evropske unije
ne bo uspešna, če se ne drži splošno sprejetih načel. To enako velja za solidarnost med
državami Evropske unije in za priznanje skupnih interesov v postopku sprejemanja
odločitev. Pogodba o Evropski uniji in skupno stališče Sveta, ki opredeljuje skupna pravila
za nadzor izvoza vojaške tehnologije in opreme, oba poudarjata pomen solidarnosti.
Kratkoročni gospodarski interesi posameznikov ne smejo ovirati skupnih prednostnih
nalog in ciljev Evropske unije. Odločitev, ki vpliva na zunanjo in varnostno politiko
Evropske unije, je treba sprejeti skupaj po posvetovanjih z vsemi državami članicami EU,
prav tako pa je treba zanje vzpostaviti ustrezen in pravno zavezujoč mehanizem, v skladu
s katerim se analizira vse morebitne posledice v skladu s skupno razvitimi merili. Hvala.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, vprašanje, danes predloženo
Svetu, zagotavlja priložnost načeti še eno pomembno vprašanje, ki smo ga mnogi podpirali
v evropski konvenciji in v okviru medvladne konference, pri čemer imam v mislih celotno
vprašanje obrambe in varnosti v Evropi ter vzpostavitev agencije za proizvodnjo orožja
in skupne obrambne agencije.

Ne pozabimo, da v Združenih državah tanke proizvaja samo ena proizvodna linija, medtem
ko jih v Evropi proizvaja 16 proizvodnih linij. Zaradi tega bi imeli ekonomije obsega.
Vendar pa moramo ob upoštevanju skupnega stališča Sveta iz leta 2008 o nadzoru izvoza
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orožja priznati, gospod Chastel, da ni pravega nadzora. Ne mislim na Francijo; mislim na
vsako državo v Evropi, saj se ne izvaja pravega nadzora, da bi ugotovili, ali države, v katere
izvažamo, orožje nato izvažajo v tretje države, z drugimi besedami, smo posredniki, ki jim
nikoli ne bi dali orožja.

Zdi se mi, da skupina vzpostavljena v okviru SVZP, ne more nadzorovati držav članic, da
bi ugotovila, kam točno izvažajo orožje. Če nam uspe uveljaviti to skupno stališče in če
bodo obstajale določene omejitve, potem smo storili uspešen korak. Vendar pa bomo
resnično uspešni pri nadzoru izvoza orožja samo, če nam bo uspelo ustanoviti resnično
skupno obrambno agencijo in agencijo za proizvodnjo orožja, kar nam bo omogočilo
zmanjšati stroške in hkrati podpreti naša načela in vrednote ter jih pokazati v praksi v
primeru proizvodnje in izvoza orožja.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Gospod predsednik, včeraj je bilo v govoru predsednika
Komisije poudarjeno, da se mora EU zavzeti za skupno zunanjo in varnostno politiko. To
je nekaj, kar smo pogosto slišali. Gospod Barroso govori tudi o skupni obrambi. Vendar
pa po mojem mnenju politika ni usklajena, če ne vključimo tudi obrambne industrije in
izvoza orožja. Kot je bilo rečeno, pogodbe EU vključujejo – in to mora seveda biti
določeno – načelo solidarnosti in zahtevo, da se države članice medsebojno posvetujejo
znotraj Sveta in Evropskega sveta o vprašanjih zunanje in varnostne politike. Bi lahko to
povedali še jasneje?

Skupno stališče Sveta z dne 8. decembra 2008 določa skupna pravila za nadzor vojaške
tehnologije in opreme. Kam so izginila ta skupna stališča? Niso dosegla Francije? Niso
morda dosegla niti nas? Države članice EU Litva, Estonija in Poljska ter tudi Gruzija trdijo,
da je prodaja bojnih ladij Mistral Rusiji zmanjšala varnost teh držav. Admiral Vladimir
Visotskij, glavni poveljnik ruske mornarice, je povedal, da bi ruska flota Črnega morja, če
bi imela ladje razreda Mistral v času spora z Gruzijo, svojo operacijo zaključila v 40 minutah
namesto 26 urah.

Velikim državam članicam se ne sme dovoliti, da si jemljejo posebne pravice. Vemo, da bi
velike države zelo rade imele monopol nad izvozom orožja, kar je očitno nesprejemljivo.
Naloga predsedujoče države Belgije bi morala biti, da začne pogovore z EU z namenom
opredelitve jasnih skupnih določb o izvozu orožja.

Tunne Kelam (PPE).   – Gospod predsednik, to je razprava o dvostranskosti proti skupni
politiki in solidarnosti. Državljani številnih držav članic so postali resno zaskrbljeni zaradi
neposrednega izvoza moderne vojaške tehnologije v tretje države.

Pred samo enim letom je Rusija izvajala vojaške manevre v severovzhodni Evropi, cilj
njenih scenarijev pa so bile baltske države kot objekti vojaške zasedbe. Znane so nam
besede poveljnika ruske mornarice, da bi ta, če bi imela avgusta 2008 na razpolago ladje
Mistral, svojo operacijo lahko zaključila v treh urah namesto v treh dneh.

Zadovoljen sem z izjavo državnega sekretarja Chastela, ki se mi zdi zelo pozitiven odziv
na naše skrbi, in tudi z izjavo našega kolega gospoda Danjeana, da se ne bo prodajalo
vojaške tehnologije. Vendar pa so Rusi vztrajali – in bodo še naprej vztrajali – pri nakupu
točno te vojaške tehnologije.

Odgovoriti je treba še na eno vprašanje, in sicer zakaj nimamo posvetovanj in običajnih
razprav v Svetu v primerih, ko je ena država članica pripravljena prodati vojaško tehnologijo
tretji državi. To je naše sporočilo Svetu. Pozornost bi pritegnili k potrebi po rednih razpravah
v Evropskem svetu o izvozu vojaške opreme v tretje države.
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Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, proizvodnja in izvoz orožja in vojaške
tehnologije sta bila, sta in bosta predmet obsežnih razprav, razprava o njiju pa bo zaradi
njune sporne in polemične narave še naprej težka. Vedno se je sumilo in se še vedno sumi,
da vnemata nove konflikte in destabilizirata regije. Nadzor izvoza orožja je, kot je poudaril
predhodni govornik, prav tako težek. Po drugi strani je industrija orožja pomembno
področje gospodarstva za mnoge države članice Evropske unije. orožje izvažajo Francija,
Velika Britanija, Nemčija, Poljska, Češka republika in mnoge druge države članice, prav
tako pa tudi Združene države Amerike, Rusija in druge države zunaj Evropske unije. Zato
smo zelo oddaljeni od razmer, v katerih bi proizvodnja in izvoz orožja postala predmet
politike EU. Danes imajo države članice veliko stopnjo avtonomije na tem področju, vendar
pa morajo uskladiti svoje predpise v skladu s skupnim stališčem Sveta iz leta 2008.

Kratka pripomba glede Mistrala – kolegi poslanci iz Francije bi morali razumeti razburjenje
baltskih držav in Poljske. Ruski generali pravijo, da bi bile te ladje lahko stacionirane v
Baltskem morju. Baltsko morje poleg Rusije obdajajo samo države članice Evropske unije.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, vprašanje, ki ga je zastavil
gospod Kariņš, je vsekakor upravičeno in je bilo večkrat zastavljeno na zasedanju Odbora
za zunanje zadeve. Poslanci niso prejeli zadovoljivega odgovora. V zvezi s tem mora Svet
sprejeti ustrezne ukrepe, da bi pomiril tiste, ki so zastavili to vprašanje, še zlasti, ker je
vprašanje dobilo kontekst, ki sta ga tu večkrat omenila gospod Kelam in gospod Czarnecki.
Mislim na način, na katerega vojaški poveljniki v Rusiji ravnajo s tovrstnim orožjem, in
zlasti na dejstvo, da so bojne ladje Mistral napadalno orožje. To mora napeljati na misel,
da ne gre samo za prodajo, ampak bi se morala zastaviti tudi vprašanja o tem, kakšne bodo
posledice te prodaje. Zavedamo se, da je v veljavi direktiva iz leta 2008, vendar pa moramo
sprejeti tudi, da gre včasih za več kot določbe direktive in obstoječih predpisov. Primer
nadzora nad sporom v Gruziji, za katerega se zanima Evropska unija in ki ni bil rešen, kaže,
da je tu potrebna takšna odločitev.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, Evropska unija danes resnično
vzpostavlja skupno zunanjo politiko, obrambno politiko, in nedvomno bi morali obstajati
določeni protokoli, ki urejajo ravnanje industrije orožja do tretjih držav. Vendar pa se mi
zaradi teme te razprave zastavlja vprašanje, za katerega menim, da ga moram predstaviti
danes na plenarnem zasedanju.

Kako lahko upravičimo dejstvo, da industrija orožja, zlasti v Združenem kraljestvu, izvaja
trgovinski embargo za Republiko Ciper in oborožene sile na Cipru, ki je država članica
Evropske unije, medtem ko sočasno Turčiji dovoljuje posodobitev, premik in prevoz
vojaške in druge opreme znotraj ozemlja zasedenega Cipra?

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Gospod predsednik, več let sem bil poročevalec
tega parlamenta, v tem času pa je ta parlament praktično soglasno pozval k spremembi
kodeksa ravnanja iz leta 1998 v zavezujoče skupno stališče, ki je bilo sprejeto leta 2008.
Vendar pa smo takrat rekli, da bo to nadaljnji, toda ne končni korak; korak, ki je bil potreben,
toda ne zadosten, dejstvo, ki se je izkristaliziralo iz današnje razprave.

Parlament bi spomnil tudi, da vse države članice Evropske unije podpirajo mednarodno
pogodbo o nadzoru izvoza orožja v Združenih narodih, to pa je ključna zadeva.

Izvoz orožja ni podoben izvozu hladilnikov. Ima zelo resne posledice, ker orožje ubija;
uničuje in siromaši družbo. Evropska unija neposredno prispeva k temu, ko izvaža orožje
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v Izrael, ko izvaža orožje v Kolumbijo, ko izvaža orožje v Afganistan. Ukrepati moramo
ob upoštevanju tega občutka odgovornosti.

Zaradi tega menim, da je nujno spomniti Parlament, da pri obravnavanju tega problema
ne gre samo za vprašanje notranjega trga, trgovine ali varnosti, ampak predvsem vprašanje
mednarodne odgovornosti, in bojim se, da tega ne delamo.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Gospod predsednik, z Lizbonsko pogodbo smo
dodatno izboljšali usklajevanje politike in solidarnost na številnih področjih, vključno na
področju zunanje in varnostne politike. Pogodba vključuje tudi klavzulo o medsebojni
pomoči v primeru vojaške grožnje proti kateri koli državi članici.

Glede na to so načrti Francije, da Rusiji proda štiri bojne ladje Mistral in z njo deli nekaj
ladjedelniške tehnologije, zelo alarmantni. Poleg tega so bojne ladje Mistral vsekakor
napadalne – poudarjam, napadalne in ne obrambne – narave.

Zato moramo, preden storimo kaj v zvezi z določbami o solidarnosti, predvidenimi v
Lizbonski pogodbi, zagotoviti, da ne zmanjšamo varnosti naših držav članic EU ali naših
sosed.

Svet pozivam, naj stori vse, kar je v njegovi moči, da začne obsežne razprave znotraj EU
glede potrebe po razvoju skupne opredelitve in posodobljenega pristopa k prodaji orožja
tretjim državam.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Gospod predsednik, pozornost bi pritegnil k
dejstvu, da je izvoz orožja vedno povezan z varnostno politiko EU. Izvoz orožja ni
neodvisno ali ločeno področje. Te zadeve niso omejene samo na vojaško ali finančno
področje, saj se za izvozom skriva dobiček udeleženih podjetij, to pa je vedno povezano
s politiko. Zato bi rad podprl tiste, ki predlagajo razpravo na zasedanju Sveta o politiki
Unije na področju izvoza in vojaškega sodelovanja. Imamo na primer veliko število pripomb
in pomislekov v zvezi z izvozom bojnih ladij Mistral v Moskvo, toda če na to pogledamo
drugače in razmislimo na primer o vzpostavitvi evropskega sistema protiraketne obrambe,
bi bilo po mojem mnenju v našem interesu vključiti Rusijo. Z drugimi besedami, če povem
na kratko, te zadeve niso tako jasne kot se morda zdijo.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Nikakor nisem strokovnjakinja za orožje ali podobne
zadeve, vendar pa danes tu zagotovo stojim kot pacifistka in bi rada problem preučila z
vidika običajnega državljana Evropske unije. Ob upoštevanju, da Evropska unija trenutno
nenehno proizvaja orožje in da po svetu poteka skoraj 30 vojn in nešteto drugih sporov,
bodisi regionalnih ali lokalnih, se moramo zavedati tudi, da proizvajamo orožje, ki je
namenjeno neposredno za uničenje in ubijanje.

Morda bi morali razmisliti tudi o tem, ali bi nam bilo ljubše denar, ki ga vsako leto
prispevamo v proračun posameznih držav za oborožitev ali opremo posameznih vojsk,
nekako prenesti v izobraževanje, ki bi bilo v času gospodarske krize dejansko precej
koristnejše od orožja. Zelo me zanima tudi, kako bi nekateri izmed vas odgovorili na
naslednje vprašanje: koliko posameznih držav članic je zmanjšalo svoje obrambne
proračune v tem času gospodarske krize in za koliko? Morda moramo vsi razmisliti o tem,
saj menim, da ne dajemo dobrega zgleda mlajšim generacijam, če verjamemo, da je treba
na primer streljanje, ki je pravzaprav oblika uničenja, dvigniti na raven olimpijskega športa.
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Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Gospod predsednik, to je bila zelo zanimiva
razprava, vendar pa bi se vrnil k dvema konceptoma in se jima nekoliko podrobneje
posvetil.

Najprej bi se posvetil konceptu odgovornosti. Člen 4(2) skupnega stališča določa, da ostane
odločitev o prenosu ali zavrnitvi prenosa vojaške tehnologije ali opreme v nacionalni
pristojnosti posamezne države članice. Zaradi tega je ta odgovornost na nacionalni ravni,
skupno stališče pa državam članicam seveda te odgovornosti ne odvzema, vendar pa uvaja
vrsto določb za zagotavljanje učinkovitega usklajevanja in izmenjavo informacij med njimi.

Drugi koncept, h kateremu bi se vrnil, je koncept preglednosti. Skupno stališče določa, da
morajo države članice pripraviti letno poročilo o svojem izvozu orožja. Poročilo Evropske
unije, pripravljeno na podlagi teh nacionalnih poročil, se objavi vsako leto in zagotavlja
informacije o finančni vrednosti odobrenih dovoljenj, razčlenjenih glede na namembni
kraj in kategorijo vojaške opreme, in tudi o številu zavrnjenih dovoljenj ter morebitnih
naknadnih posvetovanjih z državami članicami.

Poleg letnega poročila Evropske unije skupno stališče od držav članic zahteva, da objavijo
nacionalna poročila o izvozu vojaške tehnologije in opreme. Cilj preglednosti, za katero
si prizadeva skupno stališče, velja na ravni Evropske unije in tudi na nacionalni ravni,
vendar pa je res, da mora Evropska unija v zvezi s tem dajati zgled.

Povedal bi tudi, da skupno stališče, kot ste omenili številni, predstavlja precejšen napredek
v primerjavi s kodeksom ravnanja. Skupno stališče je bilo sprejeto decembra 2008, se pravi
pred manj kot dvema letoma. Razumno bi bilo, da damo novim določbam, ki jih uvaja
skupno stališče, čas za njihovo uveljavitev, preden se lotimo pregleda novega tovrstnega
sistema, čeprav se morda, ko sem vas poslušal in celo razumel, kar ste hoteli povedati, zdi
vabljivo zaostriti skupno stališče ali ga povezati s sistemom sankcij.

Nazadnje bi, da pojasnim zelo specifično vprašanje, rad povedal, da se je o skupnem stališču
ob številnih priložnostih razpravljalo na politični ravni, zlasti v Svetu, predvsem v okviru
embarga na orožje za Kitajsko.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, nimam člena poslovnika Parlamenta,
na katerega bi se sklicevala. Hotela sem vam samo sporočiti to zelo pomembno novico:
iranski minister za zunanje zadeve je pravkar obvestil, da je odpovedal izvršitev smrtne
kazni s kamenjanjem gospe Mohamadi Aštiani.

Vsi v tem parlamentu smo si prizadevali in v tem trenutku si demokratične sile sveta
prizadevajo doseči precej več kot odpoved in ponovno preučitev njene kazni. To je začetek
in še naprej bomo ukrepali. Opravičujem se, vendar se mi zdi, da je bilo treba prenesti to
informacijo.

Predsednik.   – Hvala, gospa Ries. Točno to sem povedal ob otvoritvi seje, ko sem vas
seznanil s to novico, in vesel sem, da ste jo potrdili. Nadaljujemo z bitko za ponovni pregled
sojenja in na splošno za ohranitev človekovih pravic po vsem svetu.

12. Osnutek zakona o izraelskih nevladnih organizacijah (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je vprašanje za ustni odgovor, ki so ga postavili Franziska
Katharina Brantner in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Annemie
Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, baronica Sarah Ludford in Leonidas Donskis
v imenu skupine ALDE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D in Marie-Christine
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Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, o osnutku zakona o izraelskih nevladnih organizacijah
(O-0046/2010 - B7-0319/2010).

Franziska Katharina Brantner,    avtorica  .  – Gospod predsednik, tu sem kot prijateljica
demokracije in tu sem tudi kot prijateljica izraelske demokracije. Ker sem zaskrbljena zaradi
izraelske demokracije, smo pred poletjem predložili vprašanje o zakonu, ki bo veljal za
izraelske nevladne organizacije in ki je podoben nekaterim zakonom, ki jih poznamo iz
drugih manj demokratičnih delov tega sveta. Del tega zakona je bila vključitev nevladnih
organizacij v register političnih strank in odvzem njihovega statusa davčne oprostitve. To
je bilo za nas zelo zaskrbljujoče.

Z zadovoljstvom smo opazili, da je bilo to spremenjeno in črtano, vendar pa zakon žal še
vedno predvideva, da bo predlog zakona še povečal preglednost v zvezi z denarjem, ki
prihaja od tujih političnih subjektov. Tega ne zahteva od zasebnih donatorjev, kar se nam
zdi zelo zaskrbljujoče, in poimensko navaja Evropsko unijo kot eno izmed donatorjev, ko
gre za ljudi, ki podpirajo ta zakon.

EU je eden izmed ciljev novega zakona, ker številni ljudje v Izraelu, za katere ni nujno, da
imajo radi demokracijo ali človekove pravice, mislijo, da EU podpira projekte nevladnih
organizacij, ki so v nasprotju z interesi Izraela, ne da bi se dejansko opredelilo, kakšni so
ti interesi.

Smo globoko zaskrbljeni in bi radi vedeli, kaj to po vašem mnenju pomeni za financiranje
EU? Kako se moramo po vašem mnenju odzvati? In ali ne moremo pričakovati vsaj enaka
pravila preglednosti za vsakega donatorja – zasebnega ali javnega, iz EU ali iz katere druge
države –, ko gre za nevladne organizacije v Izraelu?

Annemie Neyts-Uyttebroeck,    avtorica. – Gospod predsednik, ker sem sopodpisnica
vprašanja za ustni odgovor Komisiji o „predlogu novega izraelskega zakona o preglednosti
nevladnih organizacij“– kot ga je poimenovala izraelska nevladna organizacija, ki se imenuje
nevladna organizacija Monitor –, naj povem, da je bil predlog zakona precej omiljen, kot
je pravkar povedala Franziska Brantner. Skupaj s svojo skupino pozdravljam te spremembe.
Od prejemnikov financiranja iz tujine se ne zahteva več, da se za namene političnih
dejavnosti v Izraelu registrirajo v registru „političnih strank“. Zdi sem, da teh organizacij
ne ogroža več izguba statusa davčne oprostitve, morebitne kršitve zakona pa bodo
kaznovane z denarno kaznijo.

Kot sem dejala, je treba te spremembe pozdraviti. Izraelskim oblastem in številnim
izraelskim nevladnim organizacijam naš odziv na prvotni predlog zakona morda ni bil
všeč, toda kot smo videli, so naši ukrepi imeli učinek.

Vendar pa cilj trenutnega osnutka še vedno vzbuja zaskrbljenost. Prvič, zdi se, da je
namenjen ustrahovanju EU in njenih držav članic. V sporočilu o ozadju, ki smo ga prejeli
od nevladne organizacije, ki sem jo že omenila (izraelska nevladna organizacija Monitor),
lahko preberemo naslednje, citiram: „EU in države članice vsako leto z nepreglednimi
postopki na desetine milijonov evrov namenijo ozki skupini skrajno spolitiziranih izraelskih
nevladnih organizacij. Obseg, v katerem evropske države uporabljajo financiranje nevladnih
organizacij za vplivanje na izraelsko politiko in javne razprave, nima primere v odnosih
med demokracijami. Zato je večja preglednost v zvezi s financiranjem tujih vlad osrednja
točka izraelskega demokratičnega procesa in pravice javnosti do seznanjenosti.“

Ni treba povedati, da so številne izmed teh trditev popolnoma neresnične, vendar pa so
zelo razkrivajoče. Razkrivajo, kako močno je nezaupanje med številnimi izraelskimi
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oblikovalci mnenja in EU, zato moramo nekaj storiti glede tega. Razkrivajo tudi, kako
pripravljeni na boj se počutijo pomembni deli izraelskega javnega mnenja; tudi to je razlog
za zaskrbljenost. Zaradi obeh elementov je mirna rešitev na Bližnjem vzhodu še težja kot
je bila. Moje vprašanje vam, komisar, se glasi: kaj nameravate storiti glede tega, da bi
izboljšali situacijo?

Véronique De Keyser,    avtorica. – (FR) Gospod predsednik, Goldstonovo poročilo je
imelo nepričakovan izid.

Njegov namen je bil najti resnico glede morebitnih vojnih zločinov med operacijo Cast
Lead decembra 2008, dejansko pa je povzročilo nasprotovanja v Izraelu. Justice Goldstone
je bil predmet osebnih napadov, nevladne organizacije, ki so bile dovolj pogumne, da so
pričale, pa so postale tarče. Kmalu po tem medijskem viharju so se pojavili številni predlogi
zakona, ki so si prizadevali še bolj nadzirati nevladne organizacije in oslabiti vse
nasprotovanje vladni politiki.

Med njimi je bil predlog zakona o nevladnih organizacijah, ki jih je sprva smatral za politične
organizacije in tako ne oproščene obdavčenja.

Drugič, predlog zakona o inkriminaciji bojkota izraelskega blaga, celo blaga iz naselbin,
vključno z bojkoti, h katerim poziva tuja vlada, organizacija ali državljan. Če povem
enostavno, če Francoz na internetu pozove k bojkotu blaga iz naselbin, se ga lahko kaznuje,
in če to stori palestinska oblast, bo deležna enakega ravnanja.

Tretjič, predlog zakona o univerzalni sodni pristojnosti daje Izraelu pristojnost odločati v
tovrstnih primerih.

Pripravljajo se različni drugi predlogi zakonov, ki omejujejo svobodo govora ali gibanja.
Ni jih mogoče našteti, vendar so si vsi podobni in so zaskrbljujoči. Predstavljajo neposreden
napad na svobodo govora, ki je neodtujljiva človekova pravica in nujna predpostavka
demokracije.

Da je kneset toliko spremenil zakon o nevladnih organizacijah, da je postal skoraj sprejemljiv
za same nevladne organizacije, je dobra stvar. Upati je, da bo druge predloge zakonov
doletela enaka usoda, zlasti zakon o bojkotih, ki bo knesetu v prvo obravnavo predložen
15. septembra.

Pozornost Komisije želim pritegniti k naslednjemu: če ne moremo več reči, da blaga,
uvoženega nezakonito glede na pogoje naših sporazumov, ni mogoče več kupiti v Evropi,
je tako, kot da bi prepovedovali nasvet proti nakupu na primer ponarejenega blaga ali
ukradenih ur na stojnicah. Parlament bo to vprašanje pozorno spremljal.

V zvezi s tem bi Evropo vprašala: kaj delamo v Evropi za ta izraelsko-palestinski mirovni
proces? Kje je bila naša visoka predstavnica? Kje smo mi v tem procesu, ki je tako
pomemben?

Marie-Christine Vergiat,    avtorica. – (FR) Gospod predsednik, v začetku tega leta je
izraelska vlada sprejela predlog zakona, ki neposredno postavlja pod vprašaj financiranje,
ki ga Evropska unija odobri za nevladne organizacije v Izraelu.

Sem sopodpisnica tega vprašanja in me veseli, da nam to omogoča oceniti odlično delo
izraelskih nevladnih organizacij, ki se vsak dan borijo za mir, demokracijo in, splošneje,
za človekove pravice na ozemlju države Izrael. Te nevladne organizacije so prepogosto
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pozabljene v izraelsko-palestinskem sporu, čeprav opravljajo izvrstno delo, kot sem že
povedala, in se jih precej nadleguje.

Izraelska vlada je pod pritiskom, predvsem našim, nekoliko popustila, vendar pa ni
spremenila usmeritve svoje politike. Izraelske oblasti si prizadevajo ustvariti pravcat pravni
arzenal, da bi preprečile kritiziranje svoje politike, vključno iz tujine.

Tudi jaz se osredotočam na določbe, ki si prizadevajo prepovedati bojkote, in še huje, na
tisto, ki postavlja pod vprašaj načelo univerzalne sodne pristojnosti, ki je vključena v
številne mednarodne pogodbe, katerih podpisnik je Izrael. Vendar pa žal vemo, da izraelska
vlada včasih izbere pristop „variabilne geometrije“ k mednarodnemu pravu. Pravzaprav
vemo, da ti predlogi predstavljajo odziv izraelske vlade na Goldstonovo poročilo.

Komisar, Unija je vzpostavila prednostno partnerstvo z Izraelom, za katerega se zdi, da ga
nič ne more postaviti pod vprašaj. Vendar pa se nam v tem parlamentu zdi, da obstajajo
meje. Končati moramo nadlegovanje nevladnih organizacij s strani izraelske vlade, ki
kritizirajo njeno politiko in brez pridržkov zahtevajo, da umakne te predloge, ki so nevredni
države, ki trdi, da je demokracija.

Ali nam lahko zagotovite, da bo, tudi če bo ta zakonodaja sprejeta, čeprav upam, da se to
ne bo zgodilo, Evropska unija še naprej brezpogojno financirala te nevladne organizacije
v Izraelu? Ali nam lahko poveste, kaj namerava storiti Komisija, da bi vlado prepričala, naj
umakne te ukrepe in zaščiti pravico do svobode združevanja, ki je temeljni steber
demokracije? Ali nam lahko zagotovite, da bodo v Izraelu imenovani uradniki za zvezo,
pristojni za človekove pravice, kot del postopka vzpostavitve Evropske službe za zunanje
delovanje, tako da bodo nevladne organizacije tam imele pogajalce?

Štefan Füle,    član Komisije. – Gospod predsednik, organizacije civilne družbe igrajo ključno
vlogo v odprih in demokratičnih družbah. Izrael ima nesporno tradicijo svobodne, odprte
in močne civilne družbe, ki ima pozitivno vlogo v mnogih sektorjih, vključno pri nadzoru
človekovih pravic, v Izraelu in tudi na zasedenem palestinskem ozemlju in tudi izpostavlja
okoljska in kulturna vprašanja.

EU že več let sodeluje z izraelskimi nevladnimi organizacijami in je iskreno zainteresirana
za nadaljevanje tega plodnega sodelovanja, še zlasti, ker imajo mnoge izraelske nevladne
organizacije sloves strokovne odličnosti na svojem področju. Zato smo z zaskrbljenostjo
spremljali razpravo o predlogu zakona o „razkritju financiranja iz tujine“ v knesetu. S temi
pomisleki smo ob številnih priložnostih jasno seznanili izraelske oblasti.

Kot je navedeno v poročilu Komisije o napredku evropske sosedske politike, je prva različica
predloga zakona februarja lani vsebovala novo zahtevo o dejavnostih civilne družbe, ki
bi – če bi bila sprejeta – precej ovirala delo nevladnih organizacij v Izraelu.

Člani kneseta, vlada in predstavniki civilne družbe so poleti razpravljali o novi in precej
popravljeni različici predloga zakona. Avgusta je bil v prvi obravnavi v knesetu sprejet nov
osnutek.

V zadnjem predlogu zakona so bile opuščene določbe, ki so odpravljale davčne oprostitve
za nevladne organizacije in vključevale obveznost registracije v registru političnih strank.
To so zelo dobrodošle spremembe.

Vendar pa bi po našem mnenju obveznost poročanja, naložena nevladnim organizacijam,
še vedno bila nepotrebno stroga, nenazadnje zato, ker trenutne upravne zahteve za nevladne
organizacije v Izraelu že zagotavljajo ustrezno preglednost javnega financiranja. Poleg tega
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bi ta nova merila preglednosti zajemala samo javno financiranje iz tujine, medtem ko
zasebnih tujih virov ne bi bilo treba razkriti – kot je bilo povsem upravičeno poudarjeno.
Takšen pristop bi diskriminiral tiste, ki delajo s tujim javnim financiranjem, vključno iz
EU.

V akcijskem načrtu ESP sta se Izrael in Evropska unija dogovorila o rednem dialogu o
vprašanjih civilne družbe in spodbujanju povezav med civilno družbo Izraela in EU. Zadnja
delovna skupina Izraela in EU za človekove pravice se je sestala 2. septembra in podrobno
razpravljala tudi o vprašanju financiranja nevladnih organizacij.

Predlog zakona bo v prihodnjih mesecih predmet nadaljnjih razprav in obravnav v knesetu.
Pozorno bomo spremljali dogodke.

Hans-Gert Pöttering,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospod Füle,
gospe in gospodje, predlagana zakonodaja o nevladnih organizacijah v Izraelu nam je vsem
dala povod za zaskrbljenost. Zaskrbljeni smo bili, da bo zmožnost nevladnih organizacij
v Izraelu, da ukrepajo, znatno omejena.

Med obiskom delegacije predsednikov odborov iz Evropskega parlamenta, v kateri sem
sodeloval kot predsednik delovne skupine za Bližnji vzhod, smo izrazili svojo zaskrbljenost
kolegom v knesetu v Jeruzalemu, zlasti med zelo pozitivnim srečanjem z namestnikom
predsednika vlade Danom Meridorjem. Želim si, da bi pametni, razumni ljudje kot je
Dan Meridor igrali precej pomembnejšo javno vlogo, namesto ministra za zunanje zadeve
na primer, s stališčem katerega se nikakor ne strinjamo.

Kot so povedali vsi govorniki, osnutek vsebuje nekatere izboljšave. Zelo pozdravljam, kar
je povedal gospod Füle, vendar pa je še vedno nekaj vprašanj, na katera je treba odgovoriti.
Kadarkoli se omeji naloge in območje vpliva organizacij za človekove pravice in drugih
nevladnih organizacij, se mora slišati naš glas. Zakonodaja še ni bila sprejeta, odločitev pa
se pričakuje med zasedanjem kneseta v oktobru. Situacijo bomo še naprej pozorno
spremljali.

Kot pravi prijatelj Izraela bi rad povedal, da je treba z izraelsko vlado in izraelskim
parlamentom ravnati enako kot s katero koli drugo vlado ali parlamentom. Izrael upravičeno
trdi, da je demokracija. Zato mora vedno sprejeti kritiko, kadar se nam zdi, da je upravičena.

Dodal bi, da ne razumem, zakaj je izraelsko veleposlaništvo v Bruslju včeraj tisku dalo
izjavo, v kateri pravi, da danes razpravljamo o neobstoječi temi in da razprave zaradi
mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu ne bi smelo biti.

Izraelsko vlado bi pozval in ji jasno povedal, da nasprotujemo vsem izjavam predsednika
Irana, ki zadevajo varnost Izraela, da nasprotujemo terorizmu vseh vrst in da bomo, ko
bodo v Hebronu ubiti Izraelci, to odločno obsodili. Vendar pa moramo Izraelu povedati
tudi, da se gradnja naselbin ne sme ponovno začeti po 26. septembru. Namesto tega mora
Izrael položiti temelje za nadaljevanje mirovnega procesa. Izrael ima na tem področju
veliko odgovornost in upamo, da bo prišlo do stabilnega in trajnega miru, v katerem bosta
Izrael in palestinska država imela varne meje. Pomembno je dostojanstvo Izraelcev in
Palestincev.

(Aplavz)

Richard Howitt,    v imenu skupine S&D. – Gospod predsednik, v tednu, v katerem je prišlo
do obnovitve mirovnih pogajanj, in na dan, ki zaznamuje židovsko novo leto – in vsem
Judom v Evropi in po svetu želim šana tova –, globoko obžalujem, da namerava izraelski
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kneset vsem organizacijam za človekove pravice, ki prejemajo sredstva iz tujine, vključno
s sredstvi iz Evropske unije, naložiti sramotno in nesprejemljivo ter omejevalno obveznost
poročanja.

Od prizadetih nevladnih organizacij smo v delovni skupini za Bližnji vzhod in tudi
Pododboru Parlamenta za človekove pravice slišali, da opravljajo dobronamerno delo na
področju človekovih pravic, vendar se jih ustrahuje in nadleguje z obtožbami zaradi
političnih predsodkov.

Takšne omejitve mednarodne pomoči za nevladne organizacije za človekove pravice so
vzpostavljene v državah kot so Burma, Tunizija in Ruanda. Ne sme se jih uvesti v državi
kot je Izrael in so v nasprotju z obveznostmi Izraela, da podpira svobodo združevanja v
skladu s konvencijami mednarodne organizacije dela.

Na obeh straneh spora na Bližnjem vzhodu je premalo glasov za mir in človekove pravice.
Tiste, ki spregovorijo, pogosto premagajo tisti, ki izberejo pot nasilja.

Pluralistične demokratične družbe, ki delujejo v pogojih miru in stabilnosti, cenijo civilno
družbo, čeprav je njeno sporočilo včasih težko. Kot je dejal George Orwell, „svoboda je
pravica ljudem povedati nekaj, česar nočejo slišati“.

Chris Davies,    v imenu skupine ALDE . – Gospod predsednik, omenil bi pismo izraelskega
veleposlanika gospoda Curiela predsednici našega Pododbora za človekove pravice.

Moj namen je bil pozdraviti in tudi sprejeti njegovo izjavo, da moramo biti pripravljeni
podpreti načelo preglednosti pri financiranju organizacij. To bi pričakovali tu, zakaj torej
ne tudi v Izraelu.

Potem sem zagledal enega zadnjih odstavkov njegovega pisma, v katerem je izrazil
nestrinjanje s primerjavo pluralistične izraelske civilne družbe in nekaterih drugih držav.
Uporabil je naslednje besede: „Podajanje na tako napačno pot nas lahko pripelje do
razmišljanja o pretekli in sedanji verodostojnosti Evrope“. Če to ni namigovanje na
holokavst, potem ne vem, kaj je. Namigi so jasni: vi Evropejci zaradi svoje preteklosti
nimate pravice kritizirati Izraela. Na rokah imate kri.

Nisem bil odgovoren za dejanja nacistov. Takrat še nisem bil rojen, večina nas tu takrat še
ni bila rojena, ta Evropska unija pa je bila ustanovljena, da bi si prizadevala zagotoviti, da
se takšna grozovitost ne bi nikoli več zgodila. Ogorčen sem nad zamislijo, da moramo vse
prepogosto spregledati nesprejemljivo vedenje Izraela – glede Gaze, gospodarske blokade,
zasedbe palestinskega ozemlja in kršitev človekovih pravic.

Ogorčen sem nad zamislijo, da bi morali biti prisiljeni ne vprašati, zakaj bi narod, ki je v
preteklih stoletjih tako veliko pretrpel, to trpljenje danes prizadejal palestinskemu narodu.

(Aplavz)

Nicole Kiil-Nielsen,    v imenu skupine Verts/ALE . – (FR) Gospod predsednik, gospe in
gospodje, nekateri pravijo, da današnja razprava ni več aktualna. Toda medtem ko so
lobistične skupine vse od leta 2005 napadale evropsko financiranje izraelskih nevladnih
organizacij, se delovni pogoji civilne družbe v Izraelu še naprej slabšajo.

Od objave Goldstonovega poročila so bili mnogi predstavniki organizacij klevetani,
ustrahovani in prijeti. Trenutno se razpravlja o štirinajstih predlogih zakonov. Cilj vseh je
omejiti neodvisnost in svobodo združevanja. Spomnila bi vas, da izraelskim zagovornikom
človekovih pravic brez dovoljenja vojske ni več dovoljeno vstopiti na zasedena ozemlja.
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Izraelski demokrati in pacifisti, ki so imeli koristi od evropskega instrumenta za demokracijo
in človekove pravice, so zaskrbljeni, ker je tudi v spremenjeni obliki ta predlog zakona
uperjen proti financiranju mednarodnih organizacij, medtem ko zasebno financiranje ni
prizadeto.

Ne bomo več dopuščali, da se utiša tiste ljudi, ki imajo pogum spregovoriti o vsakodnevnih
ponižanjih, ki jih trpijo Palestinci, izgonih družin, rušenju hiš, zaplembi zemlje in
pomanjkanju vode.

Charles Tannock,    v imenu skupine ECR  .  – Gospod predsednik, kot vse suverene države
ima tudi Izrael absolutno pravico, kot se mu zdi ustrezno, nadzorovati, spremljati in urejati
dejavnosti domačih in mednarodnih nevladnih organizacij, ki delujejo na njegovem ozemlju,
zlasti če so politične narave in bi lahko podpirale terorizem ali prihajajo iz držav, ki
podpirajo terorizem.

Izrael je parlamentarna demokracija, ki jo zaznamuje odločna civilna družba, v kateri se
lahko vse nianse nenasilnega mnenja odprto predstavi in o njih razpravlja. Nevladne
organizacije, ki delujejo v Izraelu, imajo svobodo, ki ji ni primere nikjer drugje na Bližnjem
vzhodu, ki je na splošno zatiralno okolje za civilno družbo. Rusija je sprejela drakonsko
zakonodajo za nevladne organizacije, čeprav je članica Sveta Evrope, toda Rusija je velika
in ima nafto in plin, medtem ko je Izrael majhen in ni bogat z viri, kar morda pojasni, zakaj
se Rusija večinoma izmakne nadzoru v zvezi s tem.

Današnja razprava se zato zdi sumljivo podobna še enemu udrihanju običajnih osumljencev
po Izraelu, in sicer takšne vrste udrihanju, ki ga Parlament vse prepogosto
dopušča – pustimo, da je bil predlog zakona, predložen knesetu, precej spremenjen in
izboljšam. Ker so se neposredni pogovori med Izraelom in Palestino pravkar spet začeli,
v Evropskem parlamentu tvegamo nepomembnost z nekoristnimi razpravami kot je ta.

Kyriacos Triantaphyllides,    v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik,
predlagani osnutek zakona je v skladu s širšo strategijo za delegitimizacijo boja za zaščito
človekovih pravic v Izraelu, s čimer se poskuša utišati glasove nasprotovanja v državi in
dopolniti podobna dejanja ustrahovanja, kot so bile v preteklosti aretacije na demonstracijah
proti vojni v Gazi.

Maja lani je Generalni direktorat za zunanje odnose ugotovil, da so se pogoji nevladnih
organizacij v Izraelu poslabšali. Vendar pa Evropska unija vse od takrat ni javno obsodila
odločitev o predlagani zakonodaji niti ni Izraela javno pozvala, naj spoštuje svobodo
izražanja svojih državljanov. Evropska unija se ne more zavezati zvestobi načelu pravne
države ter prepoznati nevarnosti ter si nato zatiskati oči, ko se ne spoštuje človekovih
pravic. Zavzeti mora javno stališče in Izrael pozvati, naj umakne predlog zakona.

V času, ko se napada nevladne organizacije, ki jih financira Evropska unija, in se spodkopava
njihovo finančno podporo Skupnosti, Evropska unija ne more še naprej krepiti odnosov
z Izraelom. Določiti mora pogoje za nadaljevanje trgovine in začasno razveljaviti
pridružitveni sporazum do takrat, ko bo država Izrael spoštovala svobodo izražanja in
partnerstvo. Poleg tega mora Izrael spoštovati člen 2 pridružitvenega sporazuma o
človekovih pravicah in umakniti predlog zakona.

97Razprave Evropskega parlamentaSL08-09-2010



PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Bastiaan Belder,    v imenu skupine EFD. – (NL) Gospod predsednik, to je razprava, ki je
nenavadna na več načinov. Če povzamem v enem stavku: na podlagi zastarelih
parlamentarnih vprašanj razpravljamo o trenutnem izraelskem pravnem postopku, ki si
prizadeva zagotoviti, da so izraelske nevladne organizacije čim bolj finančno pregledne.
Prosim, ne pozabite, da predlog zakona, ki se mu nasprotuje, pazljivo uravnoteža pravico
organizacij, da svobodno delujejo v demokraciji, s pravico izraelskih državljanov, da vedo,
kdo financira dejavnosti zadevni nevladnih organizacij. Mnogo let je bila preglednost
evropsko politično geslo. Ali obstaja razlog, da se tega tako pogosto izpovedanega načela
ne bi smelo ustrezno uporabljati v situaciji, v kateri Evropska unija in njene države članice
dodeljujejo precejšnja sredstva izraelskim nevladnim organizacijam? Če ta parlament temu
nasprotuje, potem po mojem mnenju to dela slabo, in sicer v tem parlamentu in tudi v
judovski državi. S takšnim politično sumljivim vedenjem boste vsekakor odvrnili razumne
državljane Evrope, to pa pomeni davkoplačevalce.

Diane Dodds (NI).   – Gospod predsednik, globoko sem zaskrbljena zaradi vsebine in
tona prispevkov k današnji razpravi. Ob obotavljivem začetku neposrednih pogovorov
med Izraelom in palestinskimi oblastmi bi Parlament pozvala, naj bo v času velike
občutljivosti na Bližnjem vzhodu previden glede svojih pripomb.

Iz izkušenj svojega volilnega okrožja na Severnem Irskem lahko potrdim krhkost takšnih
pogovorov. Zunanje vmešavanje je pogosto protiproduktivno in destabilizira proces. To
še zaostruje vsesplošni napad, do katerega je prišlo prejšnji teden in v katerem so umrli
štirje izraelski državljani. Prepričana sem, da se bodo poslanci pridružili obsodbi napada
in tudi pohvalam Izraelu za njegovo zavezanost pogovorom.

V zvezi z zakonodajo, o kateri razpravljamo, moramo priznati, da je izraelska vlada
sodelovala s svojim parlamentom, da bi obravnavala pomisleke. Predlog zakona, ki ga bo
potrdil kneset, je bil precej spremenjen. Te spremembe ponazarjajo izraelsko demokracijo
v delovanju in odzivnost na razumno in umerjeno kritiko. Preostali ukrepi se osredotočajo
na izvajanje načel odprtosti, odgovornosti in preglednosti v sektorju nevladnih organizacij.
Nevladne organizacije po svetu nenehno zagovarjajo ta načela kot ključna načela za zdravo
javno življenje v demokratični družbi.

Poleg tega je zahteva, da se za podporo tuje vlade zahvali v javnih oglaševalskih kampanjah
in na spletiščih, primerljiva z zahtevo EU za financiranje, da se zahvali in spodbuja prejem
financiranja. Zdi se mi, da je zaradi tega nasprotovanje s strani nevladnih organizacij – in
nekaterih v tem parlamentu – takšnim predlogom nelogično in tudi hinavsko.

Ta razprava predstavlja vmešavanje v notranje zadeve države zunaj Evropske unije in
razpravo o tem, kar se že obravnava. Mnogi v Izraelu bodo sklepali, da se pobuda za to
porodi zaradi protiizraelskega nazora, čeprav bi morali v času mirovnih pogajanj biti vir
spodbude za te pogajalce.

Chris Davies (ALDE).   – Gospod predsednik, zahvaljujem se gospe Dodds. Spoštovani
poslanci naj razumejo, da je sorazmerno nova v tem parlamentu. Nekateri izmed nas, ki
smo tu že zelo dolgo časa, smo obravnavali že vrsto izraelsko-palestinskih mirovnih
pogajanj in smo ugotovili, da molčanje ne prispeva nujno k procesu.
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Diane Dodds (NI).   – Gospod predsednik, seveda razumem, da nisem prav dolgo v
Parlamentu, vendar pa bi od spoštovanega poslanca pričakovala tudi, da razume, da nisem
neizkušena v situacijah, kjer gre za spore ali terorizem, znotraj mojega volilnega okrožja
Severne Irske.

Dejansko imam osebne izkušnje s takšnim terorizmom in glede na sodelovanje v pogajanjih,
ki so vodila k mirnejši demokratični prihodnosti mojega naroda na Severnem Irskem, so
moje izkušnje takšne, da je zunanje vmešavanje, in predvsem zelo sprevrženo zunanje
vmešavanje, napačno in tudi nekoristno.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).   – Gospod predsednik, ob poslušanju
te razprave bi vam povedala, da sem bila več let generalna direktorica poljske nevladne
organizacije, ki je spodbujala priključitev Poljske Evropski uniji, podpirala „da“ na
referendumu in vodila številne programe za politično izobraževanje, demokracijo, itd.

Imeli smo sponzorje na Poljskem in v tujini. To so bili zasebniki, podjetja in politične
fundacije ter tudi različni programi Evropske unije, in seveda smo bili dolžni razkriti vire
našega denarja in prejete zneske. To je veljalo tudi za ves denar, prejet iz proračuna EU.
Nikoli ne bi pomislila na to gledati kot na kakršno koli diskriminacijo ali kot na oviranje
na kakršen koli način.

Ko gre za to razpravo, moram žal reči, da se izgubljamo v razpravah, ki temeljijo na
zastarelih dokumentih. Izgubljamo pregled nad zadevo, točno to pa je tisto, kar
potrebujemo. Gre za standarde, gre za demokracijo, demokracijo na temelju aktivnih
državljanov, pogosto organiziranih v živahne, dinamične nevladne organizacije.

Preglednost je standard demokracije in predlog zakona ali kateri koli dokument, ki zahteva
preglednost zasebnega ali javnega financiranja, bi bilo treba v tem parlamentu pohvaliti
in ne obsojati.

Morda bi namesto tega raje spodbujali poročanje o zasebnih donatorjih. Zakaj bi
preglednost ovirala dejavnosti, slabila položaj nevladnih organizacij, diskriminirala? Zakaj
potrebujemo preglednost? To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti v zvezi z vsako
organizacijo po svetu, ki jo podpiramo.

Izrael je demokratična država. V knesetu je potekala živahna razprava o tem predlogu
zakona, katerega posledica je bil zakon, sprejet avgusta lani. Zato se zahvaljujem
komisarju Füleju za vse informacije, ki nam jih je zagotovil, in lahko njemu, Komisiji in
vsem nam zaželim samo nadaljevanje in razvoj dobrega sodelovanja med Evropsko unijo
in Izraelom.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Gospod predsednik, najprej bi se odzval na pripombo, da
je zunanje vmešavanje na nek način škodljivo za mirovni proces. Če bi sledili tej logiki, bi
morala Evropska unija in pravzaprav celotni svet obrniti hrbet vsakemu sporu po svetu in
se pretvarjati, da se ju ne tiče. To je nesmiseln argument, gospa Dodds, in pozivam vas, da
razmislite o svojem stališču.

Povsem zakonito je, da ta parlament preuči morebitne grožnje svobodi govora in svobodi
združevanja v kateri koli državi, s katero smo v trgovinskih odnosih. Naše pogodbe nas
zavezujejo k trgovini na etični podlagi. Izraela, ki ima zelo tesne trgovinske odnose z EU,
ni mogoče izvzeti iz teh preverjanj.

Pozdravljam spremembe predloga zakona o financiranju nevladnih organizacij v pravnem
odboru kneseta, do katerih je nedvomno prišlo zaradi mednarodnega pritiska, ki se je
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stopnjeval, vendar pa je predlog zakona še vedno na prvi stopnji. Vrniti se mora še v odbor
in iti skozi drugo in tretjo stopnjo. Ne vemo še, kakšna bo končna različica.

Vendar pa je zakon, kakršen je, drakonski in neuravnotežen zakon, ki bo diskriminiral v
korist zasebnih donacij tujih subjektov, za katere ne bo treba razkriti vira ali namena teh
donacij. Bodisi gre pri tem zakonu za preglednost ali ne. Če gre, potem mora biti preglednost
popolna.

Skeptičen sem glede končnega izida in menim, da morajo Parlament, Komisija in Svet biti
še naprej odločni in pojasniti, da bo zakonodaja, če bo sprejeta, ki presega uravnotežene
zahteve za preglednost, imela posledice za naše odnose.

Podal bi kratko pripombo o predlagani zakonodaji o bojkotu, ki si bo prizadevala
inkriminirati vsakogar, ki podpira bojkot prodaje blaga v Evropi, proizvedenega nezakonito
v nezakonitih naselbinah. To je po mojem mnenju kršitev pravice političnega ukrepanja.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8)
poslovnika)

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Gospod predsednik, pred nekaj trenutki je kolega poslanec
gospod De Rossa dejal, da je razprava o predlogu zakona, ki se mu nasprotuje, že potekala,
in da je bil predlog zakona spremenjen. Dovolite mi, da opozorim, da razprava še poteka.
Kot predsednik izraelske delegacije sem bil o tem obveščen v začetku tedna, toda tisto, kar
me je osupnilo – in glede tega bi vam zastavil vprašanje –, je, da pravite, da so bile te
spremembe posledica zunanjega pritiska. Ali namigujete, da si naši kolegi v knesetu nimajo
pravice premisliti, kot je storil predsednik zadevnega odbora, ko je predlagal, da se v zakon
o preglednosti vključi tudi zasebne donatorje? To je zagotovo nasprotje zunanjega pritiska?
Z drugimi besedami, ali menite, da je zunanji pritisk edina zadeva, ki lahko člane izraelskega
kneseta pripravi do tega, da si premislijo? To prepričanje se mi zdi precej pristransko.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Gospod predsednik, podal bi nesmiselno izjavo, da lahko
samo zunanji pritisk parlamentarce spodbudi, da si premislijo, vendar pa je očitno, da
mednarodni pritisk pripomore k spremembi mišljenja. Vem, da je tako na Irskem. V
mirovnem procesu na Irskem je pripomogel k spremembi mišljenja IRA in Sinn Féin.
Seveda smo na Irskem nanju izvajali tudi notranji pritisk, vendar pa je seveda tudi
mednarodni pritisk del demokratičnega procesa. Nenazadnje smo en svet.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, včasih sem začudena nad vsebino
nekaterih naših razprav tu v Parlamentu. Tako je tudi danes.

O čem govorimo? Kaj je na dnevnem redu? Ne Goldstonovo poročilo. Ne naselbine. Ne
operacija Cast Lead. Ne, naslov razprave je „Osnutek zakona o izraelskih nevladnih
organizacijah“, predlog zakona, o katerem se še vedno razpravlja v knesetu, ki še ni glasoval
o njem.

Naš Parlament je zato aprila zahteval, da se o tej zadevi razpravlja takoj potem, ko jo bo
načela izraelska vlada, in še preden so imeli možnost o njej razpravljati poslanci izraelskega
parlamenta. Zato je to še bolj pokroviteljsko – žal mi je, vendar je to edina beseda za
to – glede na to, da je bil ta predlog zakona, in to je že bilo omenjeno, precej spremenjen.
Misliti, da je naše vprašanje za ustni odgovor tu v tem parlamentu spremenilo zadeve, je
žalitev dela naših kolegov v knesetu. Kaže popolno nerazumevanje izraelske mentalitete
in vitalnosti demokratičnega procesa, nevladnih organizacij in poslancev izraelskega
parlamenta.
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Gospod Pöttering je omenil svoj nedavni obisk v Izraelu. Tudi sama sem se pred kratkim
vrnila iz Izraela; vrnila sem se v soboto. Sestala sem se z izvoljenimi predstavniki stranke
Kadima, delavske stranke in nekaterimi iz stranke Likud in zagotovim vam lahko, da so v
zvezi s tem vprašanjem več mesecev sodelovali z nevladnimi organizacijami. Niso čakali
na nas. Zato ne razumem: vsaka demokracija na svetu – in tudi to je bilo povedano – se
premika k večji preglednosti, etičnemu ravnanju in odgovornosti javne funkcije. To velja
za vlade, politične stranke – očitno –, javno upravo, tudi države članice, Komisijo in naš
Parlament; vsi sledijo istemu postopku preglednosti, postopku, ki je še potrebnejši in
razumljivejši v primeru regije, ki je tako težavna kot ta zaradi tragičnega spora, ki poteka
v njej.

(Govornik se je strinjal, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom 149(8)
poslovnika)

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, gospo Ries bi samo prosila,
ker meni, da ni bilo vpliva na kneset ali izraelske oblasti, naj pojasni sporočilo izraelskega
veleposlaništva, o katerem smo pravkar govorili, in naj pojasni določeno elektronsko
pošto, ki smo jo prejeli v zadnjih dneh.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Gospod predsednik, nisem rekla, da se nanje ni vplivalo,
nič bolj kot je gospod De Rossa nedvomno mislil, da je naše delo in samo naše delo
spremenilo tok dogodkov v tej državi. Vse, kar pravim po tem, ko sem o zadevi prejšnji
teden razpravljala s poslanci parlamenta te države, je, da so začeli postopek razprav in
spremembe tega predloga zakona precej pred našim posredovanjem in neodvisno od njega.
Menim, da so nekatere pripombe, ki jih podajamo tu, še posebno pokroviteljske, in le
nerada bi govorila v imenu veleposlanika, ki je danes poslal to sporočilo. Menim, da to ni
na mestu.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Gospod predsednik, osebno sem veliko politične kariere
posvetila spodbujanju preglednosti v političnem sprejemanju odločitev, vendar pa lahko
brez posebnega truda razberem, da je ta predlog zakona zelo selektiven v svojih poskusih
vzpostavitve preglednosti.

V Pododboru za človekove pravice smo junija dejansko gostili nevladne organizacije iz
Izraela in smo jih vprašali o tem zakonu. Bile so zaskrbljene. Slišali smo tudi druga mnenja,
osebno pa sem o tem predlogu zakona vodila korespondenco z izraelskim veleposlanikom
v Evropski uniji.

Zato bi rekla, da je delo, ki smo ga opravili v pododboru Parlamenta o tem vprašanju za
ustni odgovor, pripomoglo k vzpostavitvi pogojev za zdravo javno razpravo, ki bo imela
vpliv.

Toda tisto, kar me je najbolj navdušilo na tej obravnavi v pododboru, je bilo dobro vzdušje,
v katerem izraelske in palestinske nevladne organizacije sodelujejo med seboj. Menim, da
moramo najti nove načine za podporo njihovemu sodelovanju, saj bi to lahko imelo zelo
pomembno vlogo v mirovnem procesu.

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta razprava potrjuje
mnoge predsodke glede Izraela, ki še naprej vplivajo na bližnjevzhodno politiko Evropske
unije.

Danes razpravljamo o predlogu zakona, ki je v knesetu in ki pravzaprav ne obstaja več,
ker je bil znatno spremenjen. Novi predlog zakona poziva k popolni preglednosti

101Razprave Evropskega parlamentaSL08-09-2010



financiranja iz tujine za nevladne organizacije (NVO), ki delujejo v Izraelu, izmed katerih
se nekatere, to je treba povedati, bolj ukvarjajo s politiko kot s humanitarno pomočjo.

Ne zdi se mi, da bi ta poziv k preglednosti omejeval svobodo združevanja ljudi, toda danes
razpravljamo o njem, kot da dela točno to. Zato ne smemo biti presenečeni nad
nezaupanjem izraelskih politikov do Evropske unije, to pa lahko razloži tudi, zakaj ne
sedimo za izraelsko-palestinsko pogajalsko mizo, čeprav smo glavni donator v regiji.

Namesto tega bi morali razpravljati o tem, kako izboljšati preglednost in sledljivost naših
postopkov za financiranje nevladnih organizacij in agencij Združenih narodov, ki delujejo
v regiji. S tem bi odpravili vse dvome v naše politično stališče.

Zaključil bom s predlogom: zakaj ne organiziramo razprave o naraščajočem antisemitizmu
v Evropi, zlasti po izjavah gospoda De Guchta, namesto da razpravljamo o tem predlogu
zakona?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Gospod predsednik, februarja 2010 je kneset sprejel zakon,
ki je odpravil davčno oprostitev vseh organizacij, ki so sodelovale s tujimi skupinami.
Temu je aprila sledil predlog zakona, katerega cilj je prepovedati vse nevladne organizacije
(NVO), vključene v pravne postopke v tujini proti izraelskim uradnikom. Jasno je, da so
kritiki sistema kmalu postali javni sovražnik številka ena v Izraelu. Novo izraelsko fronto
se javno obtožuje, da je uničila temelje izraelske države, samo zato, ker je pomagala pri
pripravi Goldstonovega poročila.

EU mora v zvezi s to naraščajočo nestrpnostjo zavzeti jasno stališče. V Izraelu in v palestinski
državi so nevladne organizacije pomemben del vključenosti državljanov v politiko in si
zato zaslužijo zaščito kot del demokratičnega sistema. Pričakujemo, da se bo vsaka država,
ki hoče tako kot Izrael stopiti v tesnejšo zvezo z EU, držala evropskih pravil in spoštovala
evropske standarde.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Gospod predsednik, na svoje presenečenje sem
ugotovila, da si je Izrael prizadeval to vprašanje odvrniti z evropskega dnevnega reda.
Držim se načela, da se, če verjameš v svojo zakonodajo, ne smeš bati razprav in da lahko
razprave ustvarijo ozračje, v katerem lahko nevladne organizacije, vprašanje katerih
obravnavamo tu, v Izraelu brez oviranja opravljajo svoje delo. Zato lahko razprava v tem
parlamentu samo pomaga razpršiti dvome.

Gospod predsednik, z veseljem opažam, da se je veliko zgodilo v obdobju, odkar je
gospa Heidi Hautala 27. aprila predložila vprašanje za ustni odgovor, in današnjo razpravo.
Iz pisma veleposlanika in prevoda predloga zakona lahko razberem, da so bile sprejete
pomembne spremembe. Veseli me, da je tako. Vendar pa me skrbi, kako se bo uveljavljalo
zakonodajo, prav tako pa vprašanje, ali se jo bo uveljavljalo selektivno. Po mojem mnenju
je preglednost nevladnih organizacij sestavni del vsake demokracije, zaradi česar je
pomembno, da tudi Izrael zagotovi, da ni nesmiselnih ovir za njihovo dejavnost.
Gospodu Füleju zastavljam naslednje vprašanje: ali imamo zagotovila, da se bo vse nevladne
organizacije v Izraelu obravnavalo enako in da ta nova zakonodaja ne bo vodila k
omejevalnim ukrepom za nevladne organizacije, ki se jih delno ali v celoti financira iz
tujine?

Moja tretja pripomba zadeva preglednost, ki se jo uporablja kot argument – in to je prav –,
vendar pa ne razumem, zakaj v to zakonodajo ne spadajo zasebne donacije. Po mojem
mnenju je to velika pomanjkljivost.
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Gospod predsednik, glede vsega drugega se strinjam se strinjam s pripombo kolega
gospoda Pöttering o politiki naseljevanja.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Povedati moram, da sem presenečena nad
tonom te razprave. Danes naj bi razpravljali o naših predlogih in mnenjih o predlogu
zakona, ki se ga še vedno spreminja in glede katerega bi lahko morda kolegom iz izraelskega
kneseta, ki so prav tako izvoljeni kot smo izvoljeni mi v Evropskem parlamentu, dali dober
nasvet ali jim s svojimi dragocenimi izkušnjami pomagali pri sprejetju tovrstnega zakona.

Žal se je ta razprava izrodila v nekakšen boj enega dela tega parlamenta proti Izraelu na
splošno. Ne smemo pozabiti, da se Izrael nahaja v zelo težki situaciji in težkem položaju,
ker je edina demokratična država v tej regiji, in da se sooča z napadi skoraj vseh svojih
sosed. To je prva stvar, da razpršim vse dvome, pa naj povem, da sem bila namestnica
predsednika delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Izraelom. Zatorej imam nekaj
izkušenj in tudi zelo dobro izkušnjo, to moram povedati, s kolegi iz izraelskega kneseta,
in nikoli nisem imela občutka, ko smo obiskali Izrael in smo imeli vprašanja, ki zanje morda
niso bila prijetna, da niso hoteli odgovoriti na ta vprašanja. Nazadnje, številni izmed vas,
ki ste prisotni pri tej razpravi, ste z menoj sodelovali v tej delegaciji ali pa to delate danes.
Zato se premaknimo naprej, podajmo nekaj dobrih predlogov, in po mojem mnenju bodo
kolegi iz kneseta sprejeli te predloge in bodo z veseljem sprejeli zakon na ta način.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Gospod predsednik, predhodni govor mi je v
spomin priklical elektronsko pošto, ki smo jo nekaj časa nazaj prejeli od organizacije
ameriško-izraelskega prijateljstva in v kateri je bilo zapisano, da je zdaj skrajni čas, da se
začne z Izraelom ravnati kot z demokracijo. To me je spomnilo na dobro znano zgodbo
o Gandhiju, ki so ga nekoč vprašali, kaj misli o zahodni civilizaciji. Odgovoril je: „To bi
bila dobra zamisel“. Menim, da moramo z Izraelom ravnati kot z demokracijo in postaviti
zahteve, ki so potrebne, da bi bil dobra demokracija.

Danes je bilo tu jasno poudarjeno, da ne moremo biti enostavno zadovoljni s preglednostjo
v zvezi z javnim financiranjem, če je nimamo v zvezi z zasebnim financiranjem, čeprav
vsi vemo, od kod prihajajo obsežna zasebna sredstva. Izraela ne moremo vzeti resno, če
preganjanje Judov in holokavst navaja kot opravičilo za to, da z drugimi ne ravna lepo.
Omalovaževanje trpljenja Judov je po mojem mnenju ena izmed najsramotnejših stvari,
ki smo jih slišali v tej razpravi. Teh nasilnih dejanj, ki so bila storjena, se ne sme uporabljati
kot absurdnega opravičila za nespoštovanje pomembnih temeljnih pravil demokracije.
Izraelu moramo postaviti ustrezne zahteve in ga ne obravnavati kot tabora občutljivih
otrok ali mu popuščati, kot da bi bil na nek način prizadet.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) To vprašanje poslancev levice Komisiji je tako rekoč
zgrešeno sporočilo in zato nesmiselno. Ne gre samo za to, da ima predlog zakona, o katerem
bo kneset glasoval naslednji mesec, trenutno drugačno obliko. Trdno verjamem, da ima
demokratično delujoča država kot je Izrael pravico sprejemati zakone, če ti niso v nasprotju
z mednarodnim pravom, to pa ni veljalo niti za prvotni predlog vlade. Spomnila bi vas,
da je v moji državi običajna praksa, da prostovoljske organizacije navedejo svoje vire,
vključno z viri, ki prihajajo od tujih in zasebnih sponzorjev.

Evropska unija sofinancira nevladne organizacije po vsem svetu in nismo vedno prepričani,
za kaj se podporo dejansko uporablja. Po drugi strani moramo zato pozdraviti dejstvo, da
si izraelska vlada in parlament prizadevata doseči večjo preglednost v zvezi s financami,
ki dotekajo v politična gibanja in politično dejavne nevladne organizacije iz tujine. Bolj bi
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nas moralo skrbeti, da nekatere izmed njih uporabljajo sredstva terorističnih organizacij
iz tujine, da bi spodkopale mirovna prizadevanja in ogrozile varnost izraelskih državljanov.

Žal mi je, da nekatere poslance iz levice vznemirja zamisel dobrih odnosov med Izraelom
in Evropsko unijo. Vendar pa je naša prednostna naloga mirno sobivanje Izraela in prihodnje
palestinske države in ne širjenje predsodkov in govoric. Toda vznemirja me dejstvo, da
Komisija še ni bila povabljena k medvladnim pogajanjem, in moje vprašanje Komisiji se
glasi: ali ste zmožni spremeniti to situacijo?

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, nekdo bi
vsekakor ugovarjal razlogu, ki je vodil k temu, da Evropski parlament razpravlja in presoja
zakonodajni akt, ki ga sprejema demokratično izvoljen parlament kot je izraelski kneset.

Takšni pomisleki so razumljivi, vendar pa obstajata vsaj dva temeljna razloga za to, da je
ta razprava potrebna. Prvi je edinstvena narava razmer na Bližnjem vzhodu, ki so posledica
spora, ki je trajal predolgo in ne vključuje samo Izraela. Drugi je pomembna vloga, ki jo
imajo nevladne organizacije (NVO) na humanitarnem področju in v zvezi z razvojem
politik sodelovanja. Poleg tega morajo izraelske oblasti same skrbno oceniti to vlogo, kajti
brez dela, ki ga opravijo nevladne organizacije, bi bile napetosti v regiji močnejše in precej
resnejše.

Zaradi tega bo povsem običajno knesetu, ko bo nameraval sprejemati zakonodajo na tem
področju, predlagati, naj poleg že sprejetih sprememb določi dva jasna cilja: zagotoviti
preglednost za financiranje, ki nepristransko velja za vse, vključno z organizacijami kot
so na primer nevladne organizacije naseljencev; in v praktičnem smislu omogočiti delo
vsem nevladnim organizacijam, saj je njihovo delo pomembno, nenazadnje tudi za
prihodnost samih mirovnih pogajanj.

Sari Essayah (PPE).   – Gospod predsednik, načelo predloga zakona je, da mora biti
financiranje nevladnih organizacij s strani tujih vlad povsem pregledno.

Imate težave s preglednostjo? Upam, da ne. V večini držav članic EU imamo zakonodajo
o financiranju nevladnih organizacij in njegovi preglednosti ter tudi financiranju političnih
strank. Na Finskem smo na primer nedavno sprejeli zakon o financiranju političnih
organizacij, s katerim smo hoteli preprečiti vse vrste financiranja iz tujine razen financiranja
iz evropskih sestrskih strank. Nočemo, da bi tuje sile lahko kupile vpliv v finskem političnem
življenju.

Vsi politiki bi bili zelo začudeni, če bi vlada države članice začela financirati naše nevladne
organizacije za politične kampanje. Poznati bi hoteli vsaj vir denarja in morebitne motive.

Predstavnik četverice Tony Blair je v svojem govoru prejšnji teden v Herzliji izpostavil
dvojne standarde, ki se jih tako pogosto uporablja v evropskih odnosih do Izraela. Rekel
je, naj za vlado Izraela ne uporabljamo pravil, ki jih niti v sanjah ne bi uporabili za svojo
državo.

Zato mora Evropski parlament podpreti izraelske zakonodajalce pri zagotavljanju
preglednosti, namesto da jih napada z lažnimi obtožbami in se vmešava v demokratični
zakonodajni postopek.

Ali se kot Evropejci popolnoma zavedamo, da projekti nevladnih organizacij, ki jih financira
EU, ne spodbujajo vedno miru, ampak delujejo proti medsebojnemu razumevanju ter
ustvarjajo nezaupanje in sovražnost med Izraelci in Palestinci?
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Zato je ta nova zakonodaja pomembna tudi za evropske davkoplačevalce, da bomo vedeli,
kako se na tem področju porablja naš denar.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Gospod predsednik, govori se, da je treba, preden podpišeš
pogodbo z banko, prebrati drobni tisk na koncu strani. Pri vprašanju, o katerem
razpravljamo danes, je pomembno prebrati, kaj je zapisano na samem koncu vprašanja.
Avtorji sprašujejo, kako bo ta zadeva vplivala na prihodnost odnosov med EU in Izraelom.
Moj odgovor je, da bo imela zelo ugoden vpliv, saj danes pravimo, da imamo na Bližnjem
vzhodu partnerico, ki je demokracija, in da so tam ljudje, ki hočejo previdno ravnati z
evropskim denarjem in ki hočejo nadzorovati, kako se ta denar porabi. Je edina država v
regiji, kjer so tako skrbni z evropskim denarjem. Nedaleč od te države milijoni evrov
izginjajo brez sledu in ne vemo, kako se porablja ta denar. Če smo danes lahko za trenutek
zadovoljni,je to zato, ker spodbujamo demokracijo v Izraelu. Govorimo, da je demokratična
država in da gradi demokracijo v skladu z našimi standardi. Evropski parlament je med to
razpravo dosegel nekaj izjemnega. V dobri veri smo zagovarjali nevladne organizacije v
Izraelu – organizacije, ki se ne počutijo ogrožene – in jih ščitimo pred zakonodajo, ki še
ni začela veljati. Želim si, da bi bilo to dobro sporočilo te razprave.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Trend restriktivnih zakonov v Izraelu kaže na vse večji
prepad med idealom izraelske demokracije kot edine realne bližnjevzhodne demokracije,
kot radi s ponosom poudarimo, in dejanskim stanjem, ki je, ob vsej nedvomni demokraciji,
tudi zatiranje legitimnih pravic sosednjega palestinskega naroda do samoodločbe, do svoje
države in svobode.

Ker je to državna politika Izraela, je vsak, naj si bo posameznik, nevladna organizacija, ki
temu nasprotuje, slej ko prej sovražnik Izraela v narekovaju. Težko, nemogoče je biti
demokracija za visokim zidom in takrat, ko istočasno zatiraš drugega. To je iluzija.

Zatorej se bo moral Izrael odločiti, ali bo ostal demokracija in se razvijal demokratično na
način, da bo priznal in omogočil demokratične pravice sosednjega naroda, Palestincev, ali
pa bo vztrajal pri sedanji politiki onemogočanja teh pravic in se počasi potapljal v lastno
nedemokratičnost, zaprtost, omejenost, ksenofobijo in zatiranje svoje civilne družbe. Tako
politiko do Palestincev bo Izrael žal neizogibno plačal z uničenjem lastne izraelske
demokracije.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Gospod predsednik, komisarju Füleju bi se zahvalila za
zelo jasne besede o izraelski civilni družbi – ki je zelo živahna, kot vemo –, toda tudi za
njegovo kritiko zakona, ki je bil spremenjen.

Ena izmed stvari, ki se mi zdi v procesu, ki poteka, zelo pozitivna, je, da so bili dejansko
spremenjeni nekateri zelo slabi deli zakona. Vendar pa še vedno obstajajo nekatera
vprašanja, ki jih bodo morali poslanci kneseta podrobno preučiti. Omenili ste eno izmed
njih – dejstvo, da zasebno financiranje ni del zakona, ki zahteva preglednost. Zelo dobro
vemo – tudi v naših državah –, da obstaja zasebno financiranje in bi morala biti preglednost.
Nekdo drug je dejal, da bi morale biti politične stranke odprte glede tega, kateri posamezniki,
podjetja itd. jih financirajo. V moji državi so težave glede tega.

To je stvar, za katero kljub vsemu prijateljstvu do Izraela in kneseta upam, da bo še
spremenjena, tako da bo civilna družba v Izraelu tako pregledna, kot večinoma že je, vendar
pa se bo tudi v prihodnosti aktivno zavzemala za mir v regiji.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Ni dvoma, da je Izrael demokratična država, vendar nobena
država, ki je demokratična, ni imuna pred nedemokratičnimi postopki in pritiski.
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V tem primeru, ko gre za pritisk na organizacije, ki niso vladne, v Izraelu, gre za
nedemokratične postopke in na njih smo bili opozorjeni v času, ko smo kot delegacija
obiskali Izrael, in tudi v več kontaktih, ki sem jih imel jaz sam v Bruslju, sem se o tem
prepričal.

Tukaj govorimo danes o enem zakonu. V resnici gre tukaj za tri zakone, ki vsak na svoj
način v bistvu postavljajo nevladne organizacije in tiste, ki z njimi sodelujejo, v nek sumljiv
položaj in to ni dobro za nobeno demokracijo. Kar zadeva vpliv naše razprave tukaj na
mirovne pogovore, moram reči to, da je mirovnim pogovorom doslej najbolj škodoval
zunanji minister Liberman z izredno nesprejemljivo izjavo o tem, da bo Izrael nadaljeval
z gradnjo naselij na okupiranih ozemljih.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, najprej bi se zahvalila Izraelu, da
je resno vzel številne pomisleke glede svoje predlagane zakonodaje in da je vsaj nekoliko
omilil določbe.

Od nevladnih organizacij (NVO) se že leta zahteva, da razkrijejo svoje vire financiranja na
povsem pregleden način in da te informacije objavijo tudi na svojih spletiščih. Cilj
načrtovane zakonodaje so, čeprav je omiljena, samo določene nevladne organizacije:
najprej organizacije za človekove pravice in nato organizacije, ki so javno financirane. To
vključuje na primer javni denar iz Združenih narodov ali Evropske unije. Nasprotno skrajne
desničarske skupine ali nevladne organizacije, ki so zasebno financirane in ki na primer
podpirajo gradnjo nezakonitih naselbin, niso predmet zakonskih omejitev in jim ni treba
razkriti svojih virov financiranja. Težava s predlagano zakonodajo se skriva v neenakem
obravnavanju.

Štefan Füle,    član Komisije. – Gospod predsednik, današnja razprava je ponovno pokazala
velik pomen, ki ga vsi v Evropski uniji pripisujemo civilni družbi. Svobodna in dejavna
civilna družba podpira razvoj zdrave demokracije.

Zabeležil sem številne pripombe, ki ste jih podali danes, in jih bom prenesel našim izraelskim
partnerjev. Našel bom tudi način, da obvestim visoko predstavnico in podpredsednico o
določenih vidikih naših razprav, saj je naša predstavnica v četverici in učinkovito zagotavlja,
da ima Evropska unija še naprej zelo pomembno vlogo v bližnjevzhodnem mirovnem
procesu.

Preden zaključim, bi podal še dve zelo pomembni pripombi. Prva je, da bomo še naprej
zagotavljali financiranje za nevladne organizacije za ustrezne projekte, ki so skladni z
našimi cilji. Drugič, nadaljevali bomo dialog z izraelskimi oblastmi v okviru obstoječih
političnih dogovorov. Dialog s tem zelo pomembnim partnerjem mora ostati odprt na
vseh ravneh in kanalih.

Naj vam za konec zagotovim, da bo Komisija še naprej spremljala to zadevo in se bo pri
naših izraelskih partnerjih še naprej zavzemala za spodbujanje in nadaljnje olajšanje,
namesto omejevanje, dela dejavnega sektorja nevladnih organizacij.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

Olga Sehnalová (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Prostovoljske organizacije so zakonit in
bistven sestavni del civilne družbe v normalni demokratični državi. Vendar pa je enako
zakonito zahtevati preglednost v zvezi z njihovimi financami v smislu javnih in zasebnih
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virov. Vprašanje, ki ga je treba obravnavati, je torej uravnotežena in specifična zakonodaja
za zagotavljanje te preglednosti. Zato bi bilo dobro k temu vprašanju pristopiti objektivno,
brez predsodkov in z zaupanjem v delo naših demokratično izvoljenih kolegov v izraelskem
knesetu.

13. Stanje reke Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka
(razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor o stanju reke
Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka, ki so ga Komisiji v
imenu Skupine S&D postavili Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen in
Adrian Severin (O-0092/2010 - B7-0452/2010).

Paolo De Castro,    avtor. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, reka Jordan
predstavlja veliko dragocenost ne samo kmetijskega, temveč tudi gospodarskega pomena
za ozemlje Jordanije, Izraela in Palestine, njeno propadanje pa nas mora vsekakor skrbeti.

Treba je poudariti, da se vsako leto preusmeri približno 98 % 1,3 milijarde kubičnih metrov
naravne sladke vode v spodnjem toku reke in da dolgim odsekom reke grozi izsušitev. To
ne uničuje samo biotske raznovrstnosti, temveč predvsem onemogoča dostop lokalnega
prebivalstva do vode. O hudem propadanju reke Jordan je spregovorilo več mednarodnih
akterjev, vključno z Evrosredozemsko parlamentarno skupščino in senatom Združenih
držav Amerike.

Tudi mi moramo zahtevati posredovanje, ne samo od lokalnih vlad in organov, temveč
tudi od Sveta, Komisije in držav članic, ki morajo zagotoviti tehnično in finančno pomoč
za sanacijo reke Jordan. Kot je navedeno v skupni resoluciji, ki so jo podpisale vse politične
skupine, ki se jim zahvaljujem za tako močno podporo, moramo Komisijo predvsem
prositi, da ta projekt jasno in natančno upošteva tudi v svojih akcijskih načrtih sosedske
politike z Izraelom, Jordanijo in palestinskimi oblastmi.

Začetni korak bi lahko bil oblikovanje skupne študije o stanju reke Jordan. Dobro se
zavedamo, da je voda dragocena, neodtujljiva dobrina, zato bi rad poudaril, da pravična
porazdelitev vode pomeni posvečanje enake pozornosti zahtevam vseh skupnosti v regiji.
To je izjemno pomembno, če želimo doseči trajen mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu.

Nadaljevanje mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci v teh zadnjih dneh spremljamo
z nekaj upanja, saj je upravljanje vodnih virov opredeljeno kot ena izmed temeljnih točk
teh pogajanj. Upamo, da bodo vlade, lokalne skupnosti in organizacije civilne družbe v
teh državah in na teh ozemljih začele čim prej uspešno sodelovati, da bi rešile spodnji tok
reke Jordan. To je njihova dolžnost: ne samo zaradi visokega simboličnega pomena te reke,
temveč predvsem zaradi izboljšanja življenjskih razmer lokalnih skupnosti.

Štefan Füle,    član Komisije. – Gospod predsednik, spoštovani poslanci, želel bi se vam
zahvaliti za to priložnost, da lahko razpravljamo o kritičnem stanju voda na Bližnjem
vzhodu.

Evropska unija meni, da je voda razlog za resno zaskrbljenost v tej regiji, sam pa sem
zaskrbljen prav tako kot spoštovani poslanci tega parlamenta, saj so za to regijo značilni
pomanjkanje vode, omejeni vodni viri in slabšanje kakovosti vode, kar bodo verjetno še
bolj poslabšali vplivi podnebnih sprememb.
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Zavedamo se vplivov, ki jih to lahko ima na ljudi v regiji, na okolje in regionalno varnost.
Evropska unija meni, da je voda prednostna naloga pri vzpostavitvi miru v regiji, ta
regionalni izziv pa zahteva regionalno rešitev.

Kot veste, Evropska unija sodeluje pri spodbudnih nujnih korakih, ki vodijo k celovitem
mirovnem sporazumu med Izraelom in Palestinci, v katerem voda poleg meja, beguncev,
Jeruzalema in varnosti predstavlja eno izmed „zadnjih statusnih vprašanj“, ki jih je treba
še rešiti.

Evropska unija prepoznava posebne razmere v porečju spodnjega toka reke Jordan ter
potrebo po učinkovitejšem upravljanju z vodami, vključno z rečnimi pritoki. Zato smo z
vsemi sosedskimi stranmi vključeni v niz dejavnosti na nacionalni, podregionalni in
regionalni ravni. Podpiramo vodne reforme in politike, ki spodbujajo uporabno trajnostnega
upravljanja z vodami.

Evropska unija z evropsko sosedsko politiko in drugimi ukrepi spodbuja ukrepe za krepitev
zaupanja, ki podpirajo čezmejno sodelovanje in povezujejo skupnosti za vodne vire, ki
imajo skupne skrbi glede vode.

Dejavnosti Evropske unije so usmerjene v krepitev zaupanja različnih vodnih organov in
uporabnikov, zbiranje in posredovanje podatkov, dostopnost obdelane odpadne vode,
ukrepe za ohranjanje voda, vključno z vodnimi omrežji, ter učinkovite namakalne sisteme.

Prizadevanja Evropske unije so usmerjena tako v povpraševanje in oskrbo na področju
vodnega sektorja in ustvarjajo pogoje, ki bodo v prihodnosti omogočili celovito upravljanje
z vodnimi viri.

Evropska unija v teh prizadevanjih ni sama. Dejavni so tudi države članice in drugi donatorji,
mi pa svoje dejavnosti tesno usklajujejo z njimi, da bi poskrbeli za dopolnjevanje.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,    v imenu skupine PPE. – (EL) Gospod predsednik,
gospod komisar, gospe in gospodje, Evropski parlament je naredil zelo pozitiven korak,
ko je poudaril izziv, ki ga reka Jordan predstavlja danes. Evromediteranska parlamentarna
skupščina je pripravila posebno študijo o reki Jordan in njeni dolini, v svojih resolucijah
pa je zahtevala njuno zaščito, saj je reka Jordan spomenik naše svetovne dediščine, verski
in kulturni simbol milijonov ljudi po vsem svetu ter ekološko, turistično in gospodarsko
sredstvo za to območje.

Današnji cilj je torej poudariti njene probleme in potrebe po ukrepih za njeno zaščito,
pospešiti prizadevanja Evropske unije – Komisija je omenila ta prizadevanja, mi pa smo
se jih dotaknili ob drugih priložnostih med pripravo skupnega stališča – in pozvati k
regionalnemu sodelovanju pri pravičnem dostopu za prebivalce držav na bregovih reke
Jordan ter k prevzemanju skupne odgovornosti za njeno zaščito.

Predlog resolucije poudarja tudi najboljše prakse, kot so poseben osrednji načrt, ki ga je
pripravil Izrael in ki poziva k izmenjavi najboljših praks ter strokovnega znanja, saj reka
Jordan predstavlja vprašanje, ki je skupno celotnemu območju. Pomembno je tudi to, da
so poudarjena dejanska tveganja: ne samo pomanjkanje vode, ne samo onesnaženje, temveč
tudi izguba biotske raznovrstnosti in tveganje izsušitve reke, če se ne bo ukrepalo.

Da bi poudaril to mednarodno in regionalno sodelovanje, predlog priporoča ustanovitev
posebnega odbora za dolino rekel Jordan, v kateri bi lahko države, na katere reka Jordan
vpliva neposredno (Izrael, palestinska ozemlja, Jordanija), sodelovale skupaj z drugimi
državami na območju, kjer reka Jordan izvira, tj. z državami, ki do nje prav tako nosijo
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svoj delež odgovornosti, kot sta Libanon in Sirija. Mislim, da bo ta resolucija dobila podporo
na plenarnem zasedanju in da bo sporočilo, ki ga bo poslal Evropski parlament, dobro
oblikovano, pravilno usmerjeno in trdno.

Véronique De Keyser  , v imenu skupine S&D. – (FR) Gospod predsednik, kot je bilo rečeno,
je stanje v zvezi z Mrtvim morjem in reko Jordan izredno zaskrbljujoče, saj je napovedano,
da se bo reka preprosto izsušila, če se do leta 2011 ne bo nič spremenilo.

Če na mednarodni in regionalni ravni ne bodo sprejeti nikakršni ukrepi, da bi se to ustavilo,
bo takšno stanje povzročilo izredno hudo izgubo na področju kulturne dediščine, biotske
raznovrstnosti – kar je omenila že gospa Kratsa-Tsagaropoulou – pa tudi varnosti in
gospodarstva regije.

Želela bi vas opozoriti na NVO, ki je sprejela po mojem mnenju resnično izjemno pobudo.
Ta NVO, Prijatelji zemlje Bližnjega vzhoda, se je odločila, da organizira srečanje palestinskih
in izraelskih županov, ki živijo ob reki, da jih zbere in spodbudi k premisleku o tem, kaj
lahko storijo, da bi nekoliko izboljšali razmere.

Združenje in župani so opravili nekaj zanimivih študij v zvezi z ukrepi, ki bi jih lahko vsaka
država sprejela, ter vplivi, ki bi jih ti ukrepi lahko imeli. Ti obsegajo vse od suhih stranišč
do drugačnih načinov kmetovanja in sprememb pri vrstah pridelkov, ker vsrkavajo preveč
vode in tako dalje. Obstaja širok niz ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti. To torej ni politična
razprava, čeprav dobro vemo, da takoj, ko začnemo govoriti o vodi v tej regiji, zadeve
postanejo politične.

Mislim, da lahko vsak to podpre, in želela bi, da bi zelo jasni sklepi tega poročila bili navdih
za Evropo in Komisijo v odnosih, ki jih imata s temi državami, predvsem prek akcijskih
načrtov.

Vendar pa je tu en odstavek, ki mu pripisujem velik pomen – odstavek E –, ki pravi, da
izraelski naseljenci čezmerno izkoriščajo vodo. To je res; to so potrdila poročila Svetovne
banke in organizacije Amnesty International. S tem se spet vrnemo v osrčje politike, vendar
je to tudi resnica, ki jo je včasih treba povedati. V osrčje resolucije je sicer nismo postavili,
vendar pa ji pripisujemo velik pomen.

Antonija Parvanova,    v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, kot podpredsednica
Odbora za energijo, okolje in vodo skupščine Euromed sem lani februarja med obiskom
na terenu imela priložnost, da so ogledam dejansko in zaskrbljujoče ekološko stanje reke
Jordan.

V Posebnem poročilu o stanju v dolini reke Jordan, o katerem sem poročala, je poudarjeno,
da morajo vse zadevne strani – predvsem Izrael, palestinske oblasti in Jordanija, a tudi
Libanon in Sirija – poiskati skupno rešitev za dva najbolj pereča problema: enakomerno
porazdelitev vode, pri kateri se spoštujejo potrebe vseh ljudi v regiji, in za zdravo in
zaščiteno okolje za prihodnje generacije.

Prvi korak, opredeljen v našem poročilu, je ta, da se morajo Izrael in palestinske oblasti
dogovoriti o skupnih podatkih o porazdelitvi razpoložljive vode in demografiji, ki bodo
predstavljali izhodišče za prihodnja pogajanja, kajti do zdaj so obe strani in tudi neodvisna
poročila prikazovali različne številke.

Eden izmed naših glavnih sklepov je, da je treba, če želimo problem vode rešiti s
sodelovanjem, izvajati načrte za skupno administracijo, enakopravno odločanje in skupno
upravljanje vodnih virov v regiji. Mislim, da se priporočila, ki jih vsebuje naše poročilo,
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ujemajo s področji, na katerih ima Evropska unija pravo strokovno znanje in bi se lahko
vključila kot dejaven akter ter s tem utrla pot prihodnjemu partnerstvu med vključenima
stranema.

Za konec bi vas želela spomniti, da medtem, ko potekajo prizadevanja za obnovo pogovorov
glede celovitega mirovnega sporazuma, stanja v dolini reke Jordan ne smemo izrabljati za
politične in ideološke namene.

Upam, da bo naša današnja razprava prinesla koristi interesom vseh strani v regiji in
pripeljala do otipljivih in nepristranskih sklepov za dejavno vključevanje Unije v iskanje
prihodnjih trajnih rešitev.

Margrete Auken,    v imenu skupine Verts/ALE . – (DA) Gospod predsednik, v celoti se
strinjam s predhodnima govornikoma, vendar bi želela izkoristiti to priložnost in reči, da
sem prepričana, da veliko ljudi tukaj ne razume, kako nemogoče je vztrajati pri tem, da
naj tudi Palestinci nosijo svoj delež odgovornosti. Za to nimajo nobene priložnosti. Koliko
ljudi tukaj ve, da od leta 1965 50 % bregov reke Jordan na Zahodnem bregu zasedajo
izraelski naseljenci? 50%! Poleg tega je bilo 45 % bregov zasedenih v obliki vojaških območij
ali naravnih rezervatov. Palestince so preprosto izključili. Strašna stvar za
Palestince – predvsem v dolini reke Jordan – je ta, da so zato, ker pri njih nismo videli
silovitega odpora, preprosto pozabljeni. Če ni nobenega vojaškega posredovanja, če se ne
zgodi nič strašnega, so preprosto pozabljeni.

To je seveda strašno sporočilo, ki ga pošiljamo predvsem ubogim Palestincem – da se
morajo potruditi, da bi bili opaženi – in tudi zelo glasno. Ta problem je treba rešiti. Vendar
pa ne smemo pozabiti, da je, če je to sploh mogoče – če je mogoče – trpljenje Palestincev
na tem območju celo še hujše kot na drugih delih Zahodnega brega in da trenutno nimajo
prav nobenih možnosti, da bi izpolnili odgovornost, ki bi jo morali prevzeti. Zato je
potrebna celovita rešitev in zato moramo premisliti tudi o politični sliki. Ne gre samo za
Izrael, ne gre samo za Sirijo in ne gre samo za Jordanijo – ne! Vendar pa se Palestinci ne
morejo vključiti, vse dokler ne dobijo možnosti, da se vključijo.

Charles Tannock,    v imenu skupine ECR  .  – Gospod predsednik, voda je zares občutljivo
in potencialno podžigajoče vprašanje na Bližnjem vzhodu. Delegacije na visoki ravni Izraela
in palestinskih oblasti trenutno razpravljajo o pravicah do vode, ki so del celovitega okvira
za vzpostavitev miru.

EU kot članica četverice podpira rešitev z dvema državama, s katero bosta dokončno
zagotovljena mir in stabilnost v regiji. Zato moramo zelo paziti, da ne bomo ogrozili
občutljivih pogajanj, ki trenutno potekajo v Washingtonu. Če za čezmerno izkoriščanje
vode iz reke Jordan krivimo predvsem izraelske naseljence, kar očitno počne
gospa De Keyser, s tem pošiljamo izraelskemu narodu – našim demokratičnim
zaveznikom – napačen signal o stališču EU, ki se ima za pošteno posrednico.

Ohranjanje porečja reke Jordan je pomembno regionalno vprašanje, ki seveda ne zadeva
samo Izraela in Palestincev, vendar nasprotniki Izraela v tem parlamentu in drugje očitno
želijo izkoristiti to vprašanje v svoji nameri, da oslabijo judovsko državo.

S tem ko smo ponovno podlegli temu protiizraelskemu načrtu, tvegamo, da EU v očeh
Izraelcev ne bo vredna privilegirane vloge partnerke za mir.

Willy Meyer,    v imenu skupine GUE/NGL. –  (ES) Gospod predsednik, s posebno oceno
gospe De Keyser ni prav nič narobe. Dejstvo pa je, da je bil v skladu z mirovno pogodbo,
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ki sta jo leta 1994 podpisala Izrael in Kraljevina Jordanija, sklenjen sporazum o sodelovanju
v ekološki obnovi reke Jordan ob skupni meji in o zaščiti njenih vodnih virov.

Poleg drugih sporazumov, ki jih je Izrael podpisal leta 1994, je to sporazum, ki ga Izrael
ni uspel izpolniti. In tu leži naš problem z Izraelom: Izrael ne upošteva sporazumov, ki jih
podpisuje.

Zato je izredno pomembno, da se pobudi, ki jo je leta 2008 dal predsednik Chirac in v
kateri je pozval k pobudi za porečje reke Jordan, da vsebina in zagotovi podpora Evropske
unije.

Menimo, da je zelo pomembno, da se oblikuje komisija za porečje reke Jordan, ki naj bo
tristranski forum sodelovanja pri sanaciji te reke ter oblikovanju in izvajanju politik
ohranjanja in obnove voda. Res je, da so bili Palestinci zaradi neupoštevanja mirovne
pogodbe iz leta 1994 izključeni iz izraelskega varnega območja, vzpostavljenega na
Zahodnem bregu ob spodnjem toku reke Jordan, in da naseljenci nezakonito zasedajo
zemljo, ki jim ne pripada. Ker z zasedanjem prihaja nepravilna in nezakonita uporaba
vode, se k političnemu problemu priključuje še drug problem, ki zadeva okoljsko trajnost.

Leta 2011 naj bi začele delovati nove čistilne naprave za odpadne vode, zato upam, da bo
Evropska unija podprla in spodbudila potrebo po vzpostavitvi komisije za porečje reke
Jordan.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Današnja razprava o stanju reke Jordan je izredno
pomembna za skupino, ki ji pripadam, zato bi v tej dvorani želel, če mi dovolite, predvsem
pozdraviti dejstvo, da se je v to vprašanje vključila naša kolegica Rodi Kratsa, podpredsednica
Evropskega parlamenta.

Rad bi tudi poudaril, kar sami dobro veste, da okoljevarstvene organizacije že dolgo
opozarjajo na kritično ekološko stanje reke Jordan. To je reka, katere umiranje povzroča
nekaj, kar je enako splošni ravnodušnosti.

Na drugi strani pa v časopisih berem, da se kristjani, predvsem pravoslavci, kljub izredno
kritičnim razmeram, še vedno krstijo v reki Jordan.

Vendar pa obstaja nevarnost, da se bo reka do leta 2011 izsušila, kar bi imelo strašne
posledice za že tako krhek ekosistem regije, predvsem pa za Mrtvo morje. To pomeni, da
bo več sto tisoč Palestincev, Jordancev in Izraelcev prizadela ekološka katastrofa.

A razen v smislu ekološkega vidika – kot so poudarili tudi moji drugi kolegi poslanci v tej
dvorani –, ki ga je zagotovo treba nujno obravnavati s pomočjo EU, je stanje reke Jordan
posebej pomembno tudi v smislu spodbujanja regionalnega sodelovanja.

Mislim, da se moramo izogniti stanju, v katerem se njene vode uporabljajo enostransko,
pri čemer se popolnoma zanemarja varnost oskrbe z vodo v regiji.

Sodelovanje med državami, ki mejijo na reko, in lokalnimi skupnostmi, je zato največjega
pomena za sanacijo tega vira, ki je ključen za gospodarski razvoj. S tem se lahko reki Jordan
omogoči, da ponovno postane simbol sodelovanja in sožitja, tudi s kulturnega vidika, če
za to obstaja močna politična volja.

Stanje reke Jordan je pomembno tudi v smislu nadaljevanja neposrednih pogajanj med
Palestinci in Arabci, saj se nadzor nad vodnimi viri nahaja med nerešenimi vprašanji.
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Proinsias De Rossa (S&D).   – Gospod predsednik, ali lahko gospodu Tannocku povem,
da nikakor ni v pomoč, če zanemarjamo dejstvo, da naseljenci namenoma izbirajo tiste
kraje, kjer imajo zagotovljeno dobro oskrbo z vodo, in da s tem oskrbo z vodo odrekajo
Palestincem. Naseljenci niso edini problem, ki je povezan z vodo na tem območju, zagotovo
pa igrajo pri tem svojo vlogo.

Reka Jordan je na žalost prikrajšana za okrog 98 % svojega toka, ker se jo preusmerja v
druge države, vključno z Izraelom. To je čezmejna reka, ki teče skozi približno štiri države,
vključno s palestinskim Zahodnim bregom, ki leži ob reki. Če bi se z njo pravilno ravnalo
in če bo Evropa pravilno igrala svojo vlogo na tem območju, bi to lahko bil vir sprave s
spodbujanjem skupnega upravljanja reke, ki je pomembno kulturno, versko in dejansko
tudi gospodarsko sredstvo te regije.

Če bi sledili vašemu stališču, gospod Tannock, da je vse, kar vključuje najmanjšo kritiko
Izraela, na nek način napad na Izrael, bi to preprosto pomenilo, da nam ni mar za dejstva.
Obstajajo tudi drugi, ki so preusmerili vodo. Prijatelji zemlje, na primer, so na nedavnem
seminarju, ki ga je organizirala moja skupina, Socialisti in demokrati, poudarila, da je reka
Jordan nekoč nosila v povprečju 1,3 milijarde kubičnih metrov sladke vode v Mrtvo morje.
To se je zdaj zmanjšalo na 20–30 milijonov letno. Če ne bomo ukrepali, bo do konca
naslednjega leta reka lahko že mrtva.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, najprej bi rada zavrnila številne
obtožbe, ki prihajajo od zunaj, v nekaterih primerih pa tudi iz Parlamenta in v katerih se
trdi, da o tej temi razpravljamo v napačnem času, potem ko so se mirovna pogajanja že
začela. Parlamentarno vprašanje, ki sem ga pomagala sestaviti, je bilo vloženo v trenutku,
ko nihče izmed nas ni vedel, da se bodo neposredna mirovna pogajanja ponovno začela.
V to področje sem vključena od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ta tema pa je
že dolgo časa predmet razprav v Parlamentu.

Pri tem gre samo za to, da se prepreči dokončna izsušitev spodnjega toka reke Jordan.
Spodnji tok reke se je namreč že spremenil v nič več kot curek. Vsebuje samo odpadno
vodo in prav nič sladke vode. Vsi znanstveniki se strinjajo, da bo čez eno ali dve leti spodnji
tok reke Jordan popolnoma ugasnil.

Zato me skrbi, da je resolucija enako naslovljena na Izrael, Jordanijo, Sirijo in palestinske
oblasti. Spodnji tok reke Jordan se v celoti nahaja v coni C, kar pomeni, da palestinske
oblasti nimajo niti pravice do dostopa do tega območja, kaj šele administrativnih pravic
ali sploh kakšnega nadzora nad njim. Slišali smo že, da palestinske oblasti na tem območju
ne morejo storiti nič. Zato bi ta resolucija morala nagovarjati druge države.

Kadar država, v tem primeru Izrael, uporablja 75 % vode, ki je na voljo v spodnjem toku
reke Jordan, pa čeprav del vode vzamejo druge države, pri tem pa Palestincem ne ostane
skorajda nič vode za življenje, je to politično vprašanje. Ta problem naj bi bil rešen s
Sporazumom iz Osla, od takrat pa nismo dosegli prav nobenega napredka.

Posebna težava v tem trenutku je ta, da Palestinci nenehno skušajo vrtati vodnjake, ki so
potem takoj uničeni, ter da izraelski organ, pristojen za vodo, ki ima monopol, ne vrta
vodnjakov za Palestince, temveč samo za nezakonite naselbine.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, na
začetku bi želela izkazati spoštovanje zvezi ekologov, ki smo jo sprejeli pred nekaj meseci
v Bruslju, združenju Izraelcev, Jordancev in Palestincev. To združenje je oblikovalo nekaj
odličnih poročil o stanju v regiji, o stanju reke Jordan in o nevarnosti njenega izginotja.

08-09-2010Razprave Evropskega parlamentaSL112



Evropska unija, ki dodeljuje precejšnja finančna sredstva razvojnim projektom na Bližnjem
vzhodu, mora igrati večjo vlogo pri pripravi in izvajanju načrta reševanja reke, ki bo
vključeval vse strani v regiji. Države, ki mejijo na reko, kot so Sirija, Jordanija in Izrael,,
preusmerjajo njen velik del, medtem ko so Palestinci – kot je nekdo pravkar dejal – deležni
le 5 % tega vira.

V dolini reke Jordan izraelski naseljenci porabijo šestkrat več vode kot Palestinci, predvsem
z močno onesnažujočim kmetijstvom, ki je namenjeno za izvoz kmetijskih pridelkov v
Evropo. Širjenje teh naselbin z njihovo bujno vegetacijo se mora ustaviti, prav tako kot se
mora ustaviti uničevanje beduinskih taborov in njihovih vodnih cistern, kar se je zgodilo
letos poleti, pred nekaj tedni. To je norost!

Naša prednostna naloga mora biti ohranjanje pravične porazdelitve vode v regiji.

Mário David (PPE).   – (PT) Kot Evropejci smo vsi zaskrbljeni zaradi ekološke katastrofe,
o kateri razpravljamo danes, čeprav se ta dogaja zunaj območja Evropske unije.

Pojem trajnostnega razvoja, v katerega verjamemo, nima upravnih meja ali verskega
prepričanja. Planet razume kot celoto, ne kot vsoto njegovih delov. Zato reka Jordan
predstavlja problem za vse človeštvo, ne samo za ljudi in skupnosti, ki čutijo neposredne
posledice pomanjkanja vode ali njene slabe kakovosti. Naš razum nam pravi, da moramo
„misliti globalno in delovati lokalno“. Danes smo tu, da bi storili prav to: mislili globalno.

Kot Evropska unija moramo prispevati k lokalnem delovanju kot načinu zmanjšanja in
zaustavljanja nenehnega slabšanja toka in kakovosti reke Jordan. EU že ima na voljo
zakonodajni in institucionalni okvir ter orodja, s katerimi lahko ukrepa ali pomaga ukrepati.
Govorim o Uniji za Sredozemlje, njenem sekretariatu in Skladu za evro-sredozemske
naložbe in partnerstvo (FEMIP), ki ga upravlja Evropska investicijska banka. To je seveda
vprašanje, ki ga bo parlamentarna delegacija, ki ji predsedujem, tesno spremljala v naših
odnosih z državami Bližnjega vzhoda.

Jasno je, da morajo vsak ukrep, ki vodi k reševanju te okoljske tragedije, izvajati države in
lokalni organi, katerih ljudje bodo imeli od tega neposredne koristi. Na podlagi tega bi rad
poudaril dve zamisli, ki se pojavljata v resoluciji. Prva je vzpostavitev komisije za upravljanje
porečja celotne reke Jordan, ki naj bi jo sestavljali predstavniki držav ali oblasti, ki
uporabljajo njeno vodo. Evropa lahko tu pomaga na primer z izkušnjami Mednarodne
komisije za zaščito Rena. Drugič, najboljšo prakso je mogoče podpreti in razširiti na
projekte, ki jih Unija izvaja skupaj z Jordanci, Izraelci in Palestinci, predvsem pa na projekte,
ki jih podpirajo Prijatelji zemlje Bližnjega vzhoda, ki jih je gospa De Rossa danes že pozvala,
da naj pomagajo pri učinkovitemu in ustreznemu upravljanju vodnih virov v porečju reke
Jordan.

Na koncu, gospod predsednik, in v še širšem okviru, bi želel poudariti primer sodelovanja
in mirnega sožitja, ki ga predstavlja ta načrt. Medtem ko pozdravljamo in spodbujamo
vrnitev novega procesa neposrednega dialoga med Izraelom in Palestinsko nacionalno
oblastjo, čeprav hkrati obžalujemo odsotnost EU v tem procesu, pozdravljamo neposredno
vključenost obeh strani.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Problem izsuševanja reke Jordan je nedvomno resen
regionalni okoljski problem, ki vpliva na ekosistem celotnega območja in življenje ter
zdravje njegovih prebivalcev. Dolgotrajno čezmerno črpanje vode je skupaj z
onesnaževanjem in sušo glavni vzrok za to stanje, tako kot tudi nezmožnost zagotoviti
učinkovito upravljanje voda.
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Kot so že povedali nekateri poslanci, se več kot 90 % rečnega toka izčrpa za zaloge pitne
vode in zlasti za namakanje kmetijskih zemljišč in industrijo. Letni tok je s prejšnje ravni
1,3 milijarde kubičnih metrov padel na približno 100 milijonov kubičnih metrov. Zaradi
političnega spora je ta okoljski problem očitno težje rešljiv.

Vendar pa ni potrebno, da bi voda bila vir spora. Lahko je tudi primer pozitivnega
dejanskega sodelovanja v regiji in lahko igra tudi ključno vlogo pri vzpostavitvi vzajemnega
zaupanja. Mir, ki temelji na vsakodnevnem sodelovanju in skupnih vrednotah, ima več
možnosti od katere koli rešitve z okrogle mize.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe
in gospodje, čedalje večje izsuševanje reke Jordan je neposredna posledica tragedije, ki jo
doživlja Palestina. Voda je močno politično vprašanje. Tega ne smemo pozabiti.

Spomnimo se nekaterih dejstev: Svetovna banka nam sporoča, da je milijon in pol
prebivalcev območja Gaze že dve leti brez klora, ki je bistvenega pomena za dezinfekcijo
vode; pred bombardiranjem januarja 2009 ni imelo dostopa do vode 50 % domov , torej
si lahko predstavljate, kako je danes. Zdravniki brez meja pravijo, da je danes, po napadih
izraelske vojske na infrastrukturo, 90 % vode, s katero se oskrbujejo prebivalci, neustrezna
za pitje. Vsak dan se zaradi uničenja infrastrukture v Gazi v Sredozemlje izpusti 80 milijonov
litrov odpadne vode, ki je ni mogoče obdelati.

Res je, da je baronica Ashton večkrat obiskala Gazo, a kje je politični pogum za to, da bi
se v Izrael uvedli enaki standardi, kakršne imamo v Evropi? Ali morajo izraelski naseljenci
imeti monopol nad čisto vodo, kot ga imajo nad zemljo? Evropska unija mora zaradi tega
ustaviti pridružitveni sporazum s sedanjo izraelsko vlado, ki je še vedno gluha za vse naše
prošnje, medtem ko zasedba ozemlja in naselbine, ki so nezakonite, še vedno ostajajo.
Brez pravice ne bo miru.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Kot smo na današnji razpravi že večkrat slišali
in kot bomo gotovo slišali še enkrat, je reka Jordan nepredstavljivega kulturnega, okoljskega
in gospodarskega ter seveda tudi političnega in strateškega pomena. Izkoriščanje in zloraba
reke sta torej nesprejemljiva. Njen tok se od leta 1964 preusmerja v Izrael in tudi v druge
države: V Jordanijo, Libanon, Sirijo in druge države, ki so bile tu omenjene. Mnoge izmed
teh držav reko uničujejo in jo onesnažujejo. Po trditvah okoljevarstvenikov je zloraba reke
Jordan skorajda uničila njen celoten ekosistem. Za izboljšanje njenega trenutnega stanja
bi bila potrebna desetletja.

V skladu z ocenami je reka Jordan z okoljskega vidika ena izmed stotih najbolj ogroženih
krajev na svetu. Seveda je to dejstvo tudi posledica razmer, v katerih se Izrael in okoliške
arabske države ne morejo dogovoriti o ohranitvi in zaščiti reke, zato sem trdno prepričana,
da bi se Evropska unija morala zelo dejavno vključiti v ta proces tako, da bi finančna pomoč
za razvojne projekte na območjih Bližnjega vzhoda bila na primer odvisna od obnovitve
spodnjega toka reke.

Richard Howitt (S&D).   – Gospod predsednik, tekma za vodo lahko zaostri – ali celo
zaneti – spor, bodisi da gre za taljenje ledenikov v državah Jammu in Kašmir, za napetosti
med državami srednje Azije zaradi osiromašenega Aralskega morja, rivalska plemena, ki
se borijo za site vode med Sudanom in Somalijo ali dejansko za spodnji tok reke Jordan,
o katerem razpravljamo zdaj.

Sanacija reke Jordan in sodelovanje, ki je potrebno za njeno uresničitev, bi lahko tudi
povečala obete za mir. Nesmrtnost so tej reki podelile svete knjige judovstva, krščanstva
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in islama, v katerih jo povezujejo s prerokoma Mojzesom in Elijo oziroma opisujejo kot
mesto, kjer so pokopani štirje spremljevalci preroka Mohameda. Reko Jordan so prečkali
Izraeliti, ki jih je vodil Jozue, in prav tu se je zgodil tudi čudež, Jezusova hoja po vodi.

Da bi njene vode bile deležne zaščite v korist današnjih prebivalcev regije in zato, da bi
prihodnje generacije lahko tam živele v miru in blaginji, ne bi smeli potrebovati še enega
čudeža.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Mislim, da je pristranska resolucija oziroma pristop k stanju
reke Jordan v okviru nadaljevanja mirovnih pogajanj med Izraelom in palestinskimi oblastmi
neprimerna.

Vodni viri so občutljiva tema na Bližnjem vzhodu in o njej bi morali razpravljati ob koncu
pogajanj, da bi se izognili kakršni koli škodi mirovnemu procesu. EU ne sme dovoliti, da
bi iz tega po nepotrebnem naredila politično vprašanje, in spodbujati mora k podpisu
regionalnega sporazuma o sanaciji reke Jordan.

Ker menim, da je reka Jordan regionalno vprašanje, pozdravljam stalno sodelovanje med
izraelskimi in palestinskimi oblastmi na področju upravljanja vode. Skupni prispevki obeh
držav so pripeljali do nedavne odobritve 61 izmed 96 ukrepov, ki so bili predlagani za ta
namen. Kljub temu je problem nezadostnih vodnih virov še vedno nerešen.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Sanacija reke Jordan je večplastno vprašanje, saj je univerzalnega
zgodovinskega in verskega pomena. Problemi, s katerimi se sooča, vključujejo ekološka
in humanitarna vprašanja ter vprašanja s področja mednarodne varnosti, ki se med seboj
prepletajo.

Mislim, da mora ta razprava predvsem govoriti o tem, kako fizično rešiti reko, ne pa
kritizirati bodisi eno bodisi drugo vključeno stran. Če projekt reševanja uspe, bo to posredno
vplivalo na vse druge vidike. Zato menim, da odstavek E v osnutku resolucije ni neposredno
povezan s zadevnim vprašanjem, kar lahko povzroči neželeno zmedo.

Evropska unija lahko da in mora dati velik prispevek k prehitevanju negativnega vpliva,
ki bi ga lahko povzročil popoln propad in na koncu izginotje slavne reke. Evropska unija
mora igrati dejavnejšo vlogo v pogajanjih med vključenima stranema in pomagati pri
vzpostavitvi ravnovesja.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, vemo, da reka Jordan zaradi svoje lege
na mejah več držav igra pomembno vlogo v politiki Bližnjega vzhoda. Čeprav je reka
pomagala pri vzpostavitvi miru med Izraelom in Jordanijo, in sicer na podlagi pogodbe,
ki Jordaniji dovoljuje, da črpa večje količine vode, je stanje v primeru Sirije ravno nasprotno.
Javna skrivnost je, da je strah Izraela, da bi mu Sirija lahko odvzela vodo, pravi razlog za
to, da Izrael ne želi vrniti Golanskega višavja.

Če se je reka Jordan zaradi nenehnega izčrpavanja vode res spremenila v curek odpadne
vode, kar je verjetno cena, ki jo bo treba plačati za ozelenitev puščave, se bodo razmere na
Bližnjem vzhodu v bližnji prihodnosti nedvomno poslabšale zlasti zato, ker nekateri
voditelji Hamasa govorijo, da je osvoboditev celotne regije med Sredozemljem in reko
Jordan moralna in verska dolžnost.

Vendar pa ima pomanjkanje vode v reki Jordan tudi širše posledice, saj se z izsušitvijo reke
Jordan zmanjšujejo tudi količine vode, ki pritekajo v Mrtvo morje. Zato se bodo možnosti
za spor in območje spora povečali. V naši strategiji za Bližnji vzhod bi morali to upoštevati.
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Véronique De Keyser (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, hvala, ker ste mi dovolili, da
pojasnim nekaj, za kar se zdi, da pravkar nisem imela priložnosti prepričljivo storiti.

V zvezi z vprašanjem izkoriščanja vode in čezmernega izkoriščanja vode v naselbinah bi
želela svoje kolege poslance opozoriti na Posebno poročilo o stanju v dolini reke Jordan,
ki ga je pripravila parlamentarna skupščina Euromed, ki sama večkrat citira iz poročila
Svetovne banke z naslovom Ocena omejitev za razvoj palestinskega vodnega sektorja in
iz poročila organizacije Amnesty International Nemirne vode in tako dalje. V teh poročilih
so navedene natančne številke o tem izkoriščanju, ki so štiri do petkrat večje med Izraelci.
Moje številke segajo od ena do šest. To so torej dejstva; žal mi je, toda jaz jih nisem
dokumentirala.

Marija Nedelcheva (PPE).   – (BG) Evropska unija je odgovorna partnerka in prek svoje
zunanje politike sprejema delež skupne odgovornosti za dogodke v svetu. Kot donatorja,
vključena v financiranje razvojnih projektov na Bližnjem vzhodu, in kot dejavna udeleženka
v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, mora Evropska unija, predvsem pa Evropski
parlament, oblikovati svojo strategijo za sanacijo reke Jordan in dati k njej svoj prispevek,
da bi ohranila pomen reke kot vira življenja v tej regiji.

Samo pred nekaj meseci je NVO Prijatelji zemlje Bližnjega vzhoda opozorila, da se lahko
reka Jordan v enem letu izsuši, če države v regiji ne bodo ukrepale. Padec gladine reke
pomeni tudi posledice za celotno podnebje in pokrajino v regiji. To stanje lahko čisto zares
ogrozi zagotavljanje preživetja prebivalcev v regiji, kjer je namakanje težko izvedljivo.
Poleg povsem pragmatičnega vidika teh problemov ne smemo pozabiti, da je reka Jordan
tudi močan duhovni simbol.

Ena izmed osnovnih lastnosti Evropske unije je ravnovesje med vrednotami in
pragmatizmom. Zato bodimo torej še naprej odgovorni politiki in s skrbjo za reko Jordan
še enkrat pokažimo naš edinstven evropski pristop.

Štefan Füle,    član Komisije. – Gospod predsednik, čezmejni izzivi zahtevajo skupna
prizadevanja. Evropski parlament je upravičeno opozoril na potrebo po sodelovalnem
pristopu na tem področju. Evropska unija podpira duh sodelovanja, ki je potreben za
obravnavanje resnih izzivov, ki jih povzroča voda v regiji Bližnjega vzhoda, ter zagovarja
reševanje problemov pri viru, ne zgolj odpravljanje kasnejših simptomov.

Dovolite mi, da za konec potrdim, da bo Evropska unija še naprej prispevala k
prizadevanjem za ublažitev pomanjkanja vode v tej regiji in za zagotavljanje virov čiste
vode ob ohranjanju okolja in zaščiti pitne vode za ljudi v regiji. Evropska unija bo še naprej
podpirala dejavnosti, ki spodbujajo prihodnjo sanacijo reke Jordan in možno prihodnjo
vzpostavitev skupnega in povezanega upravljanja porečja reke, če se bodo države v regiji
tako odločile.

Evropska unija bo še naprej podpirala dialog in spodbujala čezmejno sodelovanje pri
vprašanjih v zvezi z vodo med različnimi sosedami v tej regiji, s čimer bo prispevala k
vzpostavitvi zaupanja. Same sosede pa si morajo prav tako resno prizadevati in dati politično
zavezo za usklajevanje razpoložljivih virov in povpraševanja. To vključuje ne samo vlade,
temveč tudi civilno družbo. Posamezniki, podjetja in lokalne občine morajo tako kot v
Evropi prispevati k trajnostnemu upravljanju vodnih virov. To je izziv, s katerim smo
soočeni vsi.
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Predsednik.   – Prejel sem pet predlogov resolucije (1) , predloženih v skladu s členom 115(5)
poslovnika.

Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo 9. septembra 2010.

(Seja je bila prekinjena ob 17.55 in se je nadaljevala s časom za vprašanja ob 18.00)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Predsednica.   – Naslednja točka je čas za vprašanja (B7-0454/2010).

Svetu so bila predložena naslednja vprašanja.

Vprašanje št. 1 predložila Vilija Blinkeviciute (H-0355/10)

Zadeva: Invalidi in strategija Evropa 2020

Namen strategije Evropske unije za delovna mesta in rast v naslednjem desetletju, ki jo je
sprejel Evropski svet, je pomagati Evropi pri izhodu iz krize ter s spodbujanjem
konkurenčnosti, produktivnosti in socialne kohezije okrepiti vlogo Evrope na ravni EU in
na mednarodni ravni. Vseeno je obžalovanja vredno, da so bili v tej strategiji pozabljeni
invalidi, ki trenutno predstavljajo več kot 12 % prebivalstva EU. Čeprav je Svet nenehno
pozival, da se pri obravnavi vprašanj invalidnosti več pozornosti nameni vključevanju
invalidov, v strategiji Evropa 2020 niso določene posebne naloge, cilji ali zaveze, ki bi
lahko bile podlaga za izboljšanje življenja več kot 65 milijonov invalidnih Evropejcev.
Skoraj 78 % invalidov ni vključenih v trg dela in nima možnosti, da bi se sami preživljali.
Večina jih je odvisna od podpor, ki pa so bile na žalost ravno tako znižane zaradi recesije.

Kako namerava Svet zagotoviti zaposlitve za invalide in njihovo enakopravno sodelovanje
na trgu dela? Ali se Svetu ne zdi potrebno sprejeti posebnih smernic za politiko na področju
invalidnosti v naslednjem desetletju ali namenske strategije z jasno opredeljenimi cilji in
zavezami?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) Svet se zavzema za povečanje zaposlitvenih
priložnosti in udeležbo vseh državljanov na trgu dela, vključno z invalidnimi osebami.

Nekateri izmed ključnih ciljev, opredeljenih v strategiji Evropa 2020, ki jo je 17. junija 2010
potrdil Evropski svet, so posebej usmerjeni v invalidne osebe: namenjeni so spodbujanju
zaposlovanja, izboljšanju dosežene izobrazbe in podpori socialnega vključevanja,
nenazadnje tudi z zmanjšanjem revščine.

Strategija Evropa 2020 se z vodilno pobudo „Evropska platforma za boj proti revščini“
posebej nanaša tudi na invalidne osebe. Ta pobuda bo imela vpliv tako na ravni EU v obliki
predlogov in programov Komisije za boj proti diskriminaciji, vključno z diskriminacijo
invalidnih oseb, kakor tudi na nacionalni ravni. Države članice bodo morale opredeliti in
izvajati ukrepe, usmerjene v posebne ogrožene skupine, kot so invalidne osebe.

(1) Glej zapisnik.
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V skladu s sklepi Evropskega sveta iz junija 2010 morajo države članice ukrepati takoj, da
bi te prednostne naloge začele izvajati na nacionalni ravni. Za podporo strategiji so potrebne
tudi vse skupne politike. Namen tega celovitega pristopa je zmanjšati socialno izključenost
invalidnih oseb, to pa je cilj, ki se pojavlja tudi v resoluciji o novem Evropskem okviru na
področju invalidnosti, ki ga je Svet sprejel junija. Ta resolucija poziva države članice in
Komisijo, da vprašanja v zvezi z invalidnostjo vključijo v vse vodilne pobude strategije
Evropa 2020 in izkoristijo človeški kapital invalidnih oseb, tudi z oblikovanjem ustreznega
usposabljanja in ukrepov zaposlovanja.

V svoji resoluciji je Svet Komisijo tudi pozval, da naj v sodelovanju z invalidnimi osebami
in organizacijami, ki jih zastopajo, oblikuje novo evropsko strategijo za naslednje desetletje,
ki bo temeljila na strategiji Evropa 2020 in drugih ključnih dokumentih.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Zahvaljujem se vam za odgovor, gospod minister, a
kljub temu bi želela reči, da se glas 65 milijonov invalidnih oseb Evropske unije še vedno
ne sliši dovolj. Zato imam še naslednje vprašanje: mar ne bi morali pospešiti sprejetje
direktive o boju proti diskriminaciji v vseh državah članicah EU, da bi invalidnim osebam
zagotovili življenje polnopravnih državljanov? Moje vprašanje se torej glasi: kakšno je
stanje v zvezi z direktivo o boju proti diskriminaciji?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) Delovna skupina Sveta za socialna vprašanja
trenutno preučuje predlog Komisije za novo direktivo o izvajanju načela enakega
obravnavanja ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Direktivo morajo države članice sprejeti soglasno. Številna predsedstva so vložila veliko
truda v ta predlog, trenutno predsedstvo pa na tej ravni ne more napovedati, kako dolgo
bodo razprave še potekale niti kakšen bo njihov rezultat.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Rad bi se vam zahvalil za informacije, a na
žalost so te bile zelo splošne. Govorili ste o legitimnih zadevah, sam pa bi vam rad postavil
posebno vprašanje: ali se za usposabljanje invalidnih oseb načrtuje dodatno financiranje
in koliko denarja bo na voljo? Brez dodatnega financiranja, brez finančne pomoči na
evropski ravni bomo tem ljudem zelo težko pomagali.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Želela bi vas vprašati, kakšen je časovni razpored
in kakšne so namere Sveta v zvezi z ureditvijo pravic potnikov v avtobusnem prometu. S
tem mislim predvsem na invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) V zvezi s financiranjem bomo imeli splošno
razpravo o proračunu, na kateri bomo obravnavali tudi to, kako bi lahko v prihodnjih
proračunih zajeli različne vodilne pobude in zakonodajne postopke, ki so sprejeti v okviru
strategije Evropa 2020. Ker strategija vsebuje več novih politik, naklonjenih invalidnim
osebam, bomo morali preučiti, kako razporediti proračunska sredstva, da bo to v skladu
s temi novimi politikami.

V zvezi z zakonodajnimi postopki moramo preučiti, kakšen je lahko prispevek Komisije
v smislu veljavne zakonodaje. Svet si zlasti prizadeva za zagotavljanje dejavne zaščite
invalidnih oseb, in sicer v skladu s svojimi pristojnostmi, ki so določene v pogodbah. Na
primer, pred 10 leti je Svet sprejel direktivo o prepovedi diskriminacije na delovnem mestu,
vključno na podlagi invalidnosti. Svet očitno namerava nadaljevati z delom na tem
vprašanju.
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Predsednica.    – Vprašanje št. 2 predložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0358/10)

Zadeva: Proračunska prilagoditev in zasebni dolg

Namen prizadevanj za izvajanje gospodarskih reform na evropski ravni je bil izboljšati
javne finance in vzpostaviti proračunsko ravnovesje v državah članicah. Obenem so bili
sprejeti ukrepi za saniranje širšega finančnega sektorja, zlasti bančnega, ki je neposredno
povezan z dejanskim gospodarstvom. Vendar ta prizadevanja zadevajo samo javni dolg
in ne zasebnega, ki je drugi sestavni del splošnega dolga neke države. Kakšne posledice
ima javni dolg za socialne razmere v državah članicah in kakšne so vezi med javnim in
zasebnim dolgom? Kakšne ukrepe namerava sprejeti Svet v primeru: a) če je zasebni dolg
večji od javnega, b) če se zasebni dolg povečuje? Na kakšen način se namerava zoperstaviti
tej težnji, saj pakt o stabilnosti in rasti ne predvideva, kako obravnavati zasebni dolg?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) Trenutni postopki makroekonomskega in
proračunskega nadzora, ki so določeni v členih 121 in 126 pogodbe, predstavljajo temelj
usklajevanja gospodarske politike.

Evropski svet je marca 2010 ustanovil delovno skupino, ki ji predseduje predsedujoči Svetu
in ki jo sestavljajo vse države članice, Evropska komisija in Evropska centralna banka.
Naloga delovne skupine je analizirati ukrepe, ki so potrebni za oblikovanje izboljšanega
okvira za reševanje krize in boljšo proračunsko disciplino, in sicer s preučevanjem vseh
možnosti za okrepitev pravnega okvira.

Delovna skupina je Evropskemu svetu junija predstavila poročilo o napredku. V poročilu
poudarja potrebo po okrepljenem proračunskem nadzoru, predvsem z večjim poudarkom
na ravneh in trendih zadolženosti, vendar tudi ob upoštevanju celotne trajnosti tega dolga
na podlagi Pakta za stabilnost in rast.

Delovna skupina se je zavzemala tudi za sprejetje učinkovitejših postopkov
makroekonomskega nadzora, da bi se tako že v zgodnji fazi opredelila makroekonomska
neravnovesja in nato izdelala priporočila, katerih namen bi bil preprečiti slabšanje položaja
in izogniti se morebitnim posrednim vplivom.

Opredeliti bomo morali tudi posebne kazalnike, a glavno vprašanje bo nedvomno zasebni
dolg. Usmeritve delovne skupine sta potrdila svet Ecofin na zasedanju, ki je potekalo
8. junija, 17. junija pa še Evropski svet. Svoje končno poročilo in ugotovitve bo delovna
skupina predstavila na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta. Takrat bomo lahko začeli
s procesom prilagajanja novih zakonodajnih besedil EU oziroma spreminjanja veljavne
zakonodaje. Predsedstvo bo vse takšne pobude gotovo vključilo med prednostne naloge.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Zahvaljujem se gospodu ministru, da je
poskušal odgovoriti na moje vprašanje, vendar ene stvari, ki ste jo rekli v odgovor, nisem
razumela: ali se zasebni dolg upošteva pri novih načrtih – s tem, gospod minister, mislim
na načrte, o katerih ste se odločili oktobra – in ali je v okviru načrtovanega gospodarskega
upravljanja še kaj prostora za novo tolmačenje Pakta za stabilnost, metode uporabe in
zasebni dolg? Bila bi vam hvaležna, če bi lahko odgovorili na moje vprašanje.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) Kot sem dejal, se je proces že pričel, delovna
skupina pa se sestaja in se je dejansko sestala pred dvema dnevoma. Pred oktobrskim
zasedanjem Sveta se bo sestala še enkrat ali dvakrat, zdaj pa je še prezgodaj, da bi govorili
o podrobnostih o tem, kako se bodo v prihodnje v povezavi s Paktom za stabilnost in rast
izvajala nova merila glede dolga. Ko nam bo delovna skupina, ki bo svoje poročilo
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predstavila na oktobrskem zasedanju Sveta, predložila sklepe o gospodarskem upravljanju,
bomo lahko pričeli s procesom prilagajanja oziroma spreminjanja evropske zakonodaje,
kar lahko vključuje tudi obravnavanje vprašanj zasebnega dolga.

Predsednica.    – Vprašanje št. 3 predložila Silvia-Adriana Ţicău (H-0361/10)

Zadeva: Ponovni pregled omrežja TEN-T

Evropska komisija je 7. in 8. junija 2010 v Zaragozi organizirala ministrsko konferenco,
katere namen je bil začeti postopek za ponovni pregled omrežja TEN-T. Postopek bo
potekal pretežno v drugem polletju tega leta in na začetku prihodnjega leta, njegov cilj pa
bo določitev metode za opredelitev glavnega omrežja TEN-T ter njegovih vozlišč za
povezovanje s prometno infrastrukturo sosednjih držav Evropske unije. Ob koncu tega
postopka bi vsaka vrsta prometa morala bolj prispevati k vseevropskemu prometu, morala
bi biti zagotovljena intermodalnost med različnimi vrstami prometa ter zlasti bi morali
biti vzpostavljeni ustrezni sistemi financiranja.

Ker bo ta postopek v veliki meri sovpadal z belgijskim predsedovanjem Svetu Evropske
unije, ali Svet lahko navede, kakšen časovni razpored ter katere ukrepe je v zvezi s ponovnim
pregledom omrežja TEN-T predvidelo belgijsko predsedstvo?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu.  –  (FR) Svet je v svojih sklepih junija 2009 pozdravil
objavo zelene knjige Komisije o pregledu politike TEN-T za bolj povezano vseevropsko
prometno omrežje v službi skupne prometne politike in je Komisijo pozval, da institucijam
predstavi predlog o spremembi smernic za omrežje TEN-T.

Glavna nova lastnost predloga je dvoplastni pristop k načrtovanju: še vedno bi obstajal
temelj TEN-T, ki bi ga sestavljala dokaj gosta železniška in cestna omrežja, omrežja celinskih
plovnih poti, pristanišča in letališča, ki tvorijo celovit okvir in katerih večina je del
nacionalnih omrežij, ki bi bila nato vključena v osrednje omrežje. To osrednje omrežje bi
odprlo pot pravemu evropskemu načrtovanju in bi bilo usmerjeno v postopno povečanje
učinkovitosti sredstev omrežja ter doseganje precejšnjega splošnega zmanjšanja emisij
toplogrednih plinom, ki so povezane s prometom.

Predsedstvo in Komisija sta junija Svet obvestila o izidih letne ministrske konference o
vseevropskem prometnem omrežju „Dnevi TEN-T“, ki je potekala od 8. do 9. junija 2010
v Zaragozi. Udeleženci so razpravljali predvsem o metodologiji za oblikovanje prihodnjega
okvira za načrtovanje in izvajanje TEN-T ter o načinih za učinkovitejše zbiranje sredstev.

Komisija je trenutno vključena v javno posvetovanje o prihodnji politiki vseevropskega
prometnega omrežja glede razvoja meril in določitve pogojev za načrtovanje celotnega in
osrednjega omrežja. Postopek posvetovanja se bo zaključil 15. septembra, rezultati pa
bodo 30. septembra predstavljeni finančnemu odboru TEN-T.

Razprave o možnostih načrtovanja bodo nato potekalo tako dvostransko – med Komisijo
in zadevno državo članico – ter večstransko v obliki srečanj odbora, ki bo razpravljal o
spremembi smernic TEN-T.

V začetku leta 2011 bo Komisija začela pripravljati oceno vpliva predlagane spremembi
smernic TEN-T. Osnutek smernic TEN-T bo na voljo maja ali junija 2011.

Ker ta še ni bil predstavljen in ker so trenutno posvetovanje ter večstranski in dvostranski
pogovori načrtovani za konec leta 2010, je očitno, da belgijsko predsedstvo v tem trenutku
pri ponovnem pregledu omrežja TEN-T ne more doseči nobenega napredka.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Eden izmed ciljev ponovnega pregleda omrežja
TEN-T je povezovanje vseevropskega omrežja s prometno infrastruktur v sosednjih državah.

Mislim, da je pomembno, da ta proces pospešimo, saj se bo srednjeročni pregled začel
izvajati že letos in v začetku naslednjega leta, pomembno pa je tudi, da do leta 2013 uspemo
razdeliti tudi finančna sredstva in seveda pripravimo načrt za prihodnjo finančno napoved.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Seveda je problem, o katerem govorite, zelo
velik in bo nedvomno vključen v enega izmed premislekov, ki povezujejo trenutno študijo
in načrte, ki se izvajajo na način, ki bo omogočil preoblikovanje, prilagoditev in načrtovanje
omrežja.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Gospa predsednica, gospod minister, pred kratkim
je bilo objavljeno pismo predsednika Odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem,
v katerem pravi, da grška vlada namerava v okviru zmanjšanj porabe, ki jih Grčiji nalaga
Memorandum o soglasju, sklenjen z Mednarodnim denarnim skladom in Evropsko unijo,
ukiniti vrsto železniških prog, ki tvorijo del omrežja TEN-T in ki so nedavno prejela finančna
sredstva iz strukturnih skladov za posodobitev.

Ker je ta odločitev nedopustna iz okoljevarstvenih razlogov, iz razlogov, ki se nanašajo na
zmanjšanje cestnega prometa, in zaradi kršenja zakonodaje EU, bi rad vprašal, ali Svet
namerava preučiti pritožbe, ki jih je predložil predsednik odbora, in ali namerava zahtevati
preklic katere koli izmed teh odločitev.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Želim se dotakniti vprašanja, ki je bilo
postavljeno pred nekaj trenutki. Gradnja omrežja TEN-T je temeljnega pomena za evropsko
povezovanje. Je zelo draga. Zato mora potekati zelo dosledno.

V zvezi s tem pa imam vprašanje: ali je v ocenah predloga proračuna za obdobje 2014–2020
načrtovano tudi povečanje sredstev, ki so na voljo za ta namen?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Kar zadeva prvo vprašanje v zvezi z zmanjšanjem
zmogljivosti Grčije pri vlaganju v omrežje na eni strani, mislim, da se je Komisija sposobna
lotiti te teme, vendar se o tem lahko še pozanimamo. Na drugi strani pa nimam nobenega
posebnega odgovora za to, kako se odzvati na zmanjšano zmogljivost Grčije. Lahko se
seveda obrnemo na službe Komisije, da bi povprašali, kako naj se določneje odzovemo na
to vprašanje.

V zvezi s skrbmi glede kohezije in finančnih sredstev, ki jih je treba zagotoviti, vas prosim,
da si ogledate finančni okvir za obdobje 2014-2020, to vprašanje pa predajam Parlamentu.
Prav tako vas bodo prosili, da izrazite svoje mnenje o tej temi v skladu z načelom
soodločanja o proračunskih zadevah, zato računam na vas, da boste na dnevni red uvrstili
tudi razprave o prihodnjem proračunu, da bi obravnavali sredstva, ki nam bodo omogočila,
da dosežemo to slovito kohezijo v zvezi s prometnimi cilji.

Predsednica.    – Vprašanje št. 4 predložil Georgios Papanikolaou (H-0362/10)

Zadeva: Ovrednotenje odprte metode koordinacije

Svet je leta 2000 uvedel koncept odprte metode koordinacije na področjih, ki so v
pristojnosti držav članic (zaposlovanje, socialno varstvo, socialno vključevanje,
usposabljanje in izobraževanje ter mladostniki), da bi izboljšali sodelovanje med državami
članicami, z uporabo najboljših praks omogočili izmenjavo izkušenj, ter za uskladitev
različnih politik držav članic.
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Ali lahko Svet odgovori na naslednja vprašanja:

Ali meni, da je ta strategija uspešna in ali lahko predstavi konkretne rezultate?

Ali predsedstvo meni, da je treba koncept odprte metode koordinacije ponovno preučiti?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Svet je v svojih sklepih z dne 30. novembra 2009
omenil dejstvo, da je odprta metoda komunikacije dejavno prispevala k neoviranemu
upravljanju trgov dela kakor tudi k socialni vključenosti. Izmenjava najboljše prakse na
področju zaposlovanja se je izkazala za še posebej koristno in takšna bo tudi v prihodnosti.
To bo zahtevalo učinkovito spremljanje smernic za zaposlovanje, ki jih bo kmalu sprejel
Svet v skladu s priporočilom Parlamenta – ki ste ga predložili še danes –, ter ključno vlogo
Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) v okviru
novega upravljanja, o katerem bi moral odločati predvsem Evropski svet znotraj evropskega
semestra.

Poleg tega so lani, ko je Svet sprejel nov strateški okvir za evropsko sodelovanje na področju
izobraževanja in usposabljanja, nove članice priznale, da je izpolnjevanje glavnih strateških
ciljev, opredeljenih v okviru, vključevalo učinkovito uporabo odprte metode koordinacije,
zaradi česar še naprej podpirajo to metodo, ki je še posebej koristna na področjih, ki spadajo
v njihovo nacionalno pristojnost.

Zadnje skupno poročilo Sveta in Komisije iz leta 2010 o napredku pri izvajanju delovnega
programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“ poudarja precejšen napredek, ki je bil
zahvaljujoč odprti metodi koordinacije dosežen v obliki evropske koordinacije na področju
izobraževanja in usposabljanja.

Svet je prav tako v svojih sklepih z dne 7. junija 2010 opozoril na interes, ki je bil izražen
v trenutnih splošnih razpravah o strategiji Evropa 2020, da bi se celovit pristop v celoti
razvil s sodelovanjem na evropski ravni in z uporabo okvira, ki ga ponuja odprta metoda
koordinacije na področju socialne zaščite in socialnega vključevanja v obliki mehanizma,
ki je pokazal svoj velik potencial.

Vendar pa je predsedstvo ob novih izzivih in vidikih, ki jih izvajanje strategije Evropa 2020
ponuja predvsem v zvezi s spremljanjem izpolnjevanja cilja, ki ga je Evropski svet določil
za zmanjšanje revščine in socialne vidike smernic za zaposlovanje, predvsem pa
smernice 10, na neformalnem zasedanju ministrov za socialne zadeve 9. julija povabilo
države članice, da pričnejo s preučevanjem možnosti za krepitev odprte metode
koordinacije.

V svoji resoluciji iz novembra 2009, ki vzpostavlja prenovljen okvir za evropsko
sodelovanje na področju mladine 2010–2018, je Svet že opredelil nekaj splošnih načel,
ki jih je treba upoštevati v vseh politikah in dejavnostih, povezanih z mladostniki, v okviru
prenovljene in celovitejše metode koordinacije. Predsedstvo bo zato 14. septembra
organiziralo konferenco, Svet EPSCO pa bo na pobudo predsedstva 21. oktobra še enkrat
razpravljalo o tem vprašanju in sprejelo nekatere sklepe v zvezi z zaposlovanjem in socialno
vključenostjo.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hvala za vaš odgovor, prosil pa bi, da mi pojasnite
še naslednje: res je, da je odprta metoda koordinacije v ključnih sektorjih – ki ste jih tudi
sami navedli, torej na področju izobraževanja, zaposlovanja, usposabljanja, vprašanj, ki
se nanašajo na mladostnike – zelo pomembno orodje, ki ga imamo na voljo v okviru
subsidiarnosti in v okviru pristojnosti, ki so podeljene Evropski uniji.
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Moje vprašanje se glasi: ali bi lahko občasno dobili kakšno poročilo o tej metodi, da bi
lahko izmenjali mnenja in da bi tudi mi bili obveščeni na politični ravni? In kako bi lahko
Evropski parlament dejavneje sodeloval v tem postopku, da bi ga lahko bolje osvetlili?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Spomnil bi vas, na zadnji del mojega odgovora.
Kot sem rekel, bo Svet EPSCO 21. oktobra na pobudo predsedstva ponovno razpravljal o
tem vprašanju in sprejel nekatere sklepe v zvezi z zaposlovanjem in socialno vključenostjo,
ki jih bo seveda posredoval tudi vam.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Gospod minister, zahvaljujem se vam za odgovor o
pomenu odprte metode koordinacije, želela pa bi poudariti, da je bilo leto 2010 razglašeno
za evropsko leto boja proti revščini, in da se moramo takrat, ko celotno Evropsko unijo
pestita visoka brezposelnost in naraščajoča socialna izključenost, boriti prav proti revščini.
Kako močno po vašem mnenju odprta metoda koordinacije vpliva na zmanjšanje revščine
in ali je na primer dovolj, da izmenjujemo dobro prakso in opazujemo, koliko pozornosti
skandinavske države posvečajo boju proti revščini in socialni izključenosti? Ali bo to
zmanjšalo revščino v baltskih državah?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Učinkovitejša vzajemna koordinacija in učenje
bi v resnici morali ustvariti pozitivne učinke. Pravkar ste poudarili enega izmed vidikov v
smislu izpolnjevanja skupnih ciljev na področju socialnih vprašanj. Na splošno je res, da
v smislu rasti, zaposlovanja in boja proti revščini – ki je leta 2010 v ospredju – dejavne
politike vključevanja mogoče ne bodo samo zmanjšale revščine, temveč bodo povečale
ponudbo delovne sile. Tudi reforme pokojninskih sistemov lahko dvignejo ravni
zaposlovanja in podprejo javne finance. Enako velja za sisteme zdravstvenega varstva.

Zato sem prepričan, da bomo v teku leta 2010, ki je namenjeno boju proti revščini, lahko
izvedli to vzajemno koordinacijo in učenje.

Predsednica.    – Vprašanje št. 5 predložil Nikolaos Chountis (H-0366/10)

Zadeva: Memorandum o soglasju, sklenjen med Grčijo ter EU in mednarodnim denarnim
skladom, ter vse višja inflacija

V memorandumu o soglasju, ki ga je Grčija podpisala z Mednarodnim denarnim skladom
in EU, je izrecno navedeno, da je ena od obveznosti grške vlade zmanjšati inflacijo pod
povprečje evroobmočja, da bi grško gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. Vendar je
maja inflacija dosegla stopnjo 5,4 %, medtem ko je stopnja v evroobmočju 1,6 %, tako da
je še bolj načela razpoložljivi dohodek grških delavcev in konkurenčnost grškega
gospodarstva. Ta skokoviti porast inflacije je povzročilo povečano neposredno in posredno
obdavčenje, ki sta ga določila EU in Mednarodni denarni sklad, pa tudi nenehne neomejene
špekulacije. Ali se Svet strinja, da so fiskalni ukrepi, ki sta jih določila EU in Mednarodni
denarni sklad, v veliki meri prispevali k inflacijski spirali, ta pa še nadalje spodkopava
konkurenčnost grškega gospodarstva? Katere strukturne ukrepe bo priporočil grški vladi,
da bi jo obvladala?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Svet je v okviru različnih večstranskih nadzorov
pogosto opozarjal na dolgoročne strukturne probleme grškega gospodarstva. Poleg
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je Svet 16. februarja 2010 priporočil, naj
Grčija sprejme niz ukrepov za izboljšanje upravljanja trgov blaga in podjetniškega okolja,
za ohranjanje rasti na področju produktivnosti in zaposlovanja, za izboljšanje učinkovitosti
in ravni porabe strukturnih skladov Unije, za odpravo čezmernega proračunskega
primanjkljaja v državi in za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

123Razprave Evropskega parlamentaSL08-09-2010



Grčija je prvo poročilo o izvajanju teh ukrepov predstavila 16 marca, drugo pa maja. Junija
sta Komisija in Mednarodni denarni sklad opravila predhodno analizo v okviru mehanizma
za finančno stabilizacijo v vrednosti 110 milijard EUR, ki so jih Grčiji skupaj podelile
države članice evrskega območja in MDS. Analiza je bila zaključena avgusta, vendar končno
poročilo Komisije še ni bilo uradno predloženo Svetu.

Komisija je države članice evrskega območja obvestila o predhodnih rezultatih analize in
če se bo po ocenah Komisije gospodarstvo razvijalo v skladu z napovedmi, ki tvorijo
podlago za program prilagoditve, na katerem temelji mehanizem za finančno stabilizacijo,
potem bo povečanje stopnje inflacije negativno vplivalo na trge blaga. Svet bo zato pozorno
spremljal to stanje in še naprej sprejemal ustrezne ukrepe, da bi grškim organom pomagal
spodbujati gospodarsko rast in ohranjati trdno proračunsko politiko.

Če Komisija meni, da so spremembe v gospodarstvu v skladu z osnovnimi napovedmi
programa za prilagoditev, na katerem temelji mehanizem za finančno stabilizacijo, bo
stopnja inflacije, kot sem dejal, verjetno imela negativen vpliv na trge. Isto velja za
proračunsko stanje, ki ga bo Svet pozorno spremljal.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Gospod minister, bojim se, da niste odgovorili
na vprašanje, ki sem vam ga postavil. Ukrepi, ki jih Grčiji nalaga Memorandum o
soglasju – postopek, ki ste ga opisali v Memorandumu o soglasju, sklenjenim z
Mednarodnim denarnim skladom in Evropsko unijo – so protislovni. Na eni strani so v
želji po ustvarjanju javnega prihodka uvedeni davki, ki pa jih ni mogoče pobirati, ker delavci
nimajo nobenega drugega dohodka, to pa velja tudi za mala podjetja, in medtem ko se
govori o zmanjšanju inflacije, načrtujejo uvedbo novih davkov za povečanje prihodka, in
sicer z zviševanjem DDV na potrošniško blago in kurilno olje.

Vprašati vas želim naslednje: v skladu s tem, kar sem izvedel od mojih virov, je Svet Ecofin
na včerajšnjem zasedanju spodbudil Grčijo, naj uvede nove davke za povečanje prihodka,
ti ukrepi pa sprožajo vse višjo inflacijo. Želim vas torej vprašati, ali je Svet Ecofin na
zasedanju razen o davkih za povečanje prihodka razpravljal tudi o popravnih ukrepih za
preprečevanje vse višje inflacije v Grčiji oziroma ali je Evropska unija predlagala takšne
ukrepe?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Ne morem vam natančno povedati, kakšno
odločitev je sprejel Ecofin v zadnjih nekaj urah, lahko pa rečem, da je Svet v okviru različnih
večstranskih nadzorov dejansko večkrat kritično ocenil dolgoročne strukturne probleme
grškega gospodarstva. V svojih priporočilih o izvajanju splošnih smernic gospodarske
politike v državah članicah leta 2009 je Svet navedel, da mora Grčija povečati svoja
prizadevanja za odpravo makro ekonomskih neravnovesij in strukturnih šibkosti v svojem
gospodarstvu, in sicer v skladu z lizbonsko strategijo za rast in zaposlovanje.

Svet priporoča Grčiji, naj poveča svojo konkurenčnost v sektorju strokovnih storitev,
kakor tudi svoje naložbe v raziskave in razvoj, naj učinkoviteje uporablja strukturne sklade,
preoblikuje javno upravo in sprejme niz ukrepov na trgu dela v okviru celovite strategije
prožne varnosti.

Vse, kar lahko rečem, je, da so grške oblasti potrdile, da so dale prednost več načrtovanim
strukturnim reformam na celem nizu področij in da se v celoti zavedajo težav, do katerih
bo zaradi tega prišlo v državi.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Gospod minister, moj cenjeni prijatelj,
gospod Chountis, v svojem vprašanju navaja, da je inflacija junija dosegla 5,4 %, avgusta
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pa 5,5 %; zdi se tudi, da bo z novimi ukrepi, ki – kot je moj cenjeni prijatelj prej popolnoma
pravilno povedal – se nanašajo na potrošniško blago, inflacijo zelo težko zmanjšati. Hkrati
pa nam vi pravite, da se v Svetu spet pogovarjate o ukrepih in novih davkih.

Moje vprašanje se glasi: imamo več posebnih ukrepov za spodbujanje rasti, tako na strani
Sveta, na strani Evrope in mehanizma podpore, pa tudi na strani Grčije. Ali imamo poseben
časovni razpored?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Razumem, da hitra rast inflacije predstavlja
številne probleme in da bo treba, če se bo takšna inflacija nadaljevala, ponovno prilagoditi
več finančnih mehanizmov, vendar pa vam lahko rečem samo, da je Grčija kot članica
evrskega območja skupaj z drugimi državami članicami dolžna zagotoviti stabilnost
evrskega območja in da je gospodarska politika Grčije, kakor tudi vsake druge države
članice, skrb celotne EU. Vse države članice bi morale izvajati zanesljive nacionalne politike
v skladu s Paktom za stabilnost in rast ter širšimi smernicami gospodarske politike. Grčija
bi zato morala prevzeti odgovornost za učinkovito obravnavanje teh vprašanj, da bi tako
zmanjšala tveganje ogrožanja pravilnega delovanja ekonomske in monetarne unije.

Predsednica.    – Vprašanje št. 6 predložila Laima Liucija Andrikienė (H-0368/10)

Zadeva: Prednostne naloge belgijskega predsedstva glede Organizacije združenih narodov
in njenih organov

Katere so prednostne naloge belgijskega predsedstva EU kar zadeva Organizacijo združenih
narodov na splošno in natančneje Svet za človekove pravice pri Organizaciji združenih
narodov? Ali sta se zastopstvi Sveta EU in Evropske komisije v Ženevi že združili ali je ta
proces še v teku?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) V okviru priprav na 65. Generalno skupščino
Združenih narodov je Svet na svojem zasedanju 14. junija 2010 sprejel prednostne naloge
Evropske unije.

Rad bi poudaril, da visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko po začetku
veljavnosti Lizbonske pogodbe v mednarodnih organizacijah predstavlja Unijo v zadevah,
ki se nanašajo na skupno zunanjo in varnostno politiko.

Prednostne naloge, ki jih je sprejel Svet, so osredotočene na naslednje teme.

Prvič, podpiranje močnejših Združenih narodov – Evropska unija bo prispevala k
vzpostavitvi okrepljenega večstranskega sistema predvsem z izboljšanjem zastopanja,
preglednosti, odgovornosti, učinkovitosti in uspešnosti Združenih narodov.

Druga prednostna naloga bo prispevanje k miru in varnosti na mednarodni ravni. Evropska
unija namerava povečati prepoznavnost svojih stališč in prispevkov v smislu obvladovanja
krize znotraj ustreznih organov Združenih narodov, predvsem pa v Varnostnem svetu.

Tretja prednostna naloga bo vključevala okolje in trajnostni razvoj, predvsem za namen
doseganja razvojnih ciljev tisočletja.

Četrta prednostna naloga zadeva človekove pravice. Evropska unija je bila vse od svojega
nastanka ena izmed najbolj zvestih zagovornic človekovih pravic in ena izmed najvidnejših
akterk v sistemu Združenih narodov na tem področju. Evropska unija bo dejavno spodbujala
vključevanje človekovih pravic na vsa področja dejavnosti Združenih narodov, in sicer
tako, da bo vztrajala pri dejstvu, da so človekove pravice neločljivo povezane z drugimi
cilji ZN v smislu varnosti in razvoja.
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Peta in zadnja prednostna naloga je prenovitev sistema Združenih narodov za namen
izboljšanja delovanja sistema, njegove učinkovitosti, preglednosti in zastopanja. Kar zadeva
pregled Sveta za človekove pravice, se Evropska unija udeležuje formalnih in neformalnih
posvetovanj. Unija bo še naprej podpirala zmožnost ukrepanja tretjega odbora, ki je edini
univerzalni organ, pristojen za izvajanje standardov človekovih pravic. To zmožnost je
treba v celoti ohraniti.

Kar zadeva vprašanje o diplomatskih predstavništvih, so s 1. decembrom 2009 vse delegacije
Evropske komisije zunaj EU postale delegacije Evropske unije. V zvezi z Ženevo sta
delegacija Unije in Urad za zvezo Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije sprejela
začasne delovne ukrepe do vzpostavitve Evropske službe za zunanje delovanje.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Dovolite mi, da najprej poudarim, da nenehne
nejasnosti glede tega, kako je EU zastopana v Ženevi in New Yorku, povzročajo tveganje
oslabitve zmožnosti učinkovitega ukrepanja EU in njenega konstruktivnega dela s partnerji.

Drugič, belgijsko predsedstvo in visoka predstavnica morata zdaj, po zaključku obsežnih
notranjih razprav o prednostnih nalogah v zvezi s pregledom Sveta za človekove pravice
v letu 2011, zagotoviti, da se bodo zadostna sredstva in politična pozornost namenili
terenskim dejavnostim, usmerjenim v druge države članice ZN.

Prav tako je potrebno vodstvo pri številnih pomembnih resolucijah, predvsem pri resoluciji
o smrtni kazni, kakor tudi dodatna prizadevanja v pogajanjih o mednarodni pogodbi o
trgovini z orožjem.

Bila bi hvaležna za vaše mnenje o tem.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Želim vam samo reči, da je Belgija, ki trenutno
predseduje Uniji, članica Sveta za človekove pravice in da bo zagotovo poskrbela za to, da
bo tam izrazila vaše skrbi.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, danes smo imeli dokaj intenzivno razpravo
o tem, kako bi lahko podprli Svet v njegovih prizadevanjih pri iskanju možnosti za omejitev
porabe proračuna za leto 2011, med drugim pa smo se seveda tudi podrobneje dotaknili
na novo preoblikovane Evropske službe za zunanje delovanje.

Ali menite, da bi morali položaji v Združenih narodih postati učinkovitejši, da bi lahko
Evropska unija tam nastopala enotno in da bi lahko tako prihranili sredstva, ki bi jih lahko
zelo učinkovito uporabili na drugih področjih? Ali je belgijsko predsedstvo pripravljeno,
da predstavi predloge o prihrankih na tem področju, da bi zagotovilo izpolnitev cilja večje
učinkovitosti v skupnem evropskem zastopanju?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Za dodatno zmogljivost je že poskrbljeno, tako
v New Yorku kot v Ženevi. Vendar pa vas lahko prek vašega vprašanja samo opozorim na
nujno potrebo po vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje in na najmanj skupno
vlogo tega parlamenta predvsem v zvezi s finančnimi vidiki, povezanimi z vzpostavitvijo
te službe.

Predsednica.    – Vprašanje št. 7 predložil Liam Aylward (H-0373/10)

Zadeva: Izboljšanje biotske raznovrstnosti v EU

Ali lahko Svet opiše svoje prednostne naloge glede varstva in izboljšanja biotske
raznovrstnosti, glede na to, da je bilo leto 2010 razglašeno za mednarodno leto biotske
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raznovrstnosti, in glede na prihodnjo konferenco pogodbenic konvencije o biološki
raznovrstnosti v Nagoji? Kakšno je stanje pri izvajanju akcijskega načrta za biotsko
raznovrstnost in kako si Svet zamišlja vlogo biološke raznovrstnost v strategiji EU 2020?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Svet je na podlagi sporočila Komisije z naslovom
„Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010“ z dne
15. marca 2010 sprejel sklepe z naslovom „Biotska raznovrstnost po letu 2010 – vizija in
cilji na ravni Evropske unije in na svetovni ravni ter mednarodna ureditev dostopa in
porazdelitve bremena“.

V svojih sklepih je Svet navedel, da je resno zaskrbljen zaradi dejstva, da cilji v zvezi z
biotsko raznovrstnostjo za leto 2010 niso bili izpolnjeni ne na ravni Evropske unije ne v
svetu, da smo še vedno priča nesprejemljivo hitri izgubi biotske raznovrstnosti in da ima
to zelo resne posledice za okolje, gospodarstvo in družbo. Vendar pa je Svet poudaril, da
so ti cilji igralni ključno vlogo pri oblikovanju koristnih ukrepov v korist biotski
raznovrstnosti.

Svet je opredelil dolgoročno vizijo, v skladi s katero bodo do leta 2050 biotska raznovrstnost
v Evropski uniji, kakor tudi ekosistemske storitve, ki jih ponuja, torej njen naravni kapital,
zaščiteni, ovrednoteni in ustrezno obnovljeni, in sicer ob upoštevanju notranje vrednosti
biotske raznovrstnosti in njenega bistvenega prispevka k blaginji ljudi in gospodarskemu
napredku ter na način, s katerim se bo mogoče izogniti katastrofalnim spremembam, ki
jih izguba biotske raznovrstnosti povzroča.

Poleg tega je Svet določil, da je poglavitni cilj ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in
propadanje ekosistemskih storitev v Evropski uniji do leta 2020 ter zagotoviti njihovo čim
večjo obnovo, obenem pa tudi povečati prispevek Evropske unije k preprečevanju izgube
biotske raznovrstnosti na svetovni ravni.

V zvezi s prednostnimi nalogami Evropske unije na področju zaščite in okrepitve biotske
raznovrstnosti je Svet opazil, da uničenje, razdrobljenost in propadanje habitatov
predstavljajo največji pritisk na biotsko raznovrstnost. Kar zadeva vzroke za to stanje v
zvezi s habitati, je Svet poudaril škodljive spremembe pri uporabi zemljišč, čezmerno
izkoriščanje in netrajnostno rabo naravnih virov, invazivne eksotične vrste, nezakonito
trgovino z vrstami, ki jim grozi izumrtje, zakisovanje oceanov in seveda onesnaževanje.
Prav tako bi lahko tudi podnebne spremembe čedalje bolj povečale nekatere negativne
učinke, na primer število vrst, ki jim grozi izumrtje.

Kar zadeva strategijo Evropa 2020, Svet v svojih splošnih smernicah gospodarske politike
poziva države članice in Unijo k sprejetju ukrepov, spreminjanju okoljskih izzivov v
priložnosti za rast in učinkovitejši rabi naravnih virov, s čimer bodo prispevale tudi k
zagotavljanju biotske raznovrstnosti.

Evropski svet je vlogo biotske raznovrstnosti jasno poudaril tudi v svojih sklepih iz
marca 2010, kjer pravi, da je treba nujno obrniti vztrajen trend izgubljanja biotske
raznovrstnosti in propadanja ekosistemov. Evropski svet podpira dolgoročno vizijo za
biotsko raznovrstnost, ki sega v leto 2050, ter cilj za leto 2020, ki je določen v omenjenih
sklepih Sveta z dne 15. marca 2010.

Liam Aylward (ALDE).   – Zelo žalostno je, da nam minister v svojem odgovoru govori
o premajhnem napredku pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo.
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A glede na dejstvo, da ukrepi na področju razvoja podeželja in skupna kmetijska politika
lahko precej prispevajo h krepitvi biotske raznovrstnosti, katere ukrepe lahko Svet sprejme,
da bi podprl evropske kmetovalce, največje varuhe okolja, v njihovi pomembni vlogi
nadaljnjega varstva okolja in biotske raznovrstnosti?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Mislim, da je najboljši ukrep, ki ga je mogoče
sprejeti, da bi se zaščitilo kakovostno kmetijstvo, ta, da takšno kmetijstvo podpiramo še
naprej. Računam na vse prisotne poslance – kljub nizki udeležbi –, da bodo v okviru
naslednje razprave o proračunu v odločitvah, ki jih bo sprejel ta parlament, zagotovili
finančno podporo skupni kmetijski politiki.

Predsednica.    – Vprašanje št. 8 predložila Mairead McGuinness (H-0375/10)

Zadeva: Neuradni svet za kmetijstvo, september 2010

Kakšne zaključke je sprejelo belgijsko predsedstvo po konferenci na visoki ravni o skupni
kmetijski politiki, ki je bila julija v Bruslju? Lahko predsedstvo poda svoje mnenje o
prihodnjem neuradnem Svetu za kmetijstvo, ki bo od 19. do 21. septembra? Kaj bo
predsedstvo predlagalo državam članicam na tem zasedanju Sveta glede skupne kmetijske
politike po letu 2013?

Ali lahko Svet državam članicam poleg tega posreduje tudi najnovejše informacije o razvoju
dogodkov na ravni Sveta glede pogovorov, ki trenutno potekajo v okviru Mercosurja?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Najprej bi želel čestitati Komisiji za uspeh
njenega javnega posvetovanja o skupni kmetijski politiki (SKP) za obdobje po letu 2013.
Svoj prispevek je dalo skoraj 6 tisoč predstavnikov javnosti, zainteresiranih strani,
neodvisnih skupin strokovnjakov in drugih raziskovalnih ustanov. To posvetovanje je
izpolnilo vse svoje obljube.

Poleg tega je povzetek prispevkov pokazal, da naša celotna družba kaže interes za
prihodnost evropskega kmetijstva. Kmetovalci zagotovo niso edini, ki jih zanima SKP.

Kot veste, se je to posvetovanje zaključilo s konferenco o SKP po letu 2013, ki jo je Komisija
organizirala 19. in 20. julija. Prispevki, okrogle mize in pogovori, ki so potekali v okviru
konference, igrajo pomembno vlogo pri nadaljnjem izboljšanju osrednje točke razprav.

Kar zadeva Svet, gotovo veste, da kmetijski ministri že dve leti izvajajo posvetovanje, ki ga
je vodilo več predsedstev zapored: francosko, češko, švedsko in špansko. Zdaj, ko se
približujemo koncu, si predsedstvo prizadeva, da bi naše pogovore čim bolj pospešilo. Res
je pomembno, da se v tej drugi pomembni razpravi o proračunskem okviru EU za
obdobje 2014–2020 upoštevajo tudi dejansko stanje današnje SKP in izzivi jutrišnje SKP.

Kot veste, bo prihodnost SKP glavna točka na dnevnem redu neformalnega zasedanja
kmetijskih ministrov EU, ki bo potekalo od 19. do 21. septembra v Belgiji. Tudi predsednik
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospod De Castro, je bil povabljen, da se udeleži
tega zasedanja in vodi naše neformalne razprave. Letos poleti je predsedstvo zelo natančno
preučilo izid julijske konference in sestavilo povzetek, ki bo dokončan v naslednjih nekaj
dneh.

Poročilo, ki ga je sestavilo predsedstvo in ki ga nameravamo podrobneje pregledati v okviru
naših naslednjih razprav, potrjuje pomen ciljev SKP, kot so opredeljeni v Lizbonski pogodbi:
zagotoviti oskrbo z varnimi in visoko kakovostnimi živili za evropske državljane, spodbujati
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trajnostno kmetijstvo po vsej Evropi, varovati okolje in krajine ter prispevati k trajnostnemu
razvoju podeželja, o čemer smo govorili pri prejšnjem vprašanju.

Poročilo, ki ga je sestavilo predsedstvo, potrjuje tudi pravo dodano vrednost skupne
kmetijske politike na evropski ravni in pomen SKP v okviru strategije Evropa 2020.

Prihodnjim razpravam bo oktobra sledila še zadnja politična razprava o prihodnosti SKP
na Svetu za kmetijstvo. Na ta način bo Svet, tako kot Evropski parlament, močno prispeval
k procesu posvetovanja. Prepričan sem, da tudi Komisija priznava trdo delo, ki sta ga
opravila Svet in Evropski parlament, in vem, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi
predstavila sporočilo, ki bo prejelo podporo obeh institucij. Ko bo to sporočilo na voljo,
bo predsedstvo sprožilo razprave v Svetu.

Kar zadeva pogajanja o sporazumu o odprti trgovini z državami Mercosur, bi najprej želel
poudariti, da so Odbor Evropskega sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja ter kmetijski
ministri, ki sicer priznavajo ključen gospodarski pomen takšnega sporazuma, na splošno
enakega mnenja glede potencialnih tveganj, ki bi jih takšen sporazum lahko povzročil v
„občutljivih“ sektorjih kmetijstva EU. Gotovo veste, da se je Svet maja seznanil s pomisleki,
ki so jih v skupnem memorandumu izrazile številne države članice.

Drugič, želel bi poudariti, da mora Komisija ravnati v skladu s pogajalskim mandatom.
Poleg tega je gospod komisar Cioloş maja zagotovil Svetu, da bo Komisija poskrbela, da
bodo pogajanja z državami Mercosur potekala v skladu s SKP in temeljnimi interesi
kmetijstva EU.

Rad bi torej poudaril, da bo Svet še naprej zelo pozorno spremljal razprave z državami
Mercosur, predvsem v okviru Odbora za trgovinsko politiko. Naslednje pogajalsko zasedanje
je načrtovano v oktobru in lahko vam zagotovim, da bo predsedstvo poskrbelo, da bo
pogajalski mandat strogo upoštevan.

Mairead McGuinness (PPE).   – Odgovor je bil natančen, ker je bilo takšno tudi vprašanje.
Zato se vam zahvaljujem, predvsem pa se vam zahvaljujem za vaša pojasnila o državah
Mercosur. Upam pa, da sta Komisija in seveda tudi Svet upoštevala pomisleke Parlamenta,
ki smo jih izrazili na naši razpravi o tem vprašanju.

Zaradi vašega odgovora mojemu kolegu, gospodu Aylwardu, in vaših pojasnil glede
kmetijskega proračuna, vas moram povprašati tudi o stališču Sveta. Če prav razumem, želi
sedem članic Sveta zmanjšati proračun za naslednje leto, kar ni dober znak za prihodnost
kmetijskega proračuna po letu 2013. Prosila bi za pojasnilo.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Številne države članice želijo zmanjšati proračun
za naslednje leto, a če prav vem, Svet tega sploh ne podpira. Včeraj ste verjetno slišali
predstavitev proračuna za leto 2011, ki jo je opravil belgijski minister za proračun, verjetno
pa ste slišali tudi proračunsko napoved za leto 2011, saj razprave s Parlamentom o tem
pravkar potekajo. Moram vam povedati, da se ne strinjam z vašo analizo sprememb v
evropskem proračunu.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, trenutno razpravljamo o proračunu za
leto 2011 in v tem okviru sta Svet in Komisija skupaj predlagala, da naj se sredstva iz
Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, kamor spadajo tudi program
Inteligentna energija – Evropa, Podporni program za politiko informacijske in
komunikacijske tehnologije in Program za podjetništvo in inovacije, skupaj s sredstvi iz
Sedmega okvirnega programa in kmetijskega sklada omogočijo znanstvenemu projektu,
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ki je povezan s fuzijskim reaktorjem ITER. Kakšno je izhodiščno stališče belgijskega
predsedstva pri tem vprašanju?

Liam Aylward (ALDE).   – Gospa predsednica, glede na nenavadno odločitev Komisije
o ponovnem pričetku pogovorov z državami Mercosur, ali lahko gospod minister pove,
če Svet preučuje ali pripravlja oceno škodljivih učinkov, ki jih bodo te odločitve imele za
naše evropske kmetovalce, predvsem pa kmetovalce v moji državi, na Irskem, ki so
90-odstotno odvisni od svojega izvoza govejega mesa, ki ga pridobivajo ob upoštevanju
zahtevnih standardov, ki jih nalaga Komisija in ki ne veljajo za države Mercosur?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) V zvezi s prvim vprašanjem vam lahko samo
povem, kakšno je trenutno stanje v proračunu. Razumem, da ima Parlament v mislih
številne projekte na področju inovacij, konkurence in tehnologije. Vendar pa se je razprava
komaj pričela, vi pa ste imeli po 1. decembru veliko priložnosti, da spremenite nekatere
vidike proračunske napovedi za naslednje leto od začetka do konca. Zato bi vas rad usmeril
na razpravo o proračunu, da bi lahko opredelili, kaj poslanci Evropskega parlamenta želijo
v tem proračunu poudariti in čemu želijo dati prednost.

Kar zadeva drugo vprašanje o državah Mercosur, je predsedstvo, kot sem že povedal, v
celoti seznanjeno s pomisleki, ki jih je v zvezi s ponovnim začetkom teh pogajanj izrazil
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Želel bi samo poudariti, da mora Komisija v teku teh pogajanj spoštovati svoj pogajalski
mandat in da bi moral vsak pozitiven rezultat teh pogajanj koristiti kmetijski proizvodnji
EU, na primer v smislu podpiranja in zaščite evropskih kmetijskih proizvodov in predvsem
na področju geografskih označb.

Predsednica.    – Vprašanje št. 9 predložil Ryszard Czarnecki (H-0379/10)

Zadeva: Možnost pristopa balkanskih držav k EU

Kako gleda Svet na možnost pristopa držav balkanske regije v jugovzhodni Evropi k
Evropski uniji? Ali meni, da bi nekatere od teh držav lahko pristopile k Uniji v okviru
prihodnje finančne perspektive, to je v obdobju 2014–2020?

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Cilj naše politike o Zahodnem Balkanu je
prispevati k stabilnosti regije in pomagati državam regije pri dolgoročni vzpostavitvi miru,
demokracije, stabilnosti in blaginje.

Leta 1999 je EU sklenila, da bo začela izvajati stabilizacijsko-pridružitveni proces – okvir
za pristopni proces, ki bo dosegel vrhunec v možnem pristopu teh držav –, da bi bolje
razporedila njihove priprave na članstvo v EU. Te priprave so še naprej temeljnega pomena
za stabilnost, spravo in prihodnost regije. Razvijajo in oblikujejo se v skladu s Solunsko
agendo in obnovljenim soglasjem o širitvi, ki opredeljuje pravične in stroge pogoje.

Svet je torej večkrat potrdil neomajno zavezo Evropske unije pripravam držav Zahodnega
Balkana na članstvo v EU, kar je storil tudi na zadnjem zasedanju Sveta za zunanje zadeve
14. junija po zasedanju v Sarajevu, ki je potekalo 2. junija.

EU je v teku več let z državami iz regije podpisala šest stabilizacijsko-pridružitvenih
sporazumov, štirje od teh pa so že začeli veljati. Oktobra 2009 je Komisija podala predlog
za začetek pristopnih pogajanj z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Pristopna
pogajanja s Hrvaško, ki potekajo od oktobra 2005, so v zadnji fazi. EU je še vedno politično
vključena v proces z vsemi svojimi instrumenti: tremi misijami skupne varnostne in
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obrambne politike – dvema v Bosni in Hercegovini in eno na Kosovu – ter tremi posebnimi
predstavniki v Skopju, Prištini in Sarajevu.

Finančna pomoč bo leta 2010 presegla 900 milijonov EUR, leta 2013 pa bo znašala
1 milijardo EUR. Skupaj je Evropska unija od leta 1991 državam iz regije zagotovila več
kot 13 milijard EUR finančne pomoči.

Kar zadeva datume pristopa, je to popolnoma odvisno od izpolnitve københavnskih meril
in pogojev, določenih v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu. Ta proces zahteva jasen
postopek: stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, mnenje Komisije o prošnji za članstvo,
status kandidatke, pristopna pogajanja in na koncu sam pristop.

Svet si prizadeva za napredovanje v naslednje faze procesa, vendar je od vlad držav v regiji
odvisno, ali bodo spoštovale določene pogoje, ohranile – ali celo pospešile – hitrost izvajanja
potrebnih reform in se zoperstavile glavnim izzivom. Države iz regije bi morale vložiti več
truda v boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, gradnjo upravne zmogljivosti in
reševanje odprtih vprašanj.

Cilji stabilizacijsko-pridružitvenega procesa ne bodo izpolnjeni, če ljudje in vlade iz regije
ne bodo pokazali odločenosti in odgovornosti pri prevzemanju dejavne vloge. Prihodnost
regije je na koncu odvisna od njenih ljudi in njenih vlad. Regionalno sodelovanje in politika
dobrih sosedskih odnosov sta glavna dejavnika sprave in reševanja dvostranskih sporov.
Takšne politike so temelj pristopa EU v tej regiji, EU pa jih sistematično podpira že od
leta 1995. V tem okviru je Svet 14. junija pozval zadevne države, da rešijo odprta vprašanja
s sosednjimi državami.

Na koncu bi rad poudaril, da je Svet novembra 2009 sprejel odločitev, da dovoli potovanje
brez vizumov za državljane treh držav iz regije, in trenutno pripravlja enako odločitev še
za državljane Albanije ter Bosne in Hercegovine. Upam, da bosta to odločitev letos sprejela
tudi Evropski parlament in Svet.

Svet trenutno ne more govoriti o vplivu širitve na trenutni proračun EU in proračun za
obdobje 2014-2020, saj še vedno čaka na predlog Komisije o naslednji finančni perspektivi.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Gospa predsednica, najlepša hvala za tako dobro
predsedovanje v naših postopkih. To naj bo zgled za druge. Gospod Chastel, ne vem, ali
naj si slečem jopič, da vam bo bolj udobno. Med nama je nekakšno neskladje.

Roko na srce, to, kar ste povedali, je temu parlamentu povsem jasno, zato sem pričakoval
natančnejši odgovor. Katera država je najbližje pristopu k Evropski uniji: Srbija, ki je zelo
pomembna politično in gospodarsko dobro razvita, Črna gora ali mogoče Makedonija?
Prosim, gospod Chastel, dajte nam natančen odgovor.

Olivier Chastel,    predsedujoči Svetu. – (FR) Veste, če vam povem, katera država je najbližje,
če izpostavim eno državo – tisto, ki je v tem procesu dosegla največji napredek –, to še ne
pomeni, da se bo ta država tudi zares naslednja pridružila EU. Napredek je še vedno
potreben, poteka pa lahko z zelo različno hitrostjo.

Predsednica.   – Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo
odgovorjeno pisno (glej Prilogo).

Čas za vprašanja se je zaključil.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19:00, se je nadaljevala ob 21.00)
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PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.00, se je nadaljevala ob 21.00.)

15. Prost pretok delavcev - začasne omejitve za romunske in bolgarske državljane
na trgu dela Evropske unije (razprava)

Predsednik. -   Naslednja točka je razprava o vprašanju za ustni odgovor o prostem pretoku
delavcev - začasnih omejitvah za romunske in bolgarske državljane na trgu dela Evropske
unije, ki so ga Komisiji v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov
v Evropskem parlamentu postavili Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès,
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella in Jutta Steinruck.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Predsednik Komisije, gospod Barroso je v svojem govoru
o stanju Unije poudaril, da je povečanje stopnje zaposlenosti po vsej Evropi prednostna
naloga.

Poleg tega se vsi zavzemamo za izpolnjevanje ciljev strategije Evropske unije za naslednjih
10 let glede povečanja stopnje zaposlenosti in zmanjšanja revščine. Parlament je na
današnjem plenarnem zasedanju sprejel smernice za zaposlovanje in Svet smo prosili, naj
jih upošteva.

Če res želimo izpolniti cilje, ki smo se jim zavezali, če si res želimo, da bi Evropa igrala
vodilno vlogo v smislu konkurenčnosti in če si res želimo pravične Evrope, ki bo svojim
državljanom zagotovila blaginjo, potem je treba spoštovati pravico do prostega pretoka
delavcev.

Prost pretok delavcev je ena izmed temeljnih svoboščin EU. Močan notranji trg lahko
ustvarimo samo, če v celoti odpremo trg dela.

V skladu z navedbami sporočila Komisije iz novembra 2008 so imeli tokovi mobilnosti
velik pozitiven vpliv na gospodarsko rast v Evropski uniji. Mobilnost delavcev iz Romunije
in Bolgarije je imela ugoden učinek na gospodarstvo v državah članicah gostiteljicah, ni
pa imela nikakršnega bistvenega vpliva na plače in zaposlovanje lokalnega prebivalstva.

Gospodarska kriza ne sme več biti izgovor za izvrševanje in ohranjanje teh omejitev na
trgu dela. Ohranjanje takšnih omejitev je ukrep, ki delavce iz Romunije in Bolgarije odvrača
od sprejemanja redne zaposlitve v določeni državi članici. Zaradi tega se delavci izogibajo
pravnim predpisom o obveznosti pridobivanja delovnega dovoljenja, s tem pa se veča
obseg nezakonitega dela. Neposredni rezultat dela na črno je zaprtje dostopa do pravic, ki
izhajajo iz evropskega sistema usklajevanja sistemov socialne varnosti.

Mnenje Romunije in Bolgarije je, da bo v trenutnem evropskem gospodarskem ozračju
odprava ovir, ki preprečujejo prost pretok delavcev po vsej EU, v močno prispevala k
okrepitvi zmožnosti Evropske unije, da se odzove na nove izzive.

Gospod komisar, rada bi vam postavila naslednje vprašanje, ker si želim, da bi ta Evropska
komisija bila naša zaveznica in da bi nam do konca zagotavljala institucionalno pomoč:
Kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi države članice, ki še vedno uporabljajo omejitve,
spodbudili k popolnem odprtju trga dela?
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John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, prost pretok delavcev je temeljno načelo
EU. Skupaj s prostim pretokom blaga, storitev in kapitala predstavlja steber enotnega trga
in prispeva k uspehu evropskega povezovanja.

Kot veste, v prvih sedmih letih članstva Bolgarije in Romunije bolgarski in romunski delavci
ne morejo v celoti koristiti ugodnosti prostega pretoka delavcev. Razlog za to so veljavne
prehodne ureditve, kot so določene v pristopnih sporazumih, ki drugim državam članicam
dovoljujejo, da izvajanje zakonodaje EU o prostem pretoku bolgarskih in romunskih
delavcev prestavijo za obdobje največ sedmih let.

Ko sta se leta 2007 Bolgarija in Romunija pridružili EU, se je 10 od 25 držav članic že
odločilo, da odpre svoj trg dela bolgarskim in romunskim delavcem. Danes je teh držav
že 15, omejitve pa uporablja samo še deset držav članic. Treba je reči, da nekatere izmed
desetih držav članic uporabljajo manj stroge pogoje ali postopke, kot so se uporabljali, še
preden sta se Bolgarija in Romunija pridružili EU.

Ne smemo pozabiti, da odločitev glede uporabe prehodnih ureditev in omejitve dostopa
do trga dela leži izključno na strani zadevne države članice. Komisija pri odpravi teh
omejitev nima nikakršne formalne vloge.

Vendar pa Komisija načeloma podpira celovito izvajanje prostega pretoka delavcev. Komisija
si je tudi vedno prizadevala za to, da bodo države članice, ki uporabljajo omejitve, to počele
v skladu s pogoji, določenimi v pristopni pogodbi.

Komisija je tudi večkrat poudarila, da so prehodne ureditve po definiciji začasne in da
morajo države članice svoj trg dela odpirati postopno, namesto da uporabo prostega
pretoka delavcev zavlačujejo do konca sedemletnega obdobja.

Poročili Komisije o delovanju prehodnih ureditev iz let 2006 in 2008 kažeta, da je mobilnost
delovne sile po širitvah v letih 2004 in 2007 pozitivno vplivala na gospodarstvo in
pomagala pri izpolnjevanju povpraševanja po delovni sili. Te ugotovitve veljajo tudi v tej
gospodarski krizi. Komisija bo še naprej spodbujala države članice k ponovni opredelitvi
svojega stališča o dostopu do trga dela, pri tem pa se bo sklicevala tudi na ugotovitve v
poročilih.

V zvezi s številom ali socialnim položajem neprijavljenih delavcev iz držav članic, ki so se
šele pred kratkim pridružili EU ni nobenih podrobnih informacij. Razlog za to je prav
njihovo neprijavljeno bivanje v zadevni državi članici.

Komisija je v poročilih iz let 2006 in 2008 poudarila, da omejitve prostega pretoka delavcev
ne bodo nujno zagotovile zaščito nacionalnega trga dela in da se zaradi tega prilagoditve
trga dela lahko tudi zavlečejo. Poleg tega lahko prehodne ureditve povečajo obseg
neprijavljenega dela. Izkazalo se je, da je širitev prispevala k razkritju tistega dela
nezakonitega gospodarstva, ki so ga tvorili nekoč neprijavljeni delavci iz novih držav članic.

Obstajajo tudi prepričljivi dokazi, da so državljani novih držav članic opravljali neprijavljena
dela prav zaradi omejitev, s katerimi se soočajo pri dostopu do trga dela v „starih“ državah
članicah. To je skladno z ugotovitvami, da tokove mobilnosti v glavnem usmerjajo dejavniki,
ki so povezani z razmerami na področju ponudbe in povpraševanja, in da se zaradi omejitev
prostega pretoka delavcev zavlačuje s prilagoditvami trga dela.

Komisija predvsem zaradi pomanjkanja informacij in težav pri zbiranju takšnih podatkov
ne namerava izdelati posebne študije o življenjskih in delovnih pogojih neprijavljenih
delavcev iz Bolgarije in Romunije oziroma o njihovem vplivu na domač trg dela. Vendar
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pa bo vprašanje „neprijavljenih delavcev“ iz Bolgarije in Romunije, kolikor bo to mogoče,
vključeno v vse analize, ki jih Komisija v prihodnosti lahko opravi v zvezi z delovanjem
prehodnih ureditev za Bolgarijo in Romunijo, če bo ena izmed teh dveh držav v skladu s
prehodnimi ureditvami to zahtevala. Poleg tega bo Komisija v sodelovanju z državami
članicami še naprej podpirala posebne dejavnosti pri reševanju problema neprijavljenega
dela.

Komisija razume, da je omejitve, s katerimi se še bolgarski in romunski delavci še vedno
soočajo, mogoče razumeti kot diskriminacijo.

Rad bi poudaril, da so se prehodne ureditve na področju prostega pretoka delavcev
uporabljale pri večini prejšnjih širitev. Poleg tega se prehodne ureditve ne uporabljajo samo
za bolgarske in romunske delavce, temveč tudi za delavce iz osmih od desetih držav članic,
ki so se pridružile EU leta 2004.

Velja tudi poudariti, da trenutne prehodne ureditve omogočajo državam članicam več
prožnosti, saj jim dovoljujejo, da se v skladu s stanjem na njihovem trgu dela same odločijo
o tem, kdaj bodo začele uporabljati zakonodajo EU o prostem pretoku delavcev v okviru
sedemletnega obdobja (prejšnje prehodne ureditve so uvedbo zakonodaje EU o prostem
pretoku delavcev zgolj prestavile za določeno število let).

Vendar pa diskriminacija, ki jo zaznavajo bolgarski in romunski delavci, ki v desetih državah
članicah, ki še vedno uporabljajo omejitve, ne morejo prosto delati, ne pomeni
diskriminacije v pravnem pomenu te besede. Čeprav člen 18 Pogodbe o delovanju Evropske
unije prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva, to določa na podlagi posebnih
določb iz drugih pogodb EU. Takšne določbe oblikujejo prehodne ureditve, določene v
pristopni pogodbi.

Začasno omejevanje dostopa bolgarskih in romunskih delavcev do trga dela na podlagi
prehodnih ureditev torej ni v nasprotju z zakonodajo EU.

Thomas Mann,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, Nemčija in Avstrija v
skladu s pravilom 2+3+2 v celoti izkoriščata sedemletno prehodno obdobje, po katerem
bo nastopila dokončna svoboda gibanja za delavce iz držav članic, ki so se pridružile
leta 2004. V primeru Bolgarije in Romunije Nemčija izkorišča tudi ves razpoložljiv čas, ki
je dovoljen v okviru druge faze v obdobju od leta 2009 do 2011.

Gospod Dalli pravi, da omejitve uporablja še 10 držav članic. Za to obstajajo utemeljeni
razlogi, saj imajo države članice različne izkušnje. Te omejitve niso nikoli
diskriminatorne – in v tej zvezi ste upravičeno omenili člen 18 –, zanje pa veljajo tudi
posebni roki. Priložnost za postopno prilagoditev spremembi je pomembna in temeljna
politična izbira. V skladu z našimi izkušnjami prezgodnje zagotavljanje prostega pretoka
delavcem izpostavlja trg dela velikim tveganjem. To velja za različne ciljne skupine, kot so
dolgotrajno brezposelni in tudi nizko kvalificirani delavci, v moji državi pa na primer regije
vzhodne Nemčije. Zaradi različnih izkušenj na različnih območjih bomo morali nadaljevati
z zakonsko ureditvijo dostopa do delovnih mest v EU, vendar bo to seveda v bližnji
prihodnosti pripeljalo do sprememb. Na te spremembe pa še nismo ustrezno pripravljeni.

Pozivati Komisijo, da opravi študijo o tako imenovanem pozitivnem vplivu nezakonitih
delavcev iz Bolgarije in Romunije, je popolnoma napačen pristop. Kadar nezakoniti delavci
kršijo zakon, tega ni mogoče prikazovati s statistiko, pa če je ta videti še tako pozitivna.
Še naprej sem naklonjen strogim nadzorom, ki nam bodo omogočili, da rešimo problem
nezakonitega dela. To dolgujemo tistim ljudem, ki so zakonito zaposleni.
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Obstaja pa še ena pomembna naloga, pri kateri moramo sodelovati: podrobno moramo
namreč preučiti popolno svobodo gibanja po letu 2012. Ta vključuje tako priložnosti kot
tveganja. Šele ko bomo te ločili med seboj in se lotili dejstev in šele ko bomo imeli izčrpno
razpravo, ki bo temeljila na informacijah, bomo lahko preprečili kavarniškim politikom,
da pridejo na položaj, preprečili izključenost in zagotovili, da ne bomo nenadoma delali
drug proti drugem, temveč da bomo sodelovali. To je stališče skupine Evropske ljudske
stranke (Krščanskih demokratov).

Že decembra 2009 sem vprašal Komisijo, ali so na voljo kakršne koli uporabne informacije
o učinkih popolne svobode gibanja delavcev. Odgovor se je glasil, da prost pretok delavcev
pozitivno vpliva na gospodarstvo in da nima nikakršnih negativnih stranskih učinkov na
trg dela. Žal mi je, gospod Dalli, vendar to ni dovolj dobro. Takrat še niste bili na položaju,
vendar pa je zaradi tega še toliko bolj pomembno, da vaš oddelek razume strah ljudi in da
prispeva veliko znanja k razpravi, ki jo bomo morali imeti v zvezi s spremembami, in
dajanju vsebinske podlage utemeljitvam starih in novih držav članic.

Ivailo Kalfin,    v imenu skupine S&D. – (BG) Gospod komisar, želel bi, da to razpravo
izkoristimo in vlade držav članic pozovemo, da čim prej odpravijo razne omejitve na trgu
dela, s katerimi se še vedno soočajo bolgarski in romunski državljani. Razlogi za to niso
samo povezani z načeli Evropske unije, med katerimi je tudi prost pretok oseb.

Odprtje trga dela z gospodarskega vidika zagotavlja veliko dodane vrednosti. Razlog za
to je na eni strani večja ponudba strokovnjakov na področjih, na katerih je na domačem
trgu premalo kandidatov. Kot primer lahko navedem bolgarske zdravnike in zdravstvene
delavce, ki delajo v regijah, v katerih države članice preprosto nimajo dovolj lastnega osebja.
S tem se ustvarja problem za oddaljene regije Bolgarije, rešuje pa se na primer problem
regij Združenega kraljestva in Francije. To pomeni nižje stroške in boljše javne storitve za
davkoplačevalce. V gospodarskem sektorju so zaposleni iz novih držav članic ponavadi
bodisi visoko usposobljeni strokovnjaki, katerih znanje želi uporabiti prav vsako
gospodarstvo, ali delavci, ki zapolnjujejo primanjkljaje na trgu dela, večajo konkurenčnost
in podjetjem preprečujejo, da bi svojo proizvodnjo preselila v države zunaj Evropske unije.

Domneva, da državljani iz novih držav članic Evropske unije izpodrinjajo lokalne nizko
plačane delavce, je popolnoma neutemeljena in populistična. Bolgarski državljan, ki odhaja
na delo v drugo državo, potrebuje denar za stanovanje, za preživljanje svoje družine in za
šolanje svojih otrok. Obenem skuša tudi prihraniti denar v upanju, da se bo nekega dne
vrnil domov. Poleg tega je tu še problem jezikovne ovire. Poročila o tem, na kako nizko
plačo bi pristal ta državljan, so urbana legenda, ki se prodaja doma. To potrjujejo tudi
podatki Evropske komisije, v skladu s katerimi se je delež priseljenskih delavcev iz novih
držav članic po širitvi Evropske unije povečal z 0,2 % na 0,5 % prebivalstva starih držav
članic. Očitno je, da ni nikakršnega vala priseljevanja. Problem na drugi strani pa je, da je
priseljenskih delavcev iz držav članic veliko manj kot priseljencev iz tretjih držav.

Omejitev trga dela ni mogoče upravičiti z objektivnimi razlogi. Enak dostop do trga ustvarja
veliko večjo preglednost in gospodarske koristi in ugodno vpliva na socialne sisteme držav
članic. Gospod komisar, od Komisije pričakujemo, da bo zelo tesno spremljala procese in
države članice obveščala o koristih odprtja trga.

Adina-Ioana Vălean,    v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, vesela sem, da je
gospod Barroso v torek povedal, da je krepitev enotnega trga v ospredju njegovega
programa. Štiriindvajset let po sprejetju Akta o enotnem trgu in osemnajst let po roku za
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njegovo dokončanje ta še ni v celoti uresničen. Če citiram gospoda Barrosa: „Le 8 % od 20
milijonov MSP v Evropi sodeluje v čezmejni trgovini.“

Poročilo gospoda Montija opredeljuje 150 ovir v Evropski uniji, ki onemogočajo prost
pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev. Tako imenovani „enotni trg“ se mi zdi bolj podoben
francoskemu grojerju!

Gospod Barroso nam zdaj poskuša prodati predstavo o aktu o enotnem trgu in poziva k
ponovni obuditvi evropske ideje gospoda Delorsa. Osvežimo si naše znanje o evropski
zgodovini: če želimo enotni trg uspešno oblikovati na podlagi načela prostega pretoka
ljudi, blaga, kapitala in storitev, če se želimo izogniti gospodarskemu nacionalizmu kot
reakciji na gospodarsko krizo in če želimo biti najkonkurenčnejše gospodarstvi ter okrepiti
konkurenco in ustvariti več delovnih mest in rast, potem mora naša glavna prednostna
naloga biti prav odprava teh neupravičenih ovir v prostem pretoku delavcev, s katerimi se
soočajo Romunija, Bolgarija in deset novih držav članic in ki temeljijo na neutemeljenih
strahovih, ki se niso dokazali kot upravičeni.

Komisija mora biti izredno stroga z državami članicami, ki se odločijo, da bodo ohranile
prehodne omejitve. Te omejitve bo treba upravičiti na podlagi trdnih gospodarskih
podatkov. Domnevno ranljivost ali resne motnje nacionalnih trgov dela bo treba dokazati
z utemeljenimi številkami in natančno preučiti na podlagi statističnih podatkov in dejstev.

Če gospod Barroso želi ponovno vzpostaviti enotni trg, potem je skrajni čas, da ukrepamo
v skladu z našimi besedami. Skrajni čas je, da podremo ta sramoten zid gospodarskega
protekcionizma in nacionalizma.

Rui Tavares,    v imenu skupine GUE/NGL . – (PT) Ta teden smo v Parlamentu veliko
razpravljali o svobodi gibanja, predvsem v zvezi z Romunijo in Bolgarijo; te razprave se
niso nanašale samo na vprašanje delavcev, temveč, kot smo videli včeraj, tudi na vprašanje
Romov oziroma romske manjšine. Pogosto se zgubimo v pravnih podrobnostih tega
vprašanja in pozabljamo, da bi zakonodaja morala biti samo osnovni okvir za duha
Evropske unije, ki je osredotočen na svobodo gibanja.

Zakonodaja je najnižji prag za svobodo gibanja. Vlade različnih držav članic trenutno
uporabljajo zakonodajo, da bi se tako zoperstavile ustavnemu duhu EU. Tudi mi v
Parlamentu smo do vratu v pravnih analizah in pozabljamo, da smo politična institucija
in ne pravna svetovalnica.

Prevzeti moramo vlogo nosilcev vizije za Evropo in biti moramo bolj odločni, ko
poudarjamo, da je cilj EU svoboda gibanja. Prav tako menim, da Komisija še zdaleč ne
dosega tega ideala. Vloga Komisije se je nedavno spremenila. Komisar nam pravi, da imajo
države članice pravico, da uvedejo omejitve, in da Komisija s tem nima nič. Vendar ima!
Komisija je varuhinja pogodb in zato bi po mojem mnenju morala biti veliko odločnejša
in bolj zavzeta za zagovarjanje svobode gibanja. Vemo, da se velike regionalne enote, kot
so ZDA ali Brazilija ali naši konkurenti, ki so prav tako kot ti dve državi vzpostavile notranjo
svobodo gibanja, veliko bolje odzivajo na krize, saj lahko njihovi delavci poiščejo delo
tam, kjer delo je. V Evropi pa imamo že od samega začetka težave pri hitrem odzivanju na
to krizo.

S poudarjanjem lastnega nacionalnega interesa na tem področju države članice pozabljajo
na javni interes. Kadar tako ravnajo, ko gre za kapitalski trg, se Komisija ostro odzove,
zakaj se torej ne more tako odzvati, kot se to dogaja svobodi delavcev?
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Gerard Batten,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, to vprašanje se pričenja z
izjavo, da je prost pretok delavcev ugoden za gospodarstvo držav članic in nima resnih
posledic za njihov trg dela.

Ameriški ekonomist, profesor George Borjas, se s tem ne strinja. On pravi, da s
priseljevanjem ne pridobimo ničesar, če se z njim ne bo zmanjšala domača plača. Študija
iz leta 2003, ki jo je objavila nizozemska vlada, navaja: „BDP se bo povečal, a to povečanje
se bo v veliki meri povrnilo priseljencem v obliki plač. Celoten čisti dobiček v prihodkih
prebivalcev bo verjetno majhen ali celo negativen“. V poročilu Posebnega odbora za
gospodarske zadeve zgornjega doma iz leta 2008 pa je navedeno, da, „čeprav je to teoretično
mogoče, nismo našli nikakršnih empiričnih dokazov, ki bi trdili, da neto priseljevanje
ustvarja pomembne dinamične koristi za prebivalstvo Združenega kraljestva“.

Nenadzorovano in neomejeno priseljevanje v Združeno kraljestvo pomeni padec plač
domačih delavcev, medtem ko so se življenjski stroški povečali zaradi dodatnega
povpraševanja po stanovanjih. To so na lastni koži izkusili ljudje na spodnjem koncu
gospodarske lestvice.

Množično priseljevanje poceni delovne sile lahko koristi širjenju in razvoju gospodarstva
v državi z velikimi rezervami neizrabljenih naravnih virov, kakršna je bila Amerika v
19. stoletju, vendar bo imelo negativen učinek na razvito, postindustrijsko gospodarstvo,
kakršna je Britanija, kot se je že pokazalo.

Vlade bi morale najprej ščititi interese svojih državljanov in šele potem pomagati drugim
državam pri razvoju njihovega gospodarstva s sprejetjem pametnih mednarodnih
trgovinskih politik, kar je Britanija počela, preden smo se pridružili Evropski uniji. Zato je
edina pametna politika za Veliko Britanijo prav politika Neodvisne stranke Združenega
kraljestva, ki se zavzema za izstop iz Evropske unije.

Traian Ungureanu (PPE).   – Gospod predsednik, trenutna gospodarska kriza zahteva
odločne ukrepe za uspešno dokončanje notranjega trga. Če se bomo pripravili na odprtje
naših trgov, vključno s trgom dela, za vse evropske državljane, bodo izgube večje od koristi.
Zadnje študije, ki jih je opravila Evropska komisija, so dokazale, da bo odprtje naših trgov
prineslo koristi in da je zaskrbljenost, da bo priseljevanje delavcev povzročilo izgube
delovnih mest, popolnoma neutemeljene.

Takšno povzročanje preplaha se je vsakič znova pokazalo za napačno. Leta 2006 so
britanski strokovnjaki ocenili, da bo 300 tisoč Romunov preplavilo Britanijo v iskanju
zaposlitve. Še vedno jih iščejo. Zgodilo se ni nič podobnega. Resnica je, da ni nobenega
utemeljenega razloga za ohranitev ovir do dela za romunske in bolgarske delavce. Pretekle
izkušnje kažejo, da delavci iz vzhodnih držav članic izpolnjujejo vrzel na trgu dela in
sprejemajo dela, ki jih nihče ne želi ali za katera ni dovolj lokalne delovne sile.

Poleg tega Romuni in Bolgari ne bodo hodili v zahodno Evropo, da bi izkoriščali njen
velikodušen sistem socialnega varstva. Tako za Romunijo kot Bolgarijo so značilne visoke
stopnje vključevanja v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje. Obe državi imata
visoko usposobljeno in prožno delovno silo. Če želi EU med krizo v celoti izkoristiti svoje
vire, potem je treba med državami članicami ustrezno vzpostaviti politično zaupanje in
gospodarsko odprtost. Kot je dejal gospod Barroso v svojem govoru, ki ga je pred dvema
dnevoma imel v tem parlamentu: „ali bomo plavali skupaj, ali pa se bomo potopili vsak
posebej“. Če parafraziram: ali bomo delali skupaj, ali pa bomo ostali brezposelni vsak
posebej.
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Evgeni Kirilov (S&D).   – Gospod predsednik, poročilo Komisije jasno poudarja, da
ponudba in povpraševanje po delovni sili bolj kot kakršne koli omejitve na trgu dela
opredeljujeta količino in smer delavcev. Poleg tega navaja, da so prihodnji tokovi
priseljevanja v EU iz Bolgarije in Romunije zelo malo verjetni.

Te omejitve spodbujajo oblikovanje slabih praks zaradi ranljivosti nezakonitih delavcev,
ki jih ni težko izkoriščati. Kot je dejal komisar De Gucht, se ta tok ljudi ne bi spremenil, če
bi postal uraden, vendar pa bi rezultat tega bil, da bi morali plačevati prispevke za socialno
varnost in davke.

Tokove iz Bolgarije in Romunije po širitvi je v veliki meri preseglo tudi nedavno priseljevanje
državljanov držav zunaj EU. Nediskriminacija in svoboda gibanja sta seveda temeljni pravici
vsakega delavca Evropske unije, a obžalovanja vredno je dejstvo, da so se nekatere države
članice EU, kot je poudarjeno v poročilu, odločile, da teh temeljnih načel ne bodo upoštevale.

Želel bi poudariti še nekaj, kar je precej pomembno: dopuščanje drugorazrednega
državljanstva v EU postavlja pod vprašaj integriteto Unije kot celote.

Antonija Parvanova (ALDE).   – (BG) Gospod komisar, gospe in gospodje, ko govorimo
o enotni Evropski uniji in enotnem evropskem trgu, ne moremo podpreti omejitev, katerim
je umetno izpostavljen vsak državljan Evropske unije, ki uveljavlja zagotovljeno pravico
do dela v drugih državah članicah, ne da bi bil diskriminiran na podlagi državljanstva, saj
bi to pomenilo resno kršitev pravic bolgarskih in romunskih delavcev na trgu dela. V duhu
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah moramo preprečiti oblikovanje posebne
kategorije, kar je omenil tudi gospod Kirilov, saj ne želimo biti drugorazredni državljani
Evropske unije. Da bi to dosegli, moramo odpraviti začasne omejitve pri prostem pretoku
bolgarskih in romunskih delavcev.

Zato pozivam Komisijo, da predlaga konkretne ukrepe, ki bodo omogočili velik napredek
proti večjemu dostopu do trgov dela, ki ga bodo države članice zagotovile rednim delavcem
iz Bolgarije in Romunije, ne da bi se s tem kršile določbe lokalne delovne zakonodaje
zadevnih evropskih držav.

Najnovejši dogodki v Evropi, ki so povezani s priseljevanjem romske manjšine iz obeh
naših držav, ki svobodo gibanja izkoriščajo zato, da bi našli boljšo prihodnost, jasno
poudarjajo, da je prišel čas, ko mora Komisija ukrepati. Ob upoštevanju dokazanega
pozitivnega vpliva mobilnosti po širitvi EU in da bi se zagotovilo učinkovitejše delovanje
notranjega trga, pozivam Komisijo, da predlaga paket verodostojnih ukrepov, katerih
namen bo spodbuditi države članice, da spremenijo svojo politiko trga dela, in prepričati
nacionalne vlade, da se zavežejo, da ne bodo povečale trenutnih omejitev, ki se uporabljajo
za bolgarske in romunske državljane.

Na koncu bi želel poudariti, da je treba odpraviti vsako podlago za diskriminacijo v delovnih
razmerjih, da se najmočnejša gonilna sila evropskega povezovanja, tj. državljani Evrope,
ne bi ustavila.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)   . – (FR) Gospod predsednik, Francija je na žalost
ena izmed desetih držav članic, ki so uvedle omejitve prostega pretoka romunskih in
bolgarskih delavcev. Če so moje informacije točne, je bila celo Francija tista, ki je zahtevala,
da se ukrepi, ki so se izvajali med pristopom prvih osem vzhodnoevropskih držav, razširijo
na Romunijo in Bolgarijo. Treba je reči, da se francoska vlada v tistem času ni kaj dosti
razlikovala od vlade, ki je trenutno na oblasti, in da je bila do državljanov iz teh dveh držav
še posebej nezaupljiva. V tistem času je bil sprejet velik obseg zakonodaje, da bi se preprečil
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vstop državljanov iz teh dveh držav, saj se po mnenju francoskih oblasti za Romuni in
Bolgari skrivajo Romi.

Kot ste nam povedali, gospod komisar, je svoboda gibanja temeljno načelo EU. V tej dvorani
smo pogosto govorili o skupnih vrednotah, o naši zavezi človekovim pravicam. Zakaj se
potem, gospod komisar, z moškimi in seveda ženskami ravna slabše kot s kapitalom in
blagom?

Pravite nam, da ima mobilnost delavcev pozitivne učinke na gospodarstvo in da to velja
tudi v trenutnih gospodarskih okoliščinah. Zakaj potem, gospod komisar, Komisija za
spodbujanje držav k odpravi teh omejitev ne namenja prav toliko energije, kot jo namenja
za druga področja gospodarstva?

In na koncu, gospod komisar, pravite nam: „Teh delavcev ne diskriminirajo države.“ Kot
Francozinja se s tem z vami res ne morem strinjati.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Gospe in gospodje, Evropski parlament pri svojem delu
vedno poudarja svojo vlogo izražanja interesov evropskih državljanov. Mislim, da se bomo
mnogi strinjali, da za diskriminacijo na kakršni koli podali ni nobenega mesta v takšni
Evropski uniji, ki si jo želimo ustvariti in v kateri hočemo, da bi odraščali naši otroci.
Omejitve za delavce iz Bolgarije in Romunije, čeprav so pravno utemeljene v pristopnih
pogodbah obeh držav, v svojem bistvu pomenijo diskriminacijo na podlagi državljanstva.
Ne moremo govoriti o nepravični obravnavi Romov in obenem zatiskati oči pred drugačno
obravnavo, ki so jo deležni delavci iz dveh polnopravnih držav članic EU.

Podpiram besede kolegov poslancev. Opravljene raziskave in priporočila Komisije dejansko
dokazujejo, da širitev trgov dela pozitivno vpliva na splošen razvoj enotnega evropskega
notranjega trga in ga spodbuja. Vendar pa je dejstvo, da 10 držav članic namerava še naprej
ohranjati omejen dostop do svojega trga dela, in sicer do leta 2013.

Kolegi poslanci, Evropa je na križišču in prav zdaj se moramo odločiti, v katero smer bomo
šli: proti večjemu ali manjšemu povezovanju. Po mojem mnenju je smer nedvomno samo
ena: to je močna, združena Evropa. Vendar pa ta pot vključuje tudi vse nas, ki izražamo
jasno željo po spoštovanju temeljnih evropskih vrednot, tj. prostega gibanja oseb in
delavcev. Iskreno upam, da pri oblikovanju nacionalnih politik ne bo prevladal
protekcionizem, saj bomo veliko močnejši, če se bomo s svetom soočili skupaj kot pa vsak
posebej. Evropsko komisijo bi želela pozvati, da seveda tudi s podporo Evropskega
parlamenta začne zares dejavneje in odločneje sodelovati z državami, ki še vedno
uporabljajo omejitve, da bi se te lahko zgodaj odpravile. Mislim, da bo to pomagalo tudi
pri hitrejšem okrevanju evropskega gospodarstva zaradi recesija, tako da bomo vsi lahko
s čisto vestjo pogledali našim državljanom naravnost v oči in jim povedali, da v Evropski
uniji v 21. stoletju ni nobene diskriminacije.

Ilijana Malinova Jotova (S&D).   – (BG) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in
gospodje, Bolgarija in Romunija sta se očitno odzvali na strahove Evropejcev glede velikih
tokov delavcev, ki bi lahko ogrozili njihov trg dela. Statistični podatki Evropske komisije
so pokazali, da delo v starih državah članicah išče manj kot 1 % Bolgarov. Ta trend se ni
spremenil niti v okviru hude finančne gospodarske krize in novega strahu pred naraščajočo
brezposelnostjo. Delavci naj bi se seveda selili tja, kjer obstaja povpraševanje po delovni
sili, vendar številke kažejo, da je v nekaterih izmed teh 10 držav članic brezposelnost višja
kot v Bolgariji in Romuniji.
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Ohranjanje omejitev spodbuja neformalno ekonomijo in neprijavljeno delo. Sprašujem
se, ali se zavedate, da se je samo na Nizozemskem delež Bolgarov in Romunov, ki delajo
na črnem trgu, povečal za 8 %. To dopuščajo tako delodajalci kot Nizozemci, saj so njihovi
stroški s tem manjši. Da ne omenjamo sezonskih delavcev brez pogodb o zaposlitvi in
kakršnih koli socialnih pravic. Omejitve ne bodo rešile problema brezposelnosti v Evropi.

Gospod komisar, prepričana sem, da ima Evropska komisija na voljo mehanizme, s katerimi
bi lahko pri 10 državah lobirala, naj ponovno premislijo o omejitvah za bolgarske in
romunske delavce. Omenili ste pogodbe, kot je tudi prav. Vendar ne pozabimo, da so bile
pogodbe podpisane v drugačnih okoliščinah. Zdaj imamo nove okoliščine, ki jim pravimo
„recesija“. Skrajni čas je tudi za novo razpravo o tej zadevi v Svetu, kar lahko sprožite.
Pričakujemo, da boste ne samo naši zavezniki, temveč da boste predlagali tudi konkretne
ukrepe. Komisija je varuhinja pogodb EU, zato ne smete dovoliti, da bi za Bolgarijo in
Romunijo veljala dvojna merila, ne glede na očitne vzgibe, ki jih slišimo tudi v tej dvorani.

Renate Weber, (ALDE).   – Gospod predsednik, priznam, da bi bilo bolje, če bi govorila
v svojem jeziku, a ko sem slišala odgovor gospoda komisarja, sem se odločila, da pozabim
na svoje pripravljene zapiske in govorim v angleščini. Prvič zato, ker menim, da si želimo,
da bi nas komisar razumel neposredno in ne s pomočjo tolmačev; in drugič, ker mislim,
da bi sicer na tej pozni nocojšnji razpravi tej dvorani poslušali večinoma romunščino in
bolgarščino.

Gospod komisar, omenili ste, da je več študij pokazalo, da problemov po pristopu držav
iz vzhodne in srednje Evrope ni bilo v državah, kjer so bili delavci sprejeti. Pravzaprav je
bilo ravno nasprotno: v resnici je bil vpliv pozitiven in da se je BDP povečal, zato ni
nobenega razloga za strah pred pritokom delavcev iz teh držav. Dejstvo, da ste poleg
Romunije in Bolgarije omenili tudi druge države, nas prav nič ne tolaži. V resnici je ravno
nasprotno: to kaže, da diskriminacijo trpi celo še več državljanov EU.

Moram priznati, da sem bila presenečena, ko ste rekli, da je vse skupaj odvisno od držav
članic. Če o enotnem trgu ne moremo govoriti, ne da bi govorili o trgu dela, in če vsi skupaj
priznavamo, da je to temeljna pravica, kako je potem vse skupaj odvisno od držav članic?
Vemo, da je uveljavljanje temeljnih pravic odgovornost Evropske unije, zato načelo
subsidiarnosti tukaj ne velja.

Zato iskreno menim, da bi Komisija morala storiti več, da bi prepričala države članice k
odpravi teh omejitev, ki Evropsko unijo spravljajo na slab glas.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Svoboda gibanja oseb je eno izmed temeljnih načel
EU. Uresničevanje notranjega trga temelji na prostem pretoku delavcev, mobilnosti delovne
sile pa je ključni predpogoj za zmanjšanje brezposelnosti v EU.

Gospodarska kriza ne sme biti izgovor za nadaljevanje začasnih ukrepov, ki omejujejo
prost pretok romunskih in bolgarskih delavcev.

Želela bi poudariti tudi dejstvo, da morajo države članice dati prednost državljanom iz
držav članic EU pred delavci, ki prihajajo iz držav zunaj EU.

Trenutne ovire, ki onemogočajo prost pretok romunskih in bolgarskih delavcev, lahko
pripeljejo do neprijavljenega dela in socialnega dampinga. Odprava teh ovir bo zaščitila
tako priseljence kot lokalne delavce.

Ker v državah, ki uporabljajo te ovire, poslovna skupnost prosi za popolno odprtje trga
dela, to kaže, da so šefi in direktorji spoznali, da odprava teh ovir pomeni enako plačilo za
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enako delo in znanje. Predvsem pa to pomeni, da vsak delavec ne bo plačeval samo dajatev
in davkov, temveč da bo prispeval tudi za socialno varnost in zdravstveni sistem.

V Evropski uniji gre v prvi vrsti za 500 milijonov evropskih državljanov in spoštovanje
njihovih pravic. Komisijo in države članice pozivam, naj pokažejo demokratično voljo, ki
je potrebna za odpravo ovir, ki onemogočajo prost pretok delavcev.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Nocoj govorimo o vprašanju, rešitvah in odnosu
Komisije, ki ga težko razumem.

Pomanjkanje delovne sile v zahodni Evropi in staranje prebivalstva odtehta, če hočete,
delovna sila iz vzhodne Evrope. Ti ljudje so državljani Evropske unije, ki prepotujejo več
tisoč kilometrov, da bi prišli in delali v zahodnih državah, čeprav zgolj za krajši čas.

Obstajajo dela, ki jih španski, italijanski ali francoski državljani nočejo opravljati in ki jih
opravljajo prav ti delavci. Probleme zahodne Evrope v praksi rešujejo delavci, ki prihajajo
iz vzhodnoevropskih držav. Vendar pa je odnos Komisije težko razumeti, ker bi ta vprašanja
morala biti zakonsko urejena in ker bi se morale pravice delavcev spoštovati.

Trenutno ni nikomur povsem jasno, kaj se na primer po vrnitvi delavcev v matično državo
zgodi s prispevki za socialno varnost, ki so jih plačevali med delom v Španiji ali Italiji.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Kot je bilo v tej dvorani že omenjeno, smo skoraj štiri leta
po pridružitvi Evropski uniji priča razkolu, ki predstavlja izziv ne samo za projekt
povezovanja, temveč je v resnici tudi povzet v priporočilu Evropske komisije, ki je še pred
dvema letoma po pristopu Romunije in Bolgarije poudarjala pozitiven vpliv mobilnosti
na trgu dela.

Prost pretok delavcev je temeljno načelo, trenutne razmere pa samo še potrjujejo
nesmiselnost omejitev, ki se uporabljajo v primeru Romunov in Bolgarov. Evropsko
gospodarstvo na nekaterih področjih čuti vpliv staranja prebivalstva in pomanjkanja
delovne sile, zato je priseljevanje delavcev potrebna rešitev.

Obenem smo ta teden govorili o krizi z Romi v Franciji, ki bi se ji bilo mogoče izogniti, če
bi ti evropski državljani lahko našli zaposlitev in ne bi bili odrinjeni na rob družbe, vključno
s temi prepovedmi zaposlovanja. Namesto da bi se obravnavali vzroki, pa si žal nekateri
predstavljajo, da lahko rešijo stvari tako, da se s političnimi ukrepi odzivajo na učinke. To
kaže na pomanjkanje občutka za realnost, kar se na žalost prepleta s hinavščino dvojnih
meril.

Posledice revščine, ki jo povečuje pomanjkanje priložnosti za zaposlitev, so tudi prostitucija,
prosjačenje in kriminal. Edina izvedljiva rešitev je pošteno, nediskriminatorno obravnavanje
za vse državljane Evropske unije.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Številna poročila in statistični podatki kažejo, da je
prost pretok delavcev koristen za gospodarstvo in da nima nikakršnih negativnih stranskih
učinkov za trg dela. Osebno menim, da je največja možna raven svobode gibanja, vključno
z možnostjo za delo v drugi državi članici – kar velja za vse ljudi znotraj meja Unije –, je
temeljni predpogoj za optimalno in enotno delovanje notranjega trga.

Ob upoštevanju enakosti vseh državljanov Evropske unije podpiram odprtje trgov dela za
delovno silo iz vseh držav članic in s tem tudi za državljane iz Romunije in Bolgarije,
Komisijo pa pozivam, naj ne dovoli nepotrebnega povečanja obsega veljavnih ukrepov,
ki se uporabljajo za te delavce. Takšen korak po mojem mnenju ne bi bil skladen z duhom
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in cilji Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju EU oziroma s pravno zavezujočo
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki v členu 45 jasno navaja, da ima vsak državljan
pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Iskreno upam, da omejitve, ki romunskim in bolgarskim
delavcem onemogočajo dostop do evropskega trga dela, ne bodo ohranjene še po letu 2011.

Mislim, da ne bi smeli dovoliti, da bi se določeni strahovi, ki nimajo nikakršne gospodarske
ali socialne utemeljitve, izrabljali za politične namene in na koncu omejili prost pretok
delavcev.

Priseljevanje delovne sile iz novih držav članic je okrepilo gospodarsko rast v EU in je imelo
le malo vpliva na plače in brezposelnost na dereguliranih trgih. Poleg tega so med krizo
mobilni delavci čutili močnejše posledice kot delavci iz držav gostiteljic, saj so bili prvi, ki
so postali odvečni.

Na podlagi razprav o problemu z Romi v Franciji pa mislim, da je treba opraviti analizo o
ravni povezovanja priseljenskih delavcev iz novih držav članic. Prilagajanje teh delavcev
lokalnim predpisom je treba spremljati tudi tam, kjer dostop do trga dela ni urejen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Nujno potrebno je, da se v politikah Evropske
unije o prostem pretoku delavcev priznajo temeljne socialne pravice evropskih državljanov
in tistih, ki so se pred kratkim pridružili EU, in sicer tako v matičnih državah kot državah
gostiteljicah.

Evropska unija mora nemudoma sprejeti okvir skupnih standardov, ki bodo urejali sprejem
delavcev iz novih držav članic na trg dela.

Dokler socialne politike ne bodo dajale nobenih zagotovil na teh področjih, bo velikemu
številu državljanov in delavcev po vsej EU težko sprejeti kakršen koli zakonodajni predlog
za spodbujanje pravnih kanalov, ki podpirajo prost pretok delavcev v Evropi.

Komisija mora enotno izvrševati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa državljana
Evropske unije tako starih kot novih držav članic. V tem primeru govorim o pravici do
svobode gibanja romunskih in bolgarskih delavcev.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Nedavni množični izgoni romunskih in bolgarskih
državljanov, ki jih je izvedla francoska vlada, kažejo na resne posledice začasnih omejitev,
ki vplivajo na državljane novih držav članic v Evropski uniji. Poleg resne narave rasizma
in ksenofobije na državni ravni, ki je nesprejemljivo prizadela romske državljane, bi vlade
Francije in drugih držav članic EU s temi ukrepi rade prikrile tudi neuspeh njihovih
neoliberalnih politik, ki so vzrok za brezposelnost in revščino.

Zato je pri tem ključno, da ugotovimo, ali so se Evropska komisija, Svet in nacionalne vlade
pripravljene osredotočiti na politiko povečanja delovnih mest s pravicami in socialnim
napredkom, kar lahko zagotovi blaginjo vsem in odpravi diskriminacijo med državljani,
med katerimi so prav vsi Evropejci. Gospod komisar, to je izziv, s katerim se soočamo.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, to je zanimiva tema. Svoboda gibanja mora biti
temeljna pravica vseh Evropejcev. Ta svoboda je koristila mnogim delavcem iz vse Unije
in s tem tudi mnogim državam.

V moji državi smo v letih keltskega tigra imeli ogromne koristi od pritoka delovne sile,
predvsem iz vzhodnih držav. Ti so močni prispevali k fenomenu keltskega tigra in ga
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pomagali ustvariti, a keltski tiger je zdaj mrtev in Irska je v očeh ljudi postala negativna
država. Mnogi ljudje zapuščajo državo, predvsem pa mnogi mladi ne morejo najti zaposlitve.

Če na to gledamo dolgoročno, se prava svoboda gibanja lahko zagotovi samo tako, da po
vsej Evropski uniji uvedemo skupno višino plač in skupne socialne ugodnosti. A to je še
daleč, predvsem v teh časih recesije, in skorajda je neumno, da o tem govorimo. Navsezadnje
lahko samo tako uredimo razmere in zagotovimo svobodo, ki jo že dolgo želimo doseči.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, res je, da je prost pretok delavcev v Evropski
uniji pomemben kazalnih notranje popolnosti EU. Res je tudi, da bo v prihodnosti prost
pretok delavcev nekaj, kar bomo jemali kot samoumevno.

A kadar v državah članicah obstajajo velike razlike v višini plač in predvsem v regulativnih
sistemih, moramo uvesti ustrezna prehodna obdobja. Gre zgolj za ustvarjanje zaupanja
med ljudmi. Prehodna obdobja so glavno sredstvo, s katerim se ljudem omogoča, da se
prijateljsko zbližajo. Vendar pa so prehodna obdobja časovno omejena. To podpiramo, a
morali bi imeti tudi razpravo o podaljšanju teh obdobij, ki bi temeljila na dejstvih.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, naj za konec povem, da so prehodne
ureditve tu zato, da bi državam članicam pomagale izogniti se motnjam na trgu dela po
pristopu novih držav članic in ne zgolj zato, da bi v primeru državljanov teh držav preložile
uporabo načela prostega pretoka delavcev do konca prehodnega obdobja.

Kot je dejala gospa Parvanova, so naši državljani naše največje bogastvo, zato si moramo
prizadevati za prost pretok, da bi lahko ustvarili učinkovit enotni trg v sektorju delovne
sile.

Gospod Kalfin je kot primer pretoka delavcev omenil tudi zdravstvene delavce. Pri tem
moram reči, da opažamo, da države, ki ohranjajo te omejitve, velikokrat speljejo zdravstvene
delavce iz novih držav, to pa je za nove države članice včasih škodljivo. Zato se strinjam
z gospodom Kalfinom, da bi morali države članice spodbuditi k čim prejšnji odpravi
omejitev.

Komisija ne bo samo nadaljevala s spremljanjem uporabe teh prehodnih ureditev v državah
članicah, temveč bo v sodelovanju z državami članicami še naprej spodbujala posebne
ukrepe za boj proti neprijavljenemu delu.

Bolj pomembno pa je, da bo še naprej spodbujala države članice k ponovni preučitvi
njihovih odločitev o omejitvi dostopa bolgarskih in romunskih delavcev na trg dela, in
sicer ob upoštevanju razmer na njihovem trgu dela.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Ioan Enciu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Poročilo Komisije iz novembra 2008 kaže, da
so tokovi mobilnosti po širitvi EU leta 2007 imeli na splošno pozitiven vpliv. Države
članice, ki ohranjajo omejitve notranjega trga dela, bi danes morale ponovno preučiti svoje
stališče. Čeprav v skladu s prehodnimi ureditvami v Pristopni pogodbi, ki sta jo podpisali
Romunija in Bolgarija, omejevanje pravice do dela ne pomeni diskriminacije, pa zdaj, ko
je od pristopa minilo toliko časa, ni več normalno niti moralno, da se takšne omejitve
ohranjajo na področju svobode, varnosti in pravice. Čas je, da Komisija nekaj ukrene, da
bi države članice, ki še vedno ohranjajo omejitve, prepričala k njihovi odpravi. Kako lahko
romunskim in bolgarskim državljanom EU pojasnimo, da kot njihovi izvoljeni predstavniki
v tem parlamentu vsem zakonitim priseljencem sicer lahko ponudimo enake pravice do
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dela, vendar zanje ne moremo ničesar storiti? Komisija in države članice morajo ukrepati
v duhu EU in omogočiti prost pretok njihovih državljanov.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (CS) Prost pretok delovne sile je večen
zapleten problem v Evropski uniji. Zakaj bi morala Komisija premišljevati o ukrepih za
odprtje trga predvsem v primeru Bolgarije in Romunije? V trenutni gospodarski krizi bi
bilo gotovo veliko bolje poiskati izgovore, ki „opravičujejo“ odprtje trga dela.

Dobro znano je, da v vseh tako imenovanih novih državah članicah EU živijo drugorazredni
državljani. Vprašanje za Komisijo bi se zato moralo glasiti: kaj nameravate storiti v zvezi
s tem? Mimogrede, zahteva za zaposlitev osebja, ki bo skrbelo za tehnično plat institucij
EU, je še vedno, da morajo delavci tekoče govoriti dva od 11 jezikov prvotnih 15 držav.
Ali pa se je to pravilo zdaj spremenilo? Gospe in gospodje, če si ogledamo naše
parlamentarne izkaznice, v njih – več kot šest let po širitvi EU, ko so se pridružile države
srednje Evrope – vidimo samo 11 jezikov „starih“ 15 držav. Mar ni to prav tako
diskriminacija novih držav članic? In ali je to v skladu z Lizbonsko pogodbo ter z Listino
EU o temeljnih pravicah?

16. Proizvodi iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi (razprava)

Predsednik. -   Naslednja točka je izjava Komisije o proizvodih iz kloniranih živali v
prehranjevalni verigi.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, spoštovani poslanci, vesel sem, da sem
dobili priložnost, da lahko predstavim stališče Komisije o občutljivem vprašanju kloniranja
živali za proizvodnjo živil.

Najprej bi želel poudariti, da ni nobenih dokazov za kakršne koli skrbi v zvezi z živili,
pridobljenimi iz kloniranih živali. Vendar pa so tu še nekatera vprašanja glede dobrega
počutja živali, ki jih je treba natančneje preučiti. Takšne skrbi se bodo verjetno sčasoma
še večale, saj se ta tehnika razvija in izboljšuje. Seveda ima to vprašanje tudi etično plat, ki
pa, moram dodati, ne spada na zakonodajno področje EU. Drugi vidiki splošne razprave
o tem vprašanju so pravice potrošnikov, da so seznanjeni s proizvodnimi procesi, ter
verjetne posledice sprejemanja ukrepov na tem področju za trgovino.

Najpomembnejše vprašanje za Komisijo je ocena potrebe, izvedljivosti in proporcionalnosti
možnih ukrepov, s katerimi bi se zakonsko uredila uporaba tehnike kloniranja ter kloniranih
živali in proizvodov. Seveda sem v celoti seznanjen s stališčem Parlamenta o uporabi
tehnologij kloniranja za proizvodnjo živil v Evropi. Cenjeni poslanci želijo, da se prepoved
razširi na potomce kloniranih živali.

Stališče Komisije je, da se živila iz kloniranih živali ne sme dajati v promet brez predhodne
odobritve, saj veljajo za nova živila, ki jih dejansko obravnava Uredba o novih živilih. Velja
dodati, da je glede na vrednost kloniranih živali zelo malo verjetno, da se bodo te uporabljale
neposredno za prehranske namene.

Stanje v zvezi s potomci kloniranih živali pa je precej drugačno. Takšnih živali ni mogoče
razlikovati od živali konvencionalnega porekla. Ta vidik je treba upoštevati tudi v vseh
ukrepih, ki bi jih Komisija lahko predlagala.

Komisija trenutno priznava, da Uredba o novih živilih ni ustrezen pravni okvir za
obravnavanje vseh vidikov vprašanja, ki je povezano s kloniranjem. Uredba o novih živilih,
ki obravnava izključno odobritev živilskih proizvodov pred njihovim dajanjem v promet,
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ne more obravnavati dajanja v promet drugih neživilskih proizvodov – kot so jajčne celice,
semena ali zarodki.

Cenjeni poslanci vedo, da trenutno pripravljamo poročilo, ki bo zajemalo vse vidike uporabe
kloniranja za proizvodnjo živil. To poročilo bo na voljo novembra. Predstavljalo bo koristno
podlago za prihodnje razprave v institucijah.

Veselim se nadaljevanja razprav tako s Parlamentom kot Svetom, katerih namen je doseči
uspešen dogovor.

Pilar Ayuso,    v imenu skupine PPE. – (ES) Gospod predsednik, želela bi se zahvaliti
gospodu komisarju za njegovo pojasnilo o kloniranju živali za prehranske namene.

Tako Parlament in Komisija se strinjata, da Uredba o novih živilih dejansko ni bil ustrezen
okvir za reševanje tega vprašanja. S tem se strinjamo, zato je bilo to vprašanje tudi črtano
iz področja uporabe uredbe.

Vsi pa se tudi zavedamo, vsaj po navedbah vseh znanstvenih odborov, da meso kloniranih
živali in tudi meso njihovih potomcev izpolnjuje vse zahteve v zvezi z varnostjo živil.
Problem vidim samo tukaj. Gre namreč za to, da je nemogoče določiti, katero meso je
meso klonirane živali oziroma potomca klonirane živali in katero meso je meso živali, ki
ni bila klonirana. Zato je treba – in to je bistveno – uporabiti označevanje in sledljivost, da
bi bil potrošnik obveščen.

Potrošniki želijo in imajo pravico vedeti, ali je meso, ki ga jedo, meso klonirane živali ali
ne, ne glede na to da vedo, ali je zdravo ali ne, saj je mogoče, da ga ne bodo želeli jesti prav
zaradi vprašanj, ki ste jih navedli in kot je dobro počutje živali, ali zaradi etičnih razlogov.

Zato se zdi, da bosta glede na to stanje proizvodnja in poraba kloniranih živali v Evropi
verjetno prepovedana; predvsem bo to veljalo za proizvodnjo. S tem bomo našim
proizvajalcem prepovedali uporabo nove tehnike, ki je dobra za razmnoževanje živali in
ki poleg tega lahko ustvari dobiček, saj se žival seveda klonira zato, ker ima zelo posebne
lastnosti, kot je bilo storjeno v Španiji z biki za bikoborbe, kjer sta bila, kot veste, klonirana
dva takšna bika.

In mi to nameravamo prepovedati! Ali jim bomo onemogočili, da uporabijo to tehniko?
Če je to res, potem naši kmetovalci, naši živinorejci, ne bodo več konkurenčni. To bi bilo
v redu, če bi v Evropi lahko prepovedali vnos mesa kloniranih živali in njihovih potomcev
iz drugih držav. Ali bomo to prepovedali? Tega ne moremo storiti. Svetovna trgovinska
organizacija naše prepovedi ne bo sprejela. Zato bomo imeli absurdno stanje, v katerem
naši živinorejci ne bodo smeli uporabljati nove tehnike, ki bi jim omogočila, da bi bili
konkurenčnejši, obenem pa bomo v Evropski uniji jedli prav takšno hrano, z oznako ali
brez nje.

To je tisto, kar me skrbi, in mislim, da je treba najti rešitev. Zakaj bomo to prepovedali?
Zakaj bomo živinorejcem preprečili, da uporabljajo to tehniko, potem pa pripeljali ta živila
od zunaj, ker ne smemo prepovedati njihovega uvoza?

Luis Manuel Capoulas Santos,    v imenu skupine S&D. – (PT) Gospod predsednik,
gospod komisar, gospe in gospodje, tudi jaz bi se rad zahvalil za informacije, ki ste nam
jih dali. Gospe in gospodje, vse oblike biotehnologije zbujajo strahove v javnosti, ki je
posebej občutljiva za takšna vprašanja. Kloniranje živali ni pri tem nobena izjema. Mi, ki
oblikujemo politične odločitve, smo dolžni spodbujati razpravo, ki bo temeljila na zadostnih
informacijah, kar nam bo omogočilo, da to zadevo nepristransko analiziramo. Treba je
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reči, da s tem mislim na kloniranje živali za proizvodnjo živil. To je z vidika zanesljive
preskrbe s hrano obravnavano v veljavnih uredbah, nova živila pa so tema obširne razprave
v Parlamentu.

Nedavni dogodki v Združenem kraljestvu, ki so se zgodili to poletje, so to vprašanje razgrnili
javnosti in pokazali na očitno razhajanje med evropsko zakonodajo in njeno uporabo na
nacionalni ravni. Znanstvena poročila, ki jih je sestavila Evropska agencija za varnost hrane,
poudarjajo, da samo v primeru goveda in prašičev obstajajo bolezenska stanja, povezana
z razvojem kloniranja, ki odpirajo vprašanja o dobrem počutju živali. Ta so bila za Evropsko
skupino za etiko dovolj resna, zato je kloniranje živali za proizvodnjo živil označila za
neupravičeno.

Z vidika zanesljive preskrbe s hrano so ista znanstvena poročila ugotovila, da med kravjim
mlekom ter govedino in svinjino zdravih klonov in njihovih potomcev ter enakimi
proizvodi iz običajnih živali ni nikakršne preverljive razlike. Vendar pa ta poročila
poudarjajo, da ni dovolj razpoložljivih podatkov in da ni mogoče izvajati obsežnih študij
v celotni življenjski dobi klonov in njihovih potomcev. To povzroča nekaj negotovosti v
zvezi s sedanjimi ugotovitvami in pomeni, da je treba to razpravo nadaljevati na podlagi
znanstvenih dognanj, da bi lahko odgovore na vprašanja javnosti zagotovili brez
neodgovornega onemogočanja znanosti.

Zato pozdravljam prisotnost komisarja in se veselim njegovega poročila o ureditvi
tehnologije kloniranja, ki jo je treba izvajati, kakor tudi o proizvodih, ki so bili že pridobljeni.

George Lyon  , v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, mislim, da je pomembno – kot
so dejali drugi in kot je v svojem prispevku dejansko rekel tudi gospod komisar –, da
proizvodi iz potomcev kloniranih živali ne predstavljajo nikakršne grožnje človekovemu
zdravju. Pri tem bolj kot sam vidik kloniranih živali poudarjam besedo „potomci“ kloniranih
živali, saj sta to dva ločena vidika.

Danes sem hotel tukaj spregovoriti – o tem sem z vami, gospod komisar, govoril včeraj,
ko sva se sestala neformalno – o položaju, v katerem se je letos poleti znašla družina Innes
na Škotskem. Gre za škotsko družino, ki se že dolgo ukvarja z živinorejo, za zelo dinamične,
podjetne kmetovalce, ki so si vedno prizadevali za uporabo najboljše genetike iz vsega
sveta. Kupili so bika, ki je bil vzrejen v Združenih državah, potem pa se je izkazalo, da je
potomec klonirane živali. Pozanimali so se o vsem, kar je bilo v tistem času ustrezno v
zvezi z živaljo in o tem, ali jo lahko uporabijo na kmetiji. Pri tem niso pomislili, da bi to
lahko predstavljalo kakršen koli problem, saj je šlo za potomca klonirane živali in ne za
samo klonirano žival. Zdaj imajo 90 samic, ki so bile na kmetiji vzrejene prav iz tega bika
in ki so vredne približno 200 tisoč funtov.

Šele ko so pomislili, da bi začeli prodajati mleko teh živali, torej ko so bile te dovolj stare,
da so lahko začele dajati mleko, so ugotovili, da imajo problem. V skladu s tolmačenjem
trenutnih predpisov v Združenem kraljestvu v prehranjevalni verigi Združenega kraljestva
niso dovoljeni ne proizvodi kloniranih živali ne proizvodi njihovih potomcev. Takšno je
tolmačenje Agencije za prehranske standarde. To pa pomeni, da so te živali brez vrednosti,
razen seveda če jih preselite v drugo državo članico, kjer se predpisi o teh živalih tolmačijo
drugače in kjer bi se mleko teh živali lahko vneslo v prehranjevalno verigo; lahko pa jih
dejansko tudi prodate nazaj v ZDA.

To je problem, ki ga predstavlja neusklajenost med državami članicami. Mislim, da je nekaj
več gotovosti o tem v interesu tako potrošnikov in kmetovalcev. Glede na stališče
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Parlamenta menim, da smo šli predaleč, ko smo dejali, da bi morali meso, mleko in
proizvode iz potomcev kloniranih živali izključiti iz sistema. Mislim, da je to narobe in da
moramo pri tem nekaj ukreniti. Po mojem mnenju bi morali sprejeti, da vsi znanstveni
dokazi pričajo o tem, da ni nikakršne razlike med temi potomci in katerimi koli drugimi
živalmi in da bi jim morali dovoliti vnos v prehranjevalno verigo.

Upam, da bomo v nekem trenutku v naslednjih mesecih lahko dosegli nekakšen kompromis
in vnesli gotovost, ki bo tako potrošnike kot kmetovalce pomirila v zvezi s tem zelo
občutljivim in čustvenim vprašanjem.

Bart Staes,    v imenu skupine Verts/ALE  .  – (NL) Gospod predsednik, gospod komisar,
gospe in gospodje, vaše pojasnilo je bilo mogoče res izčrpno in zanimivo, vendar sem
močno presenečen, da dejansko sploh niste omenili dogodka, ki se je zgodil letos poleti
in ki nekako predstavlja ozadje te razprave. Govorim o dogodku na Škotskem: o številnih
zarodkih bikov in krav, uvoženih iz Združenih držav, o poročilih, da je bilo meso najmanj
enega bika dejansko vneseno v prehranjevalno verigo in da je nekaj tega mesa prišlo tudi
v moje volilno okrožje v Belgiji. O tem niste rekli ničesar, dejansko pa bi rad od vas kakšno
besedo o tem, saj gre navsezadnje za pomemben dogodek. Sami ste rekli, da gre pri tem
vprašanju delno tudi za to, da imajo potrošniki pravico vedeti, od kod prihaja njihova
hrana. No, nekateri prebivalci iz mojega volilnega okrožja te informacije niso dobili. Jedli
so meso bikov, ki so se na Škotskem skotili iz uvoženih zarodkov. Zato me zanima, kaj o
tem menite vi.

Veste, da je ta razprava povezana tudi z usklajevalnim postopkom v zvezi z zakonsko
ureditvijo novih živil, ki smo ga pričeli predvčerajšnjim in pri katerem kot poročevalka
nastopa gospa Kartika Liotard. Veste tudi, da smo si s Svetom v laseh okrog tega vprašanja.
Upam si reči, da se tudi dobro zavedate dejstva, da bo v usklajevalnem postopku – ki se bo
zaključil enkrat novembra, mogoče v začetku decembra, a v vsakem primeru še
letos – stališče Komisije tisto, ki bo odločilo o rezultatu. V prejšnji razpravi, ki je potekala
julija, ste naznanili, da boste poročilo predložili – in tukaj vas bom citiral v angleščini: „by
November 2010“ (do novembra 2010). Zdaj pa pravite, da bo to „enkrat novembra“, kar
pomeni točno na koncu usklajevalnega postopka. Upam, gospod komisar, da boste skupaj
s svojim osebjem pokazali nekoliko več dinamičnosti pri sprejemanju stališča o tem
vprašanju, saj ga bomo kot pogajalci potrebovali, da bi lahko dosegli dogovor s Svetom.

Poleg tega niste rekli ničesar, ali vsaj zelo malo, o stališči Parlamenta, ki zagovarja moratorij.
Nekateri komisarji, vaši kolegi, prav zdaj, ko govorimo, lobirajo pri naših kolegih proti
temu moratoriju, saj naj bi ta sprožil hudo trgovinsko vojno, ki bi bila mogoče še hujša od
bananske vojne, ki smo jo na področju trgovine imeli z drugimi državami. Ali lahko,
prosim, to pojasnite?

Na koncu bi želel mojim kolegom poslancem, ki pravijo, da to nikakor ne ogroža javnega
zdravja, reči naslednje: da, rad bi verjel, da je to tako, a dovolite mi, da se še nekaj časa
držim priporočila EFSA, ki pravi, da čeprav ni nobenega razloga, da bi v to dvomili, za to
še vedno nimamo dovolj znanstvenih dokazov na terenu. Priznam, da je to priporočilo iz
leta 2008. Potrebujemo nova priporočila, ki bi jih morali hitro dobiti, vendar bi rajši počakal
nanje, preden v zvezi s tem podam dokončno mnenje.

Janusz Wojciechowski,    v imenu skupine ECR . – (PL) Gospod predsednik, današnja
izmenjava mnenj kaže, da bo razprava o pravni ureditvi kloniranja živali težka. Mislim, da
s temi novimi tehnologijami za proizvodnjo živil dejansko skačemo v bazen, ne da bi prej
preverili, ali je v njem kaj vode. To se nanaša na gensko spreminjanje, gojenje gensko
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spremenjenih rastlin in kloniranje. Znanost še ni dala svoje zadnje besede o tem. Znanost
odpira ogromne priložnosti, vendar pa nimamo še celotne slike o daljnosežnih učinkih
uporabe novih tehnologij – o tem, kako bo to vplivalo na biotsko raznovrstnost, ravnovesje
med vrstami in zdravje ljudi in živali. Nekateri znaki kažejo, da kloniranje ni dobro za
zdravje zadevnih živali, da to niso zdrave živali in da to pogosto vključuje tudi njihovo
trpljenje.

Zato bodimo previdni pri teh zadevah. Še vedno ne vemo dovolj, da bi lahko sprejeli tako
ogromno tveganje. Zato podpiram ohranitev prepovedi kloniranja živali za proizvodnjo
mesa v Evropski uniji.

Kartika Tamara Liotard,    v imenu skupine GUE/NGL. – (NL) Gospod predsednik, že maja
sem javno izjavila, da se bojim, da bi meso kloniranih živali lahko končalo na evropskem
trgu. Komisija je to takrat dejansko podcenila. Ta parlament – ki je tu zato, da predstavlja
evropske državljane – z veliko večino že dve leti in pol podpira mojo zahtevo po prepovedi
kloniranega mesa in nazadnje jo je podprl 7. julija. Zato ni res, kot pravi gospod komisar,
da bodo državljani brez težav prepoznali klonirano meso, če bo to pristalo na njihovih
krožnikih. Dejstvo pa je, da je klonirano meso zdaj prišlo v prehranjevalno verigo. Nisem
slišala, da bi komisar rekel kaj o tem, kako namerava preprečiti, da bi se to ponovilo v
prihodnosti. Edino, kar je povedal, je, da bomo spet morali čakati, tokrat nekje do novembra.
Tega čakanja sem že popolnoma sita.

Za vas, gospod komisar Dalli, imam tudi eno vprašanje. zagotovo ne boste mirno požrli,
da komisar De Gucht v zakulisju širi govorice o tem, da bo prepoved kloniranih živali v
prehranjevalni verigi, ki jo zahteva Parlament, povzročila trgovinsko vojno z Združenimi
državami, Brazilijo in Argentino. Sama imam raje trgovinsko vojno kot vojno, ki vključuje
nepotrebno prelivanje krvi. Kloniranje je neetično in skrajno kruto do živali. Posledica
kloniranja je velik obseg smrti zarodka ali pa usmrtitev živali zaradi deformacij. Medtem
ko Komisija čaka, bodo nejasnosti v zakonodaji povzročile, da bo ta praksa vdrla tudi v
Evropsko unijo. Komisija mora nemudoma oblikovati zakonodajo in še danes uvesti
moratorij na proizvode iz kloniranih živali in njihovih potomcev, ki ga zahteva Parlament.

Na koncu bi želela še pozvati gospoda Komisarja De Guchta, naj neha klečeplaziti pred
Združenimi državami in njihovo biotehnološko industrijo. Za božjo voljo, gospod komisar,
imenovani ste bili, da bi zastopali splošen interes Evropske unije in njenih državljanov; od
vas, kot od člana Komisije, se ne zahteva, da poslušate navodila katere koli vlade, institucije,
organa ali oblasti, in tukaj zgolj citiram Pogodbo o Evropski uniji. Ali so stvari res postale
tako slabe, da Evropa zaradi strahu pred odzivi Svetovne trgovinske organizacije, dovoljuje,
da se naša politika omaje na škodo naših državljanov? Če so, potem se že zdaj sramujem
Evropske unije.

John Stuart Agnew,    v imenu skupine EFD  .  – Gospod predsednik, veseli boste, ko vam
bom povedal, da bom govoril samo eno minuto. To, s čimer se soočamo tukaj, močno
spominja na polemike okrog gensko spremenjenih pridelkov. V obeh primerih so bili
uspešno opravljeni objektivni znanstveni preskusi varnosti, vendar pa je prav tako v obeh
primerih prišlo do subjektivnega in čustvenega protiudarca, ki ga ne more predvideti noben
kvalitativen preskus.

Komisija zdaj dovoljuje, da odločitve o gensko spremenjenih pridelkih sprejemajo izvoljene
vlade držav članic, kjer bi se seveda vse odločitve tudi morale sprejemati. To pa se je zgodilo
šele po dolgih letih mrtve točke in prelaganja odgovornosti med različnimi institucijami
EU. Ni presenetljivo, da trenutna zakonodaja EU ne ve, kaj naj stori s komercialno uporabo
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potomcev kloniranih živali, širjenje te zmede s še večjim številom predpisov EU pa zagotovo
ni naloga tega parlamenta.

Pravilen postopek v tem primeru je, da se državam članicam, ki imajo zelo različno kulturo,
dovoli, da se same odločijo, ali bodo dovolile komercialno proizvodnjo teh proizvodov
ali ne. Tiste države, ki se odločijo, da tega ne bodo dovolile, morajo imeti popolno svobodo
pri načinu označevanja uvoženih proizvodov, ne da bi v to posegala EU. Uporaba sistemov
zagotavljanja v takšnih državah bo ustvarila priložnosti za njihove kmetovalce.

Diane Dodds (NI). -   Gospod predsednik, pozdravljam nocojšnjo izjavo komisarja o tem
vprašanju. Kot je povedal George Lyon, se je v Združenem kraljestvu nedavno pojavilo več
vprašanj v zvezi z dajanjem potomcev kloniranih živali v promet. Ker med Komisijo in
Agencijo za prehranske standarde Združenega kraljestva ni doslednega sporočanja smernic,
je to povzročilo precej zmede. Moram povedati, da Komisija za to sicer ni nič kriva, vendar
pa je to povzročilo težave proizvajalcem, zagotovo pa je tudi vplivalo na zaupanje v varnost
hrane.

Neutemeljeno in nelogično je, da Agencija za prehranske standarde Združenega kraljestva
proizvode iz potomcev kloniranih živali v Združenem kraljestvu uvršča med nova živila,
medtem ko druge države v Evropi tega ne počnejo. Veseli me, da med Komisijo in Agencijo
za prehranske standarde potekajo razprave, da bi se to vprašanje razjasnilo tako
proizvajalcem kot potrošnikom.

Pojasniti je treba značilnosti novih živil v zvezi s kloniranimi živalmi in potomci kloniranih
živali. Z enotnim pristopom k temu vprašanju po vsej Evropi – in tudi zunaj nje v smislu
uvoza iz tretjih držav – se morajo ustaviti protislovna priporočila, ki jih je Združeno
kraljestvo podajalo do zdaj. Kot vemo, je zaupanje tako v vir kot v varnost hrane temeljnega
pomena. Pozdravljam namero Komisije, da ohrani to zaupanje v varnost hrane.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, na razpravi o vaši
Uredbi o novih živilih, ki smo jo imeli pred poletnimi počitnicami, smo se odločili, da v
to uredbo ne vključimo vprašanja kloniranega mesa, temveč da prosimo Komisijo, da
sprejme dodatno uredbo. Zato pozdravljam dejstvo, da gospod Dalli danes ponuja predloge
o tem, v katero smer bi ta uredba morala iti. Današnjo razpravo razumem kot podlago za
uredbo, ki naj bi nam jo Komisija predložila novembra. Zato je zelo pomembno, da imamo
danes tu to razpravo.

Zelo dobro vemo, da nas čas priganja, kar je bilo danes že večkrat omenjeno. Na primer,
v ZDA se najmanj 150 kloniranih govedi vzreja za razplod. Potem so tu dogodki, ki so se
med poletnimi počitnicami zgodili v Združenem kraljestvu. Nihče pa še ni pojasnil, ali je
to bila samo smešna poletna zgodba ali pa je v njej dejansko nekaj resnice. Vendar pa vas
vse skupaj želim spomniti na razlog, zaradi katerega smo zahtevali posebno uredbo.

Na eni strani smo rekli, da ni povsem jasno, ali je klonirano meso prav zares popolnoma
neškodljivo. Dejstvo namreč je, da so bile do zdaj opravljene samo primerjave različnih
materialov, z drugimi besedami, primerjave mesa neklonirane živali in mesa klonirane
živali. Zato torej še nimamo ustreznega dokaza, kar je povedal tudi Evropska agencija za
varnost hrane (EFSA). Opraviti moramo še več preskusov in počakati na rezultate.

Omenili pa smo tudi drugi vidik vprašanja, ki vključuje etično razsežnost in dobro počutje
živali. Ni prav, da rečemo, da na tem področju nimamo nobenih pravic. Lizbonska pogodba
obravnava vprašanje dobrega počutja živali in v primeru kršitev ali če so živali nenehno
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izpostavljene nevarnosti, lahko pogodbo tudi citiramo. Seveda moramo to pojasniti in
dobiti ustrezen dokaz, če nameravamo zagovarjati prepoved. Menim, da je to potrebno.

Če greste v trgovino in si preberete oznake na kosih govedine, ne boste mogli dokazati, da
je to, kar piše na oznaka, točno. To pomeni, da je mogoče na oznaki tudi navesti, da je
meso klonirano. Imamo register za živali, ki nam omogoča, da izsledimo, od kod prihaja
žival, ne da bi ta bila označena. Vsako podrobnost lahko izsledimo tja do prednikov živali.
Torej imamo že na voljo sredstva, s katerimi lahko dokažemo, ali meso prihaja od klonirane
živali ali od živali, ki ni bila klonirana. Kot se reče, človek lahko izgine, a žival ne more, saj
so vse podrobnosti o njej zapisane.

Imamo sredstva in moramo jih uporabiti, če se odločimo, da bomo dovolili prodajo
kloniranega mesa. To, ali je meso klonirano ali ne, je mogoče dokazati, vendar potrebujemo
popolno sledljivost in strogo označevanje, ki sta v interesu potrošnikov. Poleg tega ne
smete pozabiti na vprašanje dobrega počutja živali. Menimo, da je to zelo, zelo pomembno.

Linda McAvan (S&D).   – Gospod predsednik, zanima me, ali komisar Dalli lahko natančno
pojasni, kaj nam namerava predstaviti novembra. Govori o poročilu, vendar je to, o čemer
smo poslušali tukaj, prava pravna luknja, s katero so kmetovalci postavljeni v nemogoč
položaj, saj sploh ni jasno, kaj zdaj pomeni veljavna zakonodaja. Novembra potrebujemo
več kot zgolj razpravo in poročilo. Tudi če Komisija predstavi nove predloge, bi lahko
minilo še 18 mesecev, preden bi dobili kak nov zakon.

Do takrat, pred morebitnim novim zakonom in novimi pojasnili, bi močno priporočila,
da sprejmemo moratorij na živilske proizvode iz kloniranih živali. Želim ponoviti, kar je
gospod Schnellhardt pravkar povedal v zvezi s komisarjevo trditvijo, da v zakonodajo ne
moremo vključiti etičnih vprašanj. To ne drži. Lizbonska pogodba vsebuje določbo, ki
pravi, da je treba v vseh politikah EU upoštevati dobro počutje živali. Zanima me, ali je
gospod komisar prebral poročilo Evropske skupine za etiko. Kolegom, ki ne vedo, kaj to
je, naj pojasnim, da je to skupina, ki jo je vzpostavil predsednik Barroso, da bi preučevala
etične vidike politike EU. Navedeno poročilo jasno navaja, da obstaja veliko skrbi glede
trpljenja živali, povezanega s kloniranjem in živili. Navaja, da bi bilo treba opraviti dodatne
študije o dolgoročnem dobrem počutju kloniranih živali in njihovih potomcev.

Drugo vprašanje, ki ga komisar ni omenil, je biotska raznovrstnost. Poročilo navaja, da bi
lahko obstoj celih čred živali, ki izvirajo iz ene same klonske družine, povzročil ogromne
probleme v zvezi s križanjem in povečano ranljivostjo verige preskrbe s hrano. Navaja
tudi, da problem kloniranega mesa vodi k povečanju porabe mesa z resnimi posledicami
za okolje. Ugotovitve tega odbora za etiko – ki deluje prav v okviru Komisije – so, da
potrebujemo več javnih razprav, preden dovolimo, da živila iz kloniranih živali pridejo v
promet.

Gospod komisar, potrebujemo te razprave. Takoj se morate ustaviti in pojasniti zakon,
namesto da kmetovalce postavljate v ta nemogoč položaj. Ne moremo čakati dve ali tri
leta, da boste to storili. Morate ukrepati, hitro, in sicer z moratorijem, nato pa morate
organizirati ustrezno razpravo u ustreznem delu zakonodaje.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, gospe in
gospodje, vaše besede so me zelo presenetile, gospod Dalli. Vedli ste se, kot da se ni nič
zgodilo. Julija je Parlament izrazil zelo jasno stališče in vas pozval, da uvedete moratorij.
Od takrat ni bilo storjeno nič. Zahtevali smo, da sestavite osnutek zakonodaje, in tudi tu
se ni zgodilo nič. Vprašanje, ki sem ga predložila maja in v katerem smo vprašali, koliko
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kloniranih živali in potomcev kloniranih živali je v sistemu, je zelo jasno pokazalo, da o
tem ne veste popolnoma nič. V svojem odgovoru ste dejali: ne vemo, o tem ne moremo
povedati nič in nimamo pojma. Z drugimi besedami, ne veste, kaj se dogaja, vendar se
vedete, kot da lahko čakamo do novembra, da boste predstavili svoje poročilo. To ni dovolj
dobro. Pozvali smo vas, da ukrepate, a do zdaj niste storili še ničesar.

Kar je rekel gospod Leinen, ne drži. Parlament se zelo jasno zavzema za moratorij na drugo
generacijo. Tega ne moremo zdaj kar zanikati. Zelo jasno moramo povedati, da je tudi to
problem, saj vse študije kažejo, da ta tehnologija preprosto ni bila v zadostni meri
preskušena. Ne izvajajo se nobene dolgoročne preiskave. Glede na to, kaj se je zgodilo do
zdaj, je postalo očitno, da pri kloniranju živali prihaja do resnih kršitev zakonodaje o
dobrem počutju živali, vključno z zakonodajo Evropske unije. Dejstvo, da preživi in je
sposobno preživeti samo 15 % živali je očitna kršitev direktive EU o dobrem počutju živali.
V EU imamo načelo previdnosti, ki ga moramo resno jemati. Vse dokler obstajajo tveganja
za zdravje in dokler tehnologija ne bo razvita v celoti, s tem ne smemo eksperimentirati.

Javnost jasno nasprotuje kloniranju za proizvodnjo živil. Ne prebivalci Evrope ne kmetovalci
ne čakajo, da se bo klonirano meso začelo proizvajati. Javnost je prav nasprotno zelo
kritična do vsega tega, te kritične zavesti pa navsezadnje ne smemo ogroziti. Ljudje od nas
pričakujejo veliko več. Pričakujejo, da bomo to temo obravnavali zelo previdno in ne zgolj
rekli, da je to nova, inovativna tehnologija, ki jo bomo uporabili. Do nove tehnologije
moramo pristopiti zelo kritično, vendar dvomim, da je Komisija pripravljena to storiti.
Tako kot na drugih področjih ima Komisija neomajno vero v napredek. Vendar bi se morali
vprašati: ali smo na pravi poti? Ali ravnamo v interesu potrošnikov in kmetovalcev? Mislim,
da ne. Zato bi morali resno premisliti o uvedbi moratorija in pripravi nekakšnega osnutka
zakonodaje, kajti prav na to tudi čakamo. Dogodek na Škotskem je pokazal, da Komisija
ni zmožna ukrepati in da bo v takšnih primerih dejansko storila zelo malo. Sprejela ni prav
nobenega ukrepa.

Če se vrnem k vprašanjem v zvezi s trgovino, moram reči, da smo v Evropski uniji zelo
jasno nasprotovali uporabi hormonov. Držali smo se svojega stališča in enako lahko
storimo tudi pri drugih zadevah. To ne pomeni, da se izpostavljamo tveganju, da bomo
prisiljeni sprejeti trgovinske omejitve.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Evropski parlament je o kloniranju živali za namen
zagotavljanja vira hrane razpravljal že septembra 2008. Z glasovanjem je bila sprejeta
resolucija, v kateri so poslanci zahtevali popolno prepoved kloniranja živali, namenjenih
za predelavo hrane v Evropski uniji, kakor tudi prepoved uvoza kloniranih živali in
proizvodov iz kloniranih živali.

Sprejeto besedilo resolucije je upoštevalo pomisleke številnih evropskih strokovnjakov,
predvsem v zvezi s tveganji za zdravje, povezanimi z uporabo kloniranih živali v živilski
industriji. Kloniranje predvsem predstavlja resne probleme v zvezi z veliko pogostostjo
slabega zdravja in umrljivosti kloniranih živali v zgodnji starosti.

Znanstvene in tehnične ugotovitve Svetovne organizacije za zdravje živali kažejo, da se
zdrave, dolgoživeče živali razvijejo iz samo 6 % kloniranih zarodkov. To je v glavnem
posledica dejstva, da ima klon od samega začetka genetsko starost darovalca. Če je torej
darovalec sedem let stara krava, bo klon tele, katerega geni bodo že na samem začetku stari
sedem let. Kloniranje poškoduje tudi genom posamezne živali, zato je klon tudi olj nagnjen
k boleznim in zajedavcem.
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Problemi kloniranja seveda niso povezani samo z zdravjem in dostojnim življenjskim
pogojem živali, temveč tudi z zaupanjem potrošnikov v hrano, ki bi lahko prihajala iz
takšnih virov. Čeprav ameriški Urad za živila in zdravila navaja, da so mesni in mlečni
proizvodi iz kloniranih živali, prašičev, ovac, govedi in njihovih potomcev po mnenju
urada prav tako zanesljivi kot proizvodi iz živali, ki so rejene na običajen način, se mi ne
bi zdelo pametno, gospod komisar, da bi samo iz komercialnih razlogov odprli vrata
takšnim proizvodom in evropsko javnost izpostavili neupravičenemu tveganju posledic,
ki jih lahko povzročijo proizvodi iz kloniranih živali in njihovih potomcev, ki se vnašajo
v prehranjevalno verigo.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, nedvomno je bilo dokazano, da dajanje
mesa kloniranih živali na trg predstavlja predvsem večja tveganja za zdravje ljudi, saj so
klonirane živali in njihovi potomci bolj nagnjeni širokemu nizu bolezni. Zato je treba v
prepoved proizvodov iz kloniranih živali vključiti tudi njihove potomce. Lahko bi navedli
tudi etične razloge za to in predstavili dokaze, ki se nanašajo na dobro počutje živali.

Poleg tega je pomembno, da čim prej poskrbimo, da bodo potrošniki dobili izčrpne
informacije o izvoru mesa, ki ga kupujejo. Potrošniki morajo imeti možnost, da se odločijo,
da določenih proizvodov ne bodo kupovali. Predvsem pa moramo poskrbeti, da se ljudem
tovrstni proizvodi ne bodo podtaknili.

Kot smo pravkar slišali, so proizvodi iz potomcev kloniranih živali našli pot v
prehranjevalno verigo v Združenem kraljestvu. In možno je, da primer, ki se je zgodil v
Združenem kraljestvu, ni edinstven. Žal obstaja verjetnost, da državljani evropskih držav
jedo klonirano meso, ne da bi se tega zavedali. To je nesprejemljivo.

Renate Sommer (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, močno podpiram
zeleno gensko inženirstvo, a kloniranje je nekaj povsem drugega. Teh dveh stvari ni mogoče
primerjati. Kloniranje vključuje krutost do živali, kar so povedali že mnogi izmed mojih
kolegov poslancev. Na razpravi, ki smo jo imeli pred poletnimi počitnicami, sem pojasnila,
da lahko preživi samo manjši del živalskih klonov. Številni izmed tistih, ki na začetku
preživijo, umrejo v zelo zgodnji starosti in v hudi agoniji. Imajo deformirane ude in organe.
Imajo oslabljen imunski sistem in so nagnjeni k boleznim. To pelje v bolečine, trpljenje in
mukotrpno smrt. Ali lahko prevzamemo odgovornost za to? Je prav, da podpiramo takšne
metode, če se res zavzemamo za dobro počutje živali? Ne, ni. Zato smo se julija odločili,
da nočemo kloniranega mesa niti proizvodov iz kloniranih živali. To je dosleden pristop.

Res je, da vemo, da proizvodi iz kloniranih živali in njihovih potomcev verjetno ne
povzročajo nobene škode za zdravje ljudi in osebno menim, da so ustrezni za človeško
prehrano, vendar pa nam mesa, ki ga pridobimo s konvencionalnimi metodami, ne
primanjkuje. Zakaj bi torej morali uporabljati klone? Kruto ravnanje z živalmi je popolnoma
nepotrebno. Prebivalci Evrope tega nočejo in tudi nočejo teh proizvodov. Ne potrebujemo
jih. Za uvedbo kloniranega mesa v Evropsko unijo ni nobenega utemeljenega razloga.

Zato želimo jasno uredbo, ki bo veljala posebej za klonirane živali in njihove potomce.
Želim prepoved kloniranja in kloniranih proizvodov v Evropski uniji in prepričana sem,
da to lahko dosežemo. Se mora to veljati tudi za uvoz. Moram biti prepričana, da mi ne
bo nihče na skrivaj podtaknil kloniranega mesa, ker to ni označeno, kot se je pravkar
zgodilo na Škotskem. Dvomim, da lahko vsem mesu sledimo do njegovega izvora. To bi
lahko bilo mogoče v primeru govedine. Vendar pa zaradi količine pridelane svinjine ni
mogoče reči, ali je med predniki določenega prašiča tudi kakšna klonirana žival.
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To je temeljno, etično vprašanje. Druge članice pravijo, da moramo obravnavati etična
vprašanja, ker imamo do njih odgovornost. To je seveda vprašanje dobrega počutja živali,
gre pa tudi za druga. Izkušnje kažejo, jaz pa sem kot živinorejka to temu tudi preučevala,
da so si vse metode za razmnoževanje, ki so se dokazale kot učinkovite v živinoreji, sčasoma
utrle pot v humano medicino. Zato se moramo danes vprašati, ali bi v verjetno ne tako
daljni prihodnosti želeli in zmogli sprejeti kloniranje ljudi. Jaz tega nočem niti ne morem.
Tudi če bi bil klon ustvarjen za nadomestne dele in če naj bi mi v prihodnosti lahko daroval
vitalen organ, si tega še vedno ne bi želela. Dvomim, da je to pretirana grozljivka. Prepričana
sem, da bi to v ne tako daljni prihodnosti dejansko bilo mogoče, če bi dovolili izvajanje
kloniranja.

Zato v vsej EU nujno potrebujemo prepoved kloniranja, a tudi kloniranih živali in njihovih
potomcev. Jaz se ne bojim Svetovne trgovinske organizacije (STO). To lahko izpeljemo.
Ni nam treba posnemati vsega, kar počnejo ZDA, kljub našim čezatlantskim odnosom.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Gospod komisar, v preteklem letu, odkar ste postal
komisar, sem vas spoznal kot človeka, ki skrbi za zdravje evropskih potrošnikov in
evropskih državljanov. O tem so govorili tako gospa Linda McAvan in gospa Sommer, ki
sta nastopili pred mano, kakor tudi moj kolega poslanec Capoulas Santos. Razlogi za in
proti so bili predstavljeni. Slišali smo zdravstvene utemeljitve, da kljub raziskavam, ki se
izvajajo v ZDA, želimo objektivno evropsko raziskavo, na katero ne bo vplivala nobena
ameriška interesna skupina in ki bo dejansko pokazala, da ti proizvodi niso škodljivi za
zdravje. A čeprav je tako in čeprav niso škodljivi za zdravje, se znanstvene raziskave lahko
nadaljujejo. Vendar pa sem tudi jaz slišal, da ni nobenih razlogov za nadaljevanje teh
raziskav. Kot polnopravni član Odbora za kmetijstvo in podeželje menim, da v evropski
kmetijski dejavnosti ni nobenega razloga za to, da bi klonirana živila prišla na police naših
trgovin.

Rečeno je bilo, da so v tem sistemu luknje, s čimer se popolnoma strinjam. Spominjam se
zadnjega primera, ko sem se obrnil na vas v zvezi s sadjem in zelenjavo iz Maroka. To kaže,
da moramo naš trg zaščititi tudi pred uvozom. Tako gospa Linda McAvan kot drugi so
omenili tudi vidik dobrega počutja živali in v celoti se strinjam s tistimi, ki so tukaj pred
mano povedali, da znanosti ni mogoče ustaviti. Vendar pa moramo na neki točki potegniti
črto in obrzdati kloniranje, saj res ne bi rad naletel na svojega klona, tega pa si ne bi želeli
niti moji pomočniki. To je etično nevzdržno, zato Komisijo pozivamo, da razglasi moratorij.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, nocojšnja razprava jasno kaže,
kako občutljivo je to vprašanje. O njem smo razpravljali nedavno in še vedno razpravljamo
nocoj, razpravljali pa bomo ponovno, ko nam boste predstavili svoje sporočilo o tej zadevi,
gospod komisar. Menim pa, da je treba sprejeti zelo strog pristop pri reševanju tako
občutljivega vprašanja, kot so proizvodi iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi.

Veliko sem slišala o tveganjih za zdravje. Želela bi samo poudariti, da naše sedanje stališče
temelji na stališču Evropske agencije za varnost hrane, ki pravi, da trenutno ni ničesar, kar
bi kazalo, da proizvodi iz kloniranih živali ali njihovih potomcev povzročajo kakršno koli
novo ali dodatno tveganje za zdravje ali okolje v primerjavi s konvencionalno rejenimi
živalmi.

Zato moramo biti malce bolj previdni. Nikar avtomatično ne zagovarjajmo ene ali druge
strani, dokler dejansko ne dobimo vseh znanstvenih dokazov. Paziti moramo, da ne bomo
sprejeli defenzivnega stališča ali, še slabše, zadrgnjenega stališča o vprašanju, ki je tako
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kompleksno – kar so naše razprave tako jasno pokazale – in ki si zasluži, da ga temeljito
preučimo, predvsem v zvezi z mednarodnimi pravili trgovanja.

V resnici ste imeli prav, gospod komisar, ko ste rekli, da je tveganje v Evropi majhno. Imamo
sektor konvencionalne živinoreje, ki je zagotovo zadostno. A kaj se zgodi, ko kmetovalci
uvozijo seme, ki lahko prihaja iz ZDA in bi lahko izviralo iz kloniranih živali? Tudi tu
potrebujemo vse mogoče zaščitne ukrepe, da bi zagotovilo upoštevanje pravil Svetovne
trgovinske organizacije in preprečile možnosti za ustvarjanje pogojev za nepošteno
konkurenco. Naši kmetovalci čakajo na takšne odgovore in navsezadnje so tudi tisti, ki
imajo zdaj težave.

Strinjam se s kolegi poslanci, ki nam pravijo, da potrošniki zagotovo ne želijo jesti mesa
takšnih živali. Vendar pa niti najmanj ne dvomim, da komisar Dalli želi osvetliti ta problem
in odgovoriti na številna vprašanja, na katera do danes še ni bilo odgovora. Že zdaj zaupam
vsemu, kar nam bo komisar Dalli še povedal, in čakam na njegovo poročilo.

Potrošniki EU morajo vedeti, kaj jedo, sledljivost pa je ključnega pomena. Če pa hočemo
to zagotoviti, potrebujemo natančno znanstveno analizo, ki nam bo omogočila, da
ukrepamo na podlagi informacij in tako najdemo ustrezno rešitev za vprašanje vnosa živil
iz kloniranih živali in njihovih potomcev v prehranjevalno verigo.

Zato bom počakala na sporočilo komisarja Dallija, ki je predvideno za november, preden
bom sprejela svojo odločitev.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Pred kratkim so me pretresle novice, da so v
evropsko prehranjevalno verigo prišli proizvodi iz kloniranih živali iz Severne Amerike.

Evropski parlament je več kot enkrat izrazil svoje mnenje, da je treba ta živila prepovedati
iz številnih razlogov, ki temeljijo na etičnih in okoljskih vidikih. Trdno in enotno stališče
o tem vprašanju bomo ohranili tudi med pogajanji o predpisih o novih živilih.

Dokazi, ki sta jih predložili Evropska agencija za varnost hrane in Evropska skupina za
etiko, kažejo, da obstajajo resni zdravstveni problemi, ki vplivajo tako na klonirane živali
kot na njihove nadomestne matere.

Obenem pa bi, če govorimo o varstvu okolja, vpliv večje porabe mesa lahko imel uničujoč
učinek, veliko število kloniranih živali pa bi lahko vplivalo na naravno biotsko
raznovrstnost, s tem pa povečalo nagnjenost živali k epidemijam ter ogrozilo varnost
hrane.

Slišali smo tudi trditve v zvezi s trgovino in predpisi Svetovne trgovinske organizacije.
Pravijo nam, da ne smemo prepovedati uvedbe teh živil v Evropsko unijo, sicer bomo kršili
obveznosti, ki jih določa STO. Vendar pa se je Evropska unija odločila, da ustavi dajanje
nekaterih proizvodov na trg, kjer so se pojavili dvomi glede koristi za potrošnike ali
zaskrbljenost, da bi lahko šlo za zavajanje potrošnikov. Preučili bomo vsako pravno
možnost za izvajanje takšne prepovedi.

Poleg tega, če si ogledamo stanje v celoti, bi morali vztrajati pri tem, da morajo predpisi
STO upoštevati podobne etične in okoljevarstvene vidike.

Obstajajo resne utemeljitve proti živilom iz kloniranih živali. Na drugi strani ni nobenega
očitnega dokaza o koristih teh živil. Čas je, da Komisija predlaga konkretne rešitve v zvezi
s tem vprašanjem, ki bo upoštevalo tudi mnenje našega foruma, ki predstavlja državljane
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Evrope. Ne moremo dovoljevati eksperimentov, ki bodo ogrozili zdravje državljanov ali
okolje.

Anne Delvaux (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, gospod komisar, želela bi izraziti resne
pomisleke glede tega vprašanja.

Na eni strani v EU zagovarjamo večjo preglednost živil za potrošnike in želimo vzpostaviti
sistem sledljivosti mesa od vil do vilic, s tem pa nalagamo živinorejcem zelo stroge standarde
na področju živinoreje in zakola ter nadzorne ukrepe, ki v največji možni meri zagotavljajo
poreklo in kakovost živil. Na drugi strani pa smo to poletje izvedeli, da so Britanci jedli
klonirano govedino, ne da bi to vedeli. V moji državi Belgiji obstaja celo verjetnost, da
ljudje uživajo meso tretje generacije, za katero nam zatrjujejo, da sploh ni klonirano. Ali
je to torej tisto, na kar mislimo, ko govorimo o „sledljivosti“?

Dovolite mi, da se malo pošalim: jaz si na krožniku zagotovo ne želim klonirane burgundske
govedine in gensko spremenjenega korenčka! Še posebej, če se nisem odločila, da bom to
jedla. To je očitno tudi prevladujoče mnenje po vsej EU, saj je prav vsaka opravljena
raziskava Evrobarometra o vprašanju kloniranja živali za proizvodnjo živil znova in znova
potrdila zelo jasno nasprotovanje evropskih državljanov.

To je prva utemeljitev proti vključevanju proizvodov iz kloniranih živali v prehranjevalno
verigo, ki ga želim navesti: ne moremo na eni strani zahtevati, da je treba dati potrošnikom
več odgovornosti, ter si prizadevati, da bodo bolje obveščeni o tem, kaj jedo, na drugi pa
zanemarjati njihovo nasprotovanje kloniranemu mesu.

Moja druga utemeljitev se nanaša na zdravje. Res je, da nobena znanstvena študija ni
ponudila dokaza o kakršnih koli potencialno negativnih vplivih uživanja kloniranega mesa,
mesa potomcev kloniranih živali ali celo mleka klonirane živali. Nič ni bilo dokazanega,
to pa vključuje tudi dolgoročno varnost tovrstne prehrane. Zato mislim, da bi še naprej
morali uporabljati načelo previdnosti.

Moja tretja in zadnja utemeljitev je etične narave in tudi sami ste ga omenili na začetku
vašega govora. EU želi biti na čelu, ko gre za zaščito živali. Danes popoldne je Parlament
še enkrat glasoval za omejitve poskusov na živalih, da bi čim bolj zmanjšal bolečino in
trpljenje, ki se povzroča živalim. Vendar pa ne moremo zanikati dejstva, da kloniranje
povzroča trpljenje živali. Spomniti se moramo samo Dolly in Znanstvenega mnenja EFSA
iz julija 2008, v katerem so naveden ugotovitve, da je precejšen delež kloniranih živali utrpel
negativne posledice za zdravje in dobro počutje, ki so bile pogosto hude in ki so se končale
tudi s smrtjo.

Gospa McAvan je omenila tudi mnenje Evropske skupine za etiko v znanosti in novih
tehnologijah, ki je izrazilo dvom v etično upravičenost kloniranja živali za hrano, predvsem
ker tega ni mogoče upravičiti s potrebo po spodbujanju raznolikosti živil. Ravno nasprotno:
obstaja razlog za strah, da bo spodbujanje porabe živil iz kloniranih živali posredno vplivalo
na gensko raznolikost, in sicer zaradi čezmerne uporabe omejenega števila živali v
programih vzreje. Prav to pa se je zgodilo v drugih živilskih sektorjih; izginilo je na primer
na ducate vrst paradižnika. Leta 1900 je obstajalo 7 tisoč vrst; danes jih je samo še 150,
70 jih je na voljo v prodaji, veliko število teh pa je gensko spremenjenih.

Ali je to napredek, ki si ga želimo? To je vprašanje, ki si ga moramo postaviti.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Gospod komisar, res se ne spomnim, da bi v tej dvorani
bili tudi na kakšni drugi razpravi tako enotni. Zakaj? Razlog je zelo preprost: tudi državljani
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Evropske unije so popolnoma enotni, popolnoma enotni v svojem nasprotovanju
kloniranim proizvodom. Tako vi kot moji cenjeni prijatelji ste govorili o nevarnosti, ki
prihaja iz Svetovne trgovinske organizacije. To je utemeljitev, ki jo v tej dvorani znova in
znova slišimo; to je politična utemeljitev.

Vendar pa Komisija in njeni pravni svetovalci ne smejo teh strahov še poudarjati, temveč
morajo preučiti, kako lahko dosežemo moratorij, ki smo ga zahtevali na plenarnem
zasedanju, ne da bi trčili ob takšne probleme. Dejansko se moramo odločiti, kaj je
pomembnejše: Svetovna trgovinska organizacija ali Lizbonska pogodba, ki uvaja načelo
previdnosti pri sprejemanju odločb o prepovedi dajanja proizvoda na evropski trg, če
znanstveni podatki o tem proizvodu niso dovolj jasni, da bi lahko zagotovili njegovo varno
prodajo, mi pa ne vemo natančno, kaj se uporablja pri kloniranih proizvodih.

Zato potrebujemo ta moratorij, gospod komisar, saj ne moremo eksperimentirati z zdravjem
evropskih državljanov, o čemer se strinjamo vsi v tej dvorani.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, osebno nisem niti najmanj prepričan v potrebo,
etiko, varnost ali sledljivost kloniranih živali.

Kar zadeva potrebo, že leta poskušamo spodbuditi ekstenzivno namesto intenzivne
proizvodnje, obstaja pa tudi dovolj načinov za razmnoževanje po naravni poti ter drugih
načinov za zagotavljanje povečanja živalske populacije, če bi se to zahtevalo. Kar zadeva
etiko: kot je dejala gospa Sommer, če so klonirane živali etično sprejemljive, potem je samo
vprašanje časa, kdaj bodo etično sprejemljivi tudi klonirani ljudje. Že brez kloniranja imamo
na svetu dovolj čudakov!

Gospod Staes je omenil varnost in s tem se strinjam. Kako lahko kdor koli na tej ravni
dokončno zatrdi, da so potomci kloniranih živali varni za človeško prehrano? Mislim, da
ni nikogar, ki bi to lahko storil. Kar pa zadeva sledljivost, je eden izmed naših velikih
dosežkov v Evropski uniji ta, kot je rekla gospa Anne Delvaux, da lahko hrani sledimo od
vil do vilic. Kaj bomo storili zdaj: zagotovili sledljivost od klona do doma? Mislim, da tega
ne bi smeli početi. Namesto da spodbujamo kloniranje, bi ga morali odpraviti.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, klonirano meso je
prvič prišlo v trgovine v Združenem kraljestvu. To se je takoj pojavilo v vseh medijih in
povzročilo negotovost med potrošniki na eni strani in neutemeljene obtožbe na drugi. Ker
britanska Agencija za prehranske standarde zadeve ni bila sposobna pojasniti, so bile zanjo
takoj krive navade kmetovalcev pri sestavljanju poročil.

Gospod Dalli, za posledice zavlačevanj v zakonodajnem postopku EU se ne smejo kriviti
kmetovalci. Do zdaj je bilo treba imeti v Evropi dovoljenje samo za proizvode iz kloniranih
živali in ne tudi za proizvode iz njihovih potomcev. Evropski parlament je jasno izrazil
svoje mnenje v Uredbi o novih živilih. Načelo previdnosti mora še zlasti veljati pri živilih.

Ne glede na etične pomisleke, mesa kloniranih živali ne potrebujemo zaradi zanesljive
preskrbe s hrano. Obstajajo očitna resna nesoglasja med institucijami glede ravnanja s
kloniranimi živili. Zato moramo nujno pozvati Komisijo, naj doseže dogovor zavoljo
potrošnikov in proizvajalcev in sprejme ustrezne ukrepe.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, znanstveni podatki
tvorijo podlago za sprejemanje političnih odločitev. A če prav razumem, bi se izognili naši
politični odgovornosti, če bi znanstveni dokazi o tem, da je nekaj izvedljivo, pomenili, da
bi to morali tudi storiti. Moje delo ni, da počnem, kar je tehnično izvedljivo, temveč da
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zastopam interese mojih volivcev. Velika večina med njimi, in to velja za celo EU, ne želi
kloniranega mesa na svojih krožnikih.

Pri tem ne gre samo za to, da zdravje ljudi ne bo ogroženo. Jajca kokoši iz baterijske reje
ne prestavljajo tveganja za zdravje ljudi, a EU je vendarle v tem primeru hitro in učinkovito
ukrepala. Enako ukrepanje pričakujem tudi v primeru mesa in mesnih proizvodov iz
kloniranih živali, vključno s tistimi iz druge generacije.

Dobro počutje živali in etični pomisleki jasno govorijo proti kloniranemu mesu. Videli
bomo, kaj bodo v prihodnosti rekli znanstveniki z zdravstvenega področja. Potrebujemo
moratorij, ki bo veljal tudi za proizvode iz živali druge generacije. Jasno moramo reči ne
proizvodom iz kloniranega mesa.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, ohranjanje najvišjih možnih
standardov proizvodnje živil v Uniji pomeni, da lahko zagotovimo visoko kakovost
proizvodov in izpolnimo pričakovanja potrošnikov. Rezultati znanstvenih raziskav, ki so
na voljo danes, kažejo, da se meso kloniranih živali po kakovosti nikakor ne razlikuje od
mesa živali iz konvencionalne proizvodnje. Kljub temu sta samo kloniranje in uporaba
takšnih tehnologij v proizvodnji živil zelo resen problem. Ali se moramo ob sodobnih
tehnikah proizvodnje živil, ki jih imamo na voljo, res zatekati h kloniranju? V interesu
kmetovalcev, proizvajalcev živil in potrošnikov je, da se te zadeve uredijo, a ne samo zato,
da ne bi ogrozile zanesljive preskrbe s hrano, zdravja potrošnikov ali konkurenčnosti
evropskega kmetijstva. Upoštevati je treba tudi etične in moralne dileme, ki se pojavljajo,
ko državljani združene Evrope naletijo na jedi, narejene iz mesa kloniranih živali.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, zabeležil sem štiri razloge za nasprotovanje
kloniranemu mesu, vendar pa vseh ne moremo rešiti z znanostjo.

Prvi razlog je, da prebivalci Evropske unije ne želijo jesti mesa kloniranih živali. To velja
tudi za proizvode iz potomcev kloniranih živali. Drugič, dosežen ni bil še noben sklep o
tem, ali uživanje kloniranega mesa predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Tretjič, dokazano
je, da kloniranje živali ogroža zdravje samih živali. Četrtič, kloniranju živali za namen
proizvodnje živil je treba nasprotovati iz etičnih razlogov.

Zato moramo ostro nasprotovati praksi kloniranja živali za namen proizvodnje živil in
uporabi kloniranega mesa. Čim prej moramo sprejeti predpise o nadzoru kloniranega
mesa. To je tisto, kar prebivalci Evrope od nas pričakujejo. Klonirano meso pa je treba vsaj
jasno označiti.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik, gospod komisar, neodobren,
neidentificiran in neopažen vnos proizvodov iz kloniranih živali v prehranjevalno verigo
mora predstavljati razlog za skrb. Posebej zaskrbljujoče je, ker smo za to izvedeli samo
nekaj tednov po tem, ko je Parlament ponovno izglasoval prepoved dajanja teh proizvodov
na trg EU. Tokrat se nam zdi, da je to pravilen in ustrezen previdnostni ukrep.

Ukrepanje EU na tem področju bi v prvi vrsti morala usmerjati želja po varovanju javnega
interesa, po ohranitvi visoke ravni zaščite zdravja ljudi in zagotavljanju zanesljive preskrbe
s hrano in varstva okolja s spodbujanjem dobrega počutja živali. Te vrednote bi morale
imeti prednost pred vsemi drugimi. Če bo dajanje teh proizvodov v promet v prihodnosti
dovoljeno, bo moralo upoštevati tudi načela preglednosti, obveščanja in potrošniške izbire.
Na žalost danes to na primer ne velja za živila, ki so delno sestavljena iz gensko
spremenjenih organizmov ali mesa živali, ki so bile hranjene s temi organizmi.
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Anna Záborská (PPE).   – (SK) Danes dopoldne smo imeli obsežno razpravo o zaščiti
živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene, za preskuse, ki bi lahko pomagali odkriti
zdravila za hude bolezni, ki prizadenejo ljudi. Večina, velika večina poslancev je
nasprotovala trpljenju živali, ki naj bi se uporabljale za te namene. Obenem je jasno, da
kloniranje povzroča hudo trpljenje živalim. Več kot 95 % kloniranja ne uspe. Pojavijo se
hude bolezni in fiziološke okvare in živali zgodaj poginejo. Večina potrošnikov nasprotuje
vnosu takšnega mesa v prehranjevalno verigo.

Kot je dejala moja kolegica gospa Sommer, je to še en resen problem. Razvoj razmnoževanja
živali s kloniranjem odpira vrata razmnoževanju ljudi s kloniranjem. Tega ne dovoljuje
niti naravno pravo niti Lizbonska pogodba. Zanima me, ali bi kdo zdaj rad v tem smislu
spremenil Lizbonsko pogodbo. Gospod komisar, stališče Evropske komisije mora biti
jasno.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, ne preseneča me, da je to vprašanje
pritegnilo toliko pozornosti in sprožilo takšno razpravo, zato se vsem zahvaljujem za vaša
stališča. Različne točke, ki ste jih omenili, kažejo na potrebo po globokem razumevanju
teh vprašanj, da bi lahko sprejemali usklajene odločitve na podlagi znanih dejstev.

Kot sem rekel v svoji uvodni izjavi, bo Komisija do konca tega leta sprejela celovito poročilo,
ki bo opredelilo ključna vprašanja, ki prispevajo k razpravi o kloniranju. Upam, da bo to
še bolj osvetlilo to zapleteno vprašanje in da se bo lahko uporabilo kot podlaga za
institucionalne razprave, ki bodo sledile.

Poudarjam, da je izboljšanje trenutnega stanja mogoče doseči samo s soglasjem vseh
institucij EU. Ta razprava poteka že od januarja 2008 in veselim se, da bomo pri tem
vprašanju skupaj ustvarili napredek ter se na koncu dogovorili o pravi poti, ki bo peljala
naprej in ki jo bomo v prihodnjih letih lahko dobro uporabili.

Predsednik.   – Razprava je končana.

Pisne izjave (člen 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    v pisni obliki. – (RO) V Evropskem parlamentu smo že
omenili etične, medicinske oziroma gospodarske utemeljitve proti uživanju hrane iz
kloniranih živali in ti še vedno veljajo. Obstaja pa še ena utemeljitev, ki je vsaj tako
pomembna kot ostale: evropski državljani nočejo kloniranih proizvodov na svojih
krožnikih. Nasprotujejo temu, da bi svojim otrokom dajali hrano, ki izhaja iz laboratorija
za genske eksperimente. Raziskava Evrobarometra, ki je bila na to temo opravljena
leta 2008, je pokazala, da večina Evropejcev nasprotuje kloniranju živali zlasti za namene
proizvodnje živil. Po mnenju 84 % anketirancev nimamo dovolj izkušenj v zvezi z
dolgoročnim vplivom na zdrave in varnost hrane, da bi lahko uporabljali klonirane živali
za proizvodnjo živil. Petinsedemdeset odstotkov anketirancev meni, da so klonirana živila,
namenjena za prehrano, nesprejemljiva iz etičnega vidika. To so visoki odstotki, ki pošiljajo
zelo jasno sporočilo. Ljudje ne želijo jesti proizvodov, ki so bili pridobljeni s kloniranjem,
tem proizvodom ne zaupajo in se ne strinjajo s temi metodami. Zakonodajo EU moramo
dopolniti in izboljšati, da ne bo nikoli več možnosti za izvajanje pritiska na načela ali
odločitve, v katere verjamemo, oziroma da se jim ne bo več mogoče izogniti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    v pisni obliki. – (LT) Uredba o uporabi novih
tehnologij v proizvodnji živil je dobrodošel korak naprej. A medtem ko spodbujamo
inovacije, ne smemo pozabiti tudi na nevarnosti. Ena izmed teh je dajanje kloniranih živali,
njihovih potomcev in proizvodov iz kloniranih živali v promet. Do zdaj je to vprašanje
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povzročilo precejšnje probleme, ki so povezani z več različnimi vidiki. Ti vključujejo
zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali, ki so zasidrane v Lizbonski pogodbi, pravico
potrošnikov, da so obveščeni o izvoru proizvodov, ki jih uživajo, in etična vprašanja.
Trenutno imamo na vsakem izmed teh področij več vprašanj kot odgovorov. Zato moramo,
preden razprave v institucijah Evropske unije o kloniranih živalih dobijo zagon, natančno
preučiti vprašanje v zvezi z dajanjem živali, njihovih potomcev in proizvodov na trg.

17. Sektor krompirjevega škroba v EU po letu 2012 (razprava)

Predsednik. -   Naslednja točka je razprava o ustnem vprašanju o sektorju krompirjevega
škroba v Evropski uniji po letu 2012, ki sta ga Komisiji v imenu Skupine Evropske ljudske
stranke (Krščanski demokratov) postavila Esther de Lange in Albert Deß, v imenu Skupine
naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu pa
Thijs Berman in Jo Leinen (O-0097/2010 - B7-0456/2010).

Esther de Lange,    avtorica  .  – (NL) Gospod predsednik, gospod komisar, dve največji
skupini v tem parlamentu, Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, sta
skupaj prevzeli pobudo za to razpravo z Evropsko komisijo o prihodnosti sektorja
krompirjevega škroba v Evropi. Finančna kriza je tako močno ogrozila prihodnost tega
sektorja, da bi lahko popolnoma izginil z naše celine. Vendar pa bi ta sektor na koncu lahko
igral pomembno vlogo prav pri izvajanju naših ciljev strategije EU 2020. Kot veste,
gospod komisar, so plačila za ta sektor, ki so del pregleda stanja, so delno vezana in delno
nevezana. To stanje se bo končalo leta 2012, ko bodo postala dokončno nevezana. Naj
pojasnim: gre za proces, ki ga podpiram, vendar trenutno stanje zahteva ustrezen pristop.
Če želimo, da sektor krompirjevega škroba preživi in konkurira sektorjem drugih vrst
škroba, potem bo moral po dokončni uvedbi nevezanih plačil izkoristiti nove trge, za to
pa je zelo veliko možnosti, zlasti v gospodarstvu, ki temelji na biološki pridelavi, ki je
zagotovo na čelu strategije Evropske unije za leto 2020. Vzemimo za primer plastiko na
osnovi krompirjevega škroba namesto nafte ali kemične elemente za industrijo. Vendar
pa je finančna kriza ogrozila priprave na ta prehod in izkoriščanje novih trgov, saj
potencialni vlagatelji in inovatorji niso imeli druge izbire, kot da se temu izognejo. Leta 2012
se bomo torej soočili z nevarnostjo strmoglavljenja tega sektorja, raziskave pa kažejo, da
v tem primeru lahko izgine 40 % trga Evropske unije. Govorimo o 6 tisoč neposrednih
delovnih mest, najmanj toliko neposrednih delovnih mest in približno 15 tisoč kmetovalcev,
ki jih bo to neposredno prizadelo, saj ta sektor oskrbujejo. Temu ne bomo priča samo v
moji regiji, na severnem Nizozemskem, temveč tudi v državah, kot so Danska, Nemčija,
Poljska in Francija. Zato, gospod komisar, nocoj sprožamo alarm in Komisijo prosimo,
naj sektorju namesto strmoglavljenja omogoči nežen pristanek.

Moja vprašanja za vas se glasijo: ali je Evropska komisija pripravljena sprejeti začasne
ukrepe, na primer za obdobje dveh let, ki ne bodo vplivali na proračun, in sicer z uporabo
neuporabljenih sredstev za krompirjev škrob ali kmetijskih sredstev? Ali je Evropska
komisija na primer pripravljena vzpostaviti prostovoljen sklad za prestrukturiranje, ki bo
podprl proizvajalce, ki želijo prostovoljno zmanjšati proizvodnjo?

Gospod komisar, končala bom z vprašanjem, ki je v ozadju te razprave seveda glavno
vprašanje: ali se Evropska komisija strinja z našim mnenjem, da bi sektor krompirjevega
škroba lahko igral pomembno vlogo v gospodarstvu, ki temelji na biološki pridelavi, in
da bi zato izplačalo, če bi temu sektorju ponudili začasno pomoč, da opravi ta prehod?
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Thijs Berman,    avtor . – (NL) Gospod predsednik, sektorju krompirjevega škroba grozi
prehud udarec v novem obdobju, ki se bo pričelo po letu 2012, po desetletjih odvisnosti
od subvencij, ki je bila sama po sebi nezdrava. Več tisoč delovnih mest je na kocki samo
na severnem Nizozemskem, gospodarsko ranljivem območju brez večjega števila drugih
velikih delodajalcev. Vendar pa vsi ti ljudje tako v Groningenu kot drugje želijo še naprej
živeti in delati v svoji regiji. Uravnotežena porazdelitev delovnih mest je pomembna za
vse evropske regije, kar vključuje tudi uspešno severno Evropo. Zato potrebujemo prehodna
pravila. Odgovornost EU je, da zagotovi njihovo vzpostavitev. To se lahko opravi brez
kakršnih koli dodatnih stroškov. V tem sektorju imamo nekaj prihranjenih sredstev iz
prejšnjih let, saj je bila letina v teh letih zelo slaba. Poleg tega je mogoče prilagoditi tudi
proračun za kmetijstvo. Seveda se subvencije za krompirjev škrob morajo leta 2012
zaključiti. V to nihče ne dvomi in tudi sam sektor je sprejel to dejstvo. Po drugi strani pa
mora ta sektor imeti prihodnost, saj leži v osrčju naših podeželskih skupnosti in ponuja
drugo možnost poleg proizvajalcev nafte, zaradi česar bo torej kmalu postal nepogrešljiv.

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, cenjeni poslanci, zahvaljujem se vam
za vaša vprašanja o prihodnosti sektorja krompirjevega škroba. Komisija je vesela, da ima
priložnost povedati svoje mnenje o tem sektorju.

Reforma sektorja krompirjevega škroba je bila del „pregleda stanja“, Svet pa je prav na
zahtevo sektorja sklenil, da mora razdruževanje vseh pomoči sovpadati s koncem sistema
kvot. Komisija je dejansko predlagala bolj postopen pristop: da bi se uvedba nevezanih
plačil vpeljala v dveh korakih. Glavna trditev sektorja je bila, da bo dodaten odlog pred
uvedbo nevezanih pomoči za proizvajalce krompirjevega škroba omogočil, da se pripravijo
na trg brez kvot in pomoči za preoblikovanje.

Zahtevo po skladu za prestrukturiranje, kakršen obstaja v sektorju sladkorja, je težko
umestiti v proračun, ki je namenjen sektorju krompirjevega škroba. Tudi če bi se vsi trenutni
upravičenci, vključno s pridelovalci škrobnega krompirja, odločili, da se odpovejo svojim
vezanim pomočem, da bi tako oblikovali sklad za prestrukturiranje in financirali rušenje
tovarn krompirjevega škroba, razpoložljiv proračun skoraj gotovo ne bi zagotovil dovolj
močne spodbude.

Za oblikovanje sklada za prestrukturiranje znotraj trenutnega pravnega okvira je potrebna
uredba, ki naj bi začela veljati že 1. julija 2011, zaradi česar bo za prestrukturiranje samo
eno leto na voljo zelo omejen proračun, ki ne bo zadostoval za reševanje problema
čezmerne zmogljivosti, ki bi po besedah predstavnikov sektorja lahko dosegla tudi 40 %
skupne proizvodne zmogljivosti.

Kot sem dejal prej, razveljavitev odločitev, ki so bile sprejete v okviru pregleda stanja, ni
možna. Trenutno razpravljamo o prihodnosti SKP po letu 2013. Za kmetijski sektor v
celoti želimo trdno, učinkovito in dobro usklajeno SKP. Te razprave se, tako kot vsi drugi
sektorji, lahko udeleži tudi sektor krompirjevega škroba.

Peter Jahr,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Uredba
Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru
skupne kmetijske politike spreminja pravila EU o shemi enotnega plačila in je poglobila
uvedbo nevezane finančne podpore, ki je bila prej vezana na proizvodnjo.

V sektorju krompirjevega škroba obstajata dve premiji, ki sta še vedno vezani na
proizvodnjo. To sta pomoč za pridelovanje, ki je namenjena pridelovalcem škrobnega
krompirja, oziroma plačilo za kmetovalce, in premija za krompirjev škrob oziroma plačilo
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za podjetja in tovarne. Po tej spremembi zakonodaje EU bosta premiji nevezani na pridelavo
in vključeni v pravila, ki urejajo shemo enotnega plačila. To se bo zgodilo najpozneje
leta 2012. Pomoč za pridelavo, ki jo prejemajo pridelovalci, bo postala nevezana po
letu 2010, odvisno od odločitev držav članic. To pomeni, da sektor krompirjevega škroba
trenutno podpira celovit sistem ureditve trga EU, ki je povezan s pridelavo, vendar tudi,
da se bo zaradi odločitev o pregledu stanja uporaba teh instrumentov za upravljanje trga
končala najpozneje do leta 2012.

Koraki, ki so bili sprejeti, bodo predstavljale veliko nazadovanje za ta sektor. Samo
prihodnost bo povedala, ali bo gojenje škrobnega krompirja lahko ostalo konkurenčno v
okviru novih pravil. Tudi če za večjo tržno usmerjenost in manj državnih posredovanj ni
druge možnosti, moramo premisliti o ustreznih prehodnih obdobjih, da bi zagotovili
organizirano preoblikovanje. Poleg tega moramo kmetovalcem, ki želijo še naprej gojiti
škrobni krompir, pomagati, da povečajo svojo konkurenčnost in poiščejo nove trge in
priložnosti za prodajo. Vendar pa moramo tudi kmetovalcem, ki se bodo odločili za
opustitev gojenja tega pridelka, ponuditi podporo pri iskanju drugih možnosti.

Najpomembneje za Komisijo je, da sprejme hitro odločitev in poda jasno izjavo o tem
problemu. V poslovnem svetu so dobre odločitve vedno dobre, slabe pa predstavljajo izziv,
najhujše pa je, če ni nobenih odločitev. To pomeni zastoj, zastoj pa je za podjetja lahko
usoden. Zato želim Komisijo še enkrat prositi, naj preuči to stanje in poišče ustrezna
sredstva in priložnosti, ki so v interesu naših kmetovalcev.

Jan Mulder,    v imenu skupine ALDE . – (NL) Gospod predsednik, v idealnem svetu bi stvari
potekale natanko tako, kot smo to predvideli med pregledom stanja. Na žalost pa to ne
drži za sektor krompirjevega škroba. Če bi v tem trenutku, v razmerah, s katerimi se trenutno
soočamo, želeli izpeljati naše načrte, potem bi veliko število podjetij zaradi prenizkih cen
bankrotiralo. Pomembno vprašanje se glasi: je to vredno? Po mojem ne. Mislim, da je
evropski sektor krompirjevega škroba poseben sektor. Na področju biokemije smo dosegli
zelo velik napredek, razvijamo vse mogoče nove proizvode in mislim, da tega procesa ne
bi smeli prekiniti.

Odgovori Komisije me ne navdajajo z veliko optimizma. Komisijo bi prosil, naj ponovno
preuči stanje, da bi lahko pričela intenziven dialog s tem sektorjem. Pridružujem se številnim
izmed vas, ki pozivate k mehkem pristanku, in ta mehek pristanek moramo dejansko tudi
zagotoviti; menim namreč, da mora sektor krompirjevega škroba preživeti, saj je to poseben
sektor. Da bi se to uresničilo, bo morala Komisija sprejeti posebne ukrepe.

Janusz Wojciechowski,    v imenu skupine ECR . – (PL) V prejšnjem parlamentarnem
mandatu sem dvakrat nastopil kot poročevalec za uredbo, ki je določila obseg kvot za
škrob. Takrat sem imel veliko sestankov s predstavniki sektorja in poskušal sem upoštevati
želje držav, ki niso bile zadovoljne zaradi prenizkih kvot. Pozornost smo namenili dejstvu,
da je ta sektor precej neusklajen in da v to ne moremo posegati, saj bi sicer povzročili hude
težave celotni panogi. Danes poslušamo, da je sektor v nevarnosti in da lahko celo v celoti
izgine; močno se bojim, da se to lahko res zgodi. Z žalostjo gledam na probleme, ki so
prizadeli druge velike sektorje: probleme v mlečni industriji, skoraj popolno izginotje
sektorja proizvodnje tobaka, pred tem pa še reformo trga s sladkorjem, ki se je tudi končala
s hudimi posledicami za kmetovalce. Zdaj ti problemi pestijo sektor krompirjevega škroba.
Mislim, da je skrajni čas, da premislimo o spremembi smeri v kmetijski politiki v Evropski
uniji, o spremembi usmeritve, ki je bila določena v pogojih, ki so se nekoliko razlikovali
od današnjih. Dvomim, da je načelo, ki smo mu sledili do zdaj, še primerno.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Gospod predsednik, na moji kmetiji pridelujemo
krompirjev škrob že mnogo let in – skupaj z več deset tisoč kmetovalci po Evropski
uniji – bojim se, da bosta odprava proizvodnih kvot za škrob in razveljavitev podpore, ki
jo tako pridelovalci kot predelovalci prejemajo za njegovo pridelavo, povzročila hudo
poslabšanje njihovega gospodarskega položaja po letu 2013. Zaradi tega podpiram
ohranitev sistema kvot za pridelavo krompirjevega škroba in zagotovljene minimalne cene
ter dopolnilna plačila za kmetijske pridelovalce. Če bodo ti instrumenti v sektorju škroba
odpravljeni, potem je to treba združiti z ukrepi, ki bodo zagotovili ustrezno finančno
podporo za prestrukturiranje. Sklicevanje gospoda Dallija na reformo trga s sladkorjem
je nerodno, saj je bila ta reforma za Evropo katastrofalna in je dejansko samo pomagala
velikim veleposestnikom v Južni Ameriki. To ni prava pot, gospod komisar. Še vedno je
dovolj časa, da pridemo k pameti.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, 20-odstotno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, 20-odstotnih delež obnovljivih virov energije in 10 % goriva iz
obnovljivih virov. To so zahtevni cilji, ki jih je Evropska unija opredelila za namen boja
proti podnebnim spremembam in ustvarjanje neodvisnosti na področju oskrbe z energijo.

Vprašanje, kako lahko te cilje izpolnimo, pa je še vedno odprto. To še posebej drži, če se
bo sektorjem, ki lahko v tem smislu dajo svoj prispevek, dovolilo, da propadejo. Kmetijstvo
lahko in tudi bo močno prispevalo k ciljem za leto 2020. Vendar pa se politika na posebnih
področjih kmetijstva čedalje bolj odmika od upravljanja trga. Rezultat pregleda stanja so
spremembe, ki se bodo zgodile v sektorju škrobnega krompirja, kar bo povzročilo močan
upad pridelave. Zaradi postopne odprave sistema kvot in minimalnih cen je sektor pod
hudim pritiskom. Omogočiti moramo mehek pristanek.

Komisijo moramo pozvati, naj opredeli ukrepe, da bo pridelava škrobnega krompirja
zagotovljena predvsem v regijah, kjer ni nobenih drugih možnosti. Proizvodi sektorja
krompirjevega škroba bodo v prihodnosti zelo pomembni.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, rana ura, zlata ura, pozna ura, ura za pozornost,
zato se vam zahvaljujem za pomoč.

Prihajam z Irske, kjer je krompir ljudem zelo pri srcu, saj je pred veliko lakoto nahranil
celo prebivalstvo. Ko je leta 1847 udarila krompirjeva plesen, so zaradi tega umrli
štirje milijoni od osmih milijonov ljudi. Vse od takrat je ni jedi, ki je ne bi dopolnili s
krompirjem. Zato vse, kar lahko ogrozi prihodnost pridelovalcev krompirja, požene srh
po žilah Ircev.

Nekateri so tukaj spregovorili – in strinjam se z njihovimi skrbmi – o prihodnosti sektorja
krompirja in, kot je poudaril gospod komisar, v novo oblikovani SKP po letu 2013 bo
treba sektor krompirja zelo natančno premisliti. To je popolnoma točno.

Na koncu, gospod predsednik, se vam želim samo še zahvaliti za nocojšnje vodenje
zasedanja. Če ne bi nasprotoval kloniranju, mislim, da bi vas veljalo klonirati!

John Dalli,    član Komisije  .  – Gospod predsednik, rad bi se najlepše zahvalil Parlamentu
za to zanimivo razpravo. Strinjam se z mnenjem, da lahko sektor krompirjevega škroba
igra pomembno vlogo v prihodnjem razvoju bioplastike in drugih zelenih kemičnih
proizvodov. Razumem lahko tudi strah, da bi konec nevezane podpore in sistema kvot
lahko pridelovalcem krompirjevega škroba povzročil nekatere probleme pri prilagajanju.
Vendar pa moramo upoštevati proračunski okvir, ki ga imamo na voljo, kakor tudi pravni
in časovni okvir.
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GD za kmetijstvo bo kmalu prejel ocenjevalno študijo o sektorju krompirjevega in žitnega
škroba v EU, razprave o prihodnosti SKP po letu 2013 pa že potekajo. Prepričan sem, da
bo v tem okviru mogoče najti boljo, učinkovitejšo in trajnejšo rešitev, ki je v trenutnem
okviru ne bi mogli ustvariti nobeni priložnostni ukrepi.

Esther de Lange,    avtorica  .   –  (NL) Gospod predsednik, imam tri pripombe. Prvo
namenjam gospodu Kellyju in njegovi srčni prošnji v zvezi s krompirjem. Tu govorimo o
krompirju, ki se za malenkost razlikuje od krompirja, ki ga postrežete na vaši mizi, in sicer
o škrobnem krompirju. Seveda pa so ti problemi povezani, saj se v istem času, ko sektor
škrobnega krompirja propada, povečuje pridelava v sektorju krompirja za prehrano, to
pa povzroča probleme na trgu.

Moja druga pripomba se nanaša na gospoda komisarja, ki ves čas govori: to sicer ne bo
delovalo, a sektor krompirjevega škroba mora predstaviti predloge, kako bi lahko dosegli
rešitev. Naše sporočilo je: prosimo, poskrbite, da boste te predloge obravnavali
nepristransko, kajti čeprav gre tu sicer res za razpravo o obdobju po letu 2013, nenehno
sklicevanje na stanje po letu 2013 ne pomaga. To pa je natanko tisto, kar počne
gospod komisar. Takrat bo prepozno. Temu sektorju leta 2012 grozi propad. Potrebovali
bomo prehodno ureditev v letih 2012 in 2013, da bi se ta sektor lahko ponovno vključil
v običajno kmetijsko politiko, ki bo začela veljati leta 2014.

To je moja srčna prošnja za gospoda komisarja.

Predsednik.   – Razprava je končana.

18. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik

19. Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik

20. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 23.20)

163Razprave Evropskega parlamentaSL08-09-2010


	SREDA, 8. SEPTEMBER 2010
	1. Otvoritev seje
	2. Sestava odborov: gl. zapisnik
	3. Sklepi posebne seje Sveta Ecofin z dne 7. septembra (razprava)
	Isabelle Durant
	Didier Reynders
	Michel Barnier
	Corien Wortmann-Kool
	Udo Bullmann
	Sylvie Goulard
	Sven Giegold
	Kay Swinburne
	Miguel Portas
	Hans-Peter Martin
	Jean-Paul Gauzès
	Anni Podimata
	Jens Rohde
	Derk Jan Eppink
	Othmar Karas
	Elisa Ferreira
	Vicky Ford
	Sophie Auconie
	Antolín Sánchez Presedo
	Peter Skinner
	Liem Hoang Ngoc
	Sławomir Witold Nitras
	George Sabin Cutaş
	Ilda Figueiredo
	Liisa Jaakonsaari
	Michel Barnier
	Didier Reynders
	Isabelle Durant
	António Fernando Correia De Campos
	Richard Seeber
	Georgios Toussas

	4. Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (razprava)
	Isabelle Durant
	Elisabeth Jeggle
	John Dalli
	Herbert Dorfmann
	Daciana Octavia Sârbu
	Marit Paulsen
	Jill Evans
	Janusz Wojciechowski
	Marisa Matias
	Giancarlo Scottà
	Mike Nattrass
	Martin Kastler
	Paolo De Castro
	George Lyon
	Carl Schlyter
	John Stuart Agnew
	Miroslav Mikolášik
	Luis Manuel Capoulas Santos
	Jorgo Chatzimarkakis
	Maria do Céu Patrão Neves
	Ulrike Rodust
	Cristiana Muscardini
	Elisabetta Gardini
	Rareş-Lucian Niculescu
	Anna Záborská
	Karin Kadenbach
	Frédérique Ries
	Martin Häusling
	João Ferreira
	Anna Rosbach
	Laima Liucija Andrikienė
	Paul Rübig
	Elisabeth Köstinger
	John Dalli
	Elisabeth Jeggle
	Stavros Lambrinidis
	Pavel Poc
	Konrad Szymański

	5. Tekoča pogajanja o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) (razprava)
	Stavros Lambrinidis
	Karel De Gucht
	Daniel Caspary
	Kader Arif
	Niccolò Rinaldi
	Jan Philipp Albrecht
	Syed Kamall
	Helmut Scholz
	Francesco Enrico Speroni
	Angelika Werthmann
	Elisabeth Köstinger
	Monika Flašíková Beňová
	Carl Schlyter
	Françoise Castex
	Andrew Henry William Brons
	Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
	Eva Lichtenberger
	Martin Ehrenhauser
	Christian Engström
	Karel De Gucht
	Stavros Lambrinidis

	6. Čas glasovanja
	Edward McMillan-Scott

	6.1. Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (glasovanje)
	Sonia Alfano
	Edward McMillan-Scott
	Jill Evans
	Paolo De Castro
	Elisabeth Jeggle
	Rebecca Harms
	Mário David
	Edward McMillan-Scott
	Nicole Sinclaire
	Edward McMillan-Scott

	6.2. Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A7-0235/2010, Csaba Őry) (glasovanje)
	Olle Ludvigsson
	Jutta Steinruck
	Edward McMillan-Scott

	6.3. Človekove pravice v Iranu, zlasti primera Sakineh Mohamadi Aštiani in Zahre Bahrami (B7-0494/2010) (glasovanje)
	Mario Mauro
	Richard Howitt

	7. Obrazložitev glasovanja
	Priporočilo za drugo obravnavo: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)
	Jarosław Kalinowski
	Romana Jordan Cizelj
	Peter Jahr
	Alfredo Antoniozzi
	Mairead McGuinness
	Jens Rohde
	Mario Pirillo
	Marian Harkin
	Hannu Takkula
	Anna Záborská
	Bogusław Liberadzki
	Sirpa Pietikäinen
	Poročilo: Csaba Őry (A7-0235/2010)
	Clemente Mastella
	Erminia Mazzoni
	Alajos Mészáros
	Edward McMillan-Scott
	Alajos Mészáros
	Sergej Kozlík
	Giommaria Uggias
	Tunne Kelam
	Alfredo Antoniozzi
	Marian Harkin
	Czesław Adam Siekierski
	Daniel Hannan
	Syed Kamall
	Predlog resolucije RC B7-0494/2010
	Erminia Mazzoni
	Edward McMillan-Scott
	Tunne Kelam
	Mairead McGuinness
	Cristiana Muscardini
	Hannu Takkula
	Seán Kelly
	Syed Kamall
	Edward McMillan-Scott
	Daniel Hannan
	Priporočilo za drugo obravnavo: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	Sebastian Valentin Bodu
	Maria Da Graça Carvalho
	Carlos Coelho
	Anne Delvaux
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Robert Goebbels
	Françoise Grossetête
	Nadja Hirsch
	Anneli Jäätteenmäki
	Giovanni La Via
	David Martin
	Véronique Mathieu
	Nuno Melo
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Tiziano Motti
	Cristiana Muscardini
	James Nicholson
	Rovana Plumb
	Teresa Riera Madurell
	Zuzana Roithová
	Raül Romeva i Rueda
	Oreste Rossi
	Debora Serracchiani
	Catherine Soullie
	Bart Staes
	Derek Vaughan
	Janusz Wojciechowski
	Poročilo: Csaba Őry (A7-0235/2010)
	Luís Paulo Alves
	Elena Oana Antonescu
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	Jean-Luc Bennahmias
	Vilija Blinkevičiūtė
	Sebastian Valentin Bodu
	Vito Bonsignore
	Nikolaos Chountis
	Carlos Coelho
	Lara Comi
	Anna Maria Corazza Bildt - Christofer Fjellner - Gunnar Hökmark - Anna Ibrisagic - Alf Svensson
	Marielle De Sarnez
	Anne Delvaux
	Edite Estrela
	Göran Färm - Anna Hedh - Olle Ludvigsson - Marita Ulvskog
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Nathalie Griesbeck
	Sylvie Guillaume
	Małgorzata Handzlik
	Elie Hoarau
	Alan Kelly
	Nuno Melo
	Alexander Mirsky
	Andreas Mölzer
	Franz Obermayr
	Alfredo Pallone
	Aldo Patriciello
	Rovana Plumb
	Robert Rochefort
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Oreste Rossi
	Joanna Senyszyn
	Bart Staes
	Nuno Teixeira
	Georgios Toussas
	Viktor Uspaskich
	Predlog resolucije B7-0494/2010
	Luís Paulo Alves
	Charalampos Angourakis
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	Mara Bizzotto
	Sebastian Valentin Bodu
	Andrew Henry William Brons
	Maria Da Graça Carvalho
	Carlos Coelho
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	Ilda Figueiredo
	Pat the Cope Gallagher
	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
	Sylvie Guillaume
	Eija-Riitta Korhola
	Nuno Melo
	Alexander Mirsky
	Claudio Morganti
	Cristiana Muscardini
	Alfredo Pallone
	Frédérique Ries
	Raül Romeva i Rueda

	8. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
	9. Sporočilo predsedujočega
	Gianni Pittella

	10. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
	11. Izvoz orožja (razprava)
	Gianni Pittella
	Arturs Krišjānis Kariņš
	Olivier Chastel
	Roberto Gualtieri
	Elmar Brok
	Johannes Cornelis van Baalen
	Indrek Tarand
	Geoffrey Van Orden
	Sabine Lösing
	Geoffrey Van Orden
	Sabine Lösing
	David Campbell Bannerman
	Andrew Henry William Brons
	Charles Tannock
	Andrew Henry William Brons
	Michael Gahler
	Justas Vincas Paleckis
	Ryszard Czarnecki
	Nikolaos Chountis
	Jaroslav Paška
	Arnaud Danjean
	Zoran Thaler
	Charles Tannock
	Inese Vaidere
	Marietta Giannakou
	Alf Svensson
	Tunne Kelam
	Krzysztof Lisek
	Andrzej Grzyb
	Kyriakos Mavronikolas
	Raül Romeva i Rueda
	Laima Liucija Andrikienė
	Janusz Władysław Zemke
	Katarína Neveďalová
	Olivier Chastel
	Frédérique Ries
	Gianni Pittella

	12. Osnutek zakona o izraelskih nevladnih organizacijah (razprava)
	Gianni Pittella
	Franziska Katharina Brantner
	Annemie Neyts-Uyttebroeck
	Véronique De Keyser
	Marie-Christine Vergiat
	Štefan Füle
	Hans-Gert Pöttering
	Richard Howitt
	Chris Davies
	Nicole Kiil-Nielsen
	Charles Tannock
	Kyriacos Triantaphyllides
	Bastiaan Belder
	Diane Dodds
	Chris Davies
	Diane Dodds
	Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
	Proinsias De Rossa
	Bastiaan Belder
	Proinsias De Rossa
	Frédérique Ries
	Nicole Kiil-Nielsen
	Frédérique Ries
	Heidi Hautala
	Fiorello Provera
	Franz Obermayr
	Ria Oomen-Ruijten
	Monika Flašíková Beňová
	Margrete Auken
	Zuzana Roithová
	Pier Antonio Panzeri
	Sari Essayah
	Marek Siwiec
	Zoran Thaler
	Ulrike Lunacek
	Ivo Vajgl
	Alexandra Thein
	Štefan Füle
	Stavros Lambrinidis
	Olga Sehnalová

	13. Stanje reke Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka (razprava)
	Stavros Lambrinidis
	Paolo De Castro
	Štefan Füle
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Véronique De Keyser
	Antonyia Parvanova
	Margrete Auken
	Charles Tannock
	Willy Meyer
	Cristian Dan Preda
	Proinsias De Rossa
	Alexandra Thein
	Nicole Kiil-Nielsen
	Mário David
	Olga Sehnalová
	Malika Benarab-Attou
	Monika Flašíková Beňová
	Richard Howitt
	Elena Băsescu
	Ioan Enciu
	Andreas Mölzer
	Véronique De Keyser
	Mariya Nedelcheva
	Štefan Füle
	Stavros Lambrinidis

	14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
	Diana Wallis
	Vprašanje št. 1 predložila Vilija Blinkeviciute (H-0355/10)

	Olivier Chastel
	Vilija Blinkevičiūtė
	Olivier Chastel
	Janusz Władysław Zemke
	Silvia-Adriana Ţicău
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 2 predložila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0358/10)

	Olivier Chastel
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 3 predložila Silvia-Adriana Ţicău (H-0361/10)

	Olivier Chastel
	Silvia-Adriana Ţicău
	Olivier Chastel
	Nikolaos Chountis
	Janusz Władysław Zemke
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 4 predložil Georgios Papanikolaou (H-0362/10)

	Olivier Chastel
	Georgios Papanikolaou
	Olivier Chastel
	Vilija Blinkevičiūtė
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 5 predložil Nikolaos Chountis (H-0366/10)

	Olivier Chastel
	Nikolaos Chountis
	Olivier Chastel
	Georgios Papanikolaou
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 6 predložila Laima Liucija Andrikienė (H-0368/10)

	Olivier Chastel
	Laima Liucija Andrikienė
	Olivier Chastel
	Paul Rübig
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 7 predložil Liam Aylward (H-0373/10)

	Olivier Chastel
	Liam Aylward
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 8 predložila Mairead McGuinness (H-0375/10)

	Olivier Chastel
	Mairead McGuinness
	Olivier Chastel
	Paul Rübig
	Liam Aylward
	Olivier Chastel
	Diana Wallis
	– Vprašanje št. 9 predložil Ryszard Czarnecki (H-0379/10)

	Olivier Chastel
	Ryszard Czarnecki
	Olivier Chastel
	Diana Wallis

	15. Prost pretok delavcev - začasne omejitve za romunske in bolgarske državljane na trgu dela Evropske unije (razprava)
	Alejo Vidal-Quadras
	Rovana Plumb
	John Dalli
	Thomas Mann
	Ivailo Kalfin
	Adina-Ioana Vălean
	Rui Tavares
	Gerard Batten
	Traian Ungureanu
	Evgeni Kirilov
	Antonyia Parvanova
	Marie-Christine Vergiat
	Iliana Ivanova
	Iliana Malinova Iotova
	Renate Weber
	Silvia-Adriana Ţicău
	Cătălin Sorin Ivan
	Corina Creţu
	Miroslav Mikolášik
	Elena Băsescu
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Ilda Figueiredo
	Seán Kelly
	Peter Jahr
	John Dalli
	Alejo Vidal-Quadras
	Ioan Enciu
	Jaromír Kohlíček

	16. Proizvodi iz kloniranih živali v prehranjevalni verigi (razprava)
	Alejo Vidal-Quadras
	John Dalli
	Pilar Ayuso
	Luis Manuel Capoulas Santos
	George Lyon
	Bart Staes
	Janusz Wojciechowski
	Kartika Tamara Liotard
	John Stuart Agnew
	Diane Dodds
	Horst Schnellhardt
	Linda McAvan
	Martin Häusling
	Jaroslav Paška
	Andreas Mölzer
	Renate Sommer
	Csaba Sándor Tabajdi
	Françoise Grossetête
	Daciana Octavia Sârbu
	Anne Delvaux
	Kriton Arsenis
	Seán Kelly
	Elisabeth Köstinger
	Karin Kadenbach
	Jarosław Kalinowski
	Peter Jahr
	João Ferreira
	Anna Záborská
	John Dalli
	Alejo Vidal-Quadras
	Elena Oana Antonescu
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

	17. Sektor krompirjevega škroba v EU po letu 2012 (razprava)
	Alejo Vidal-Quadras
	Esther de Lange
	Thijs Berman
	John Dalli
	Peter Jahr
	Jan Mulder
	Janusz Wojciechowski
	Jarosław Kalinowski
	Elisabeth Köstinger
	Seán Kelly
	John Dalli
	Esther de Lange
	Alejo Vidal-Quadras

	18. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
	19. Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
	20. Zaključek seje

